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ÖZET
Merkezi ısıtma ve soğutma ile ofislerin, konut sitelerinin, hastane, adliye vb. yapıların ısıtılması 
ve soğutulması daha verimlidir. Bu uygulamalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılma-
sı günümüzde önem arz etmektedir. Bu sebeple birkaç konuttan oluşan örnek bir sitenin ısıtma 
ve soğutma ihtiyacını karşılamak için, yenilebilir enerji sistemlerinden oluşan üç farklı sistemin 
hesaplamaları yapılmıştır. Öncelikle güneş enerjisi destekli toprak kaynaklı ısı pompası (SA-
GSHP) sistemi tasarlanmıştır. İkinci olarak, güneş enerjisi destekli soğutma sistemleri incelen-
miş ve güneş enerjisi destekli absorpsiyonlu soğutma sistemi (SA-AC)  tasarlanmıştır. Son olarak 
aynı sitenin, ısıtmasının bir kazanla, soğutmasının ise hava soğutmalı bir su soğutma grubu ile 
yapıldığı zamanki yatırım ve işletme maliyetleri hesaplanmıştır. Böylelikle, bu üç farklı ısıtma-
soğutma uygulamasının, hem işletme hem de yatırım maliyetleri karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Isı Pompası, Yenilenebilir Enerji, Absorpsiyonlu Soğutma, Güneş Kolek-
törleri.
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ABSTRACT
Heating and cooling of offices, residential sites, hospitals, courthouses and etc. is more efficient 
with central heating and cooling. The use of renewable energy sources is important in these ap-
plications today. Therefore, to meet heating and cooling needs of a sample site consists of several 
housing, calculation is made of consisting of three different renewable energy systems. First, 
solar-assisted ground source heat pump (SA-GSHP) system is designed. Second, solar assisted 
cooling systems are examined and solar assisted absorption cooling system (SA-AC) is designed. 
Finally, investment and operating costs are calculated of the same site, when the heating is done 
with a boiler and the cooling is done with an air cooled chiller. Thus, the investment and the 
operating costs have been compared of these three different heating and cooling applications.
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1. GİRİŞ
Sıkıştırılmış buharla çalışan ısı pompası prensibinin 
ilk olarak İsviçre’de, 1870-1880 yılları arasında Sali-
na Bex’de mühendis Paul Piccard tarafından gerçek-
leştirilmesi dikkate değerdir. Böyle ikinci bir tesis 
1917’de Aarau’da Faerberei Jenny’de işletilmiştir.

İlk pratik ısı pompası ise, 1930 yılında İskoç 
Haldane’in yapıp, evinde kullanılmasına kadar orta-
ya çıkmamıştır. Haldane bu makinede kaynak olarak 
havayı kullanmış ve hava koşullarının iyi olmadığı 
zamanlarda su ile desteklemiştir.

1912 yılındaki İsviçre patenti ile toprak kaynaklı ısı 
pompalarının faydaları ilk olarak tanıtılmıştır. Ser-
pantindeki korozyon sorunları, toprak serpantinlerini 
kullanışsız kılmıştır ve hava kaynaklı ısı pompala-
rının gelişimine zorlamıştır. Daha sonraları, plastik 
borular kullanılarak, korozyon sorunlarının üstesin-
den gelindiğinden toprak kaynaklı ısı pompaları üze-
rine araştırmalar hızlanmıştır [1].

Güneş enerjisi yardımıyla soğutma sistemlerinin 
tarihi 1872 yılına kadar uzanmaktadır. Bu tarih-
te Paris’de güneş enerjisi kullanılarak buz üreten 
bir sistem başarıyla çalıştırılmıştır [2]. Benzer bir 
sistem sonraki yıllarda Katalanya’da yapılmıştır. 
1936’da buhar-jet prensibine göre çalışan bir sistem 
Florida’da denenmiştir. 1940’lı yıllardan önce ise 
Kathabar ismiyle anılan ve akışkan LiCl kullanan bir 
sistem imal edilmiştir [3].

Michopoulos vd. [4] Yunanistan’ın kuzey kesiminde, 
1350 m2’lik bir konutta, Yunanistan’daki en büyük 
toprak kaynaklı ısı pompası uygulamasını yapmış-
lardır. İşletmenin ilk üç yılı değerlendirildiğinde, 
geleneksel ısıtma ve soğutma sistemlerine göre, ısı 
pompalı sistemin enerji gereksiniminin çok daha az 
olduğu görülmüştür. Ayrıca sistemin COP değerinin 
bu üç yıl içerisinde henüz stabil hale gelmediği, top-
rak ısı değiştiricisinin çalışmasına bağlı olarak COP 
değerinin gittikçe arttığı ortaya konmuştur.

Demir [5], yaptığı doktora çalışmasında toprak ısı 
değiştiricilerinin optimizasyonu üzerinde çalışmıştır. 
Yapılan teorik çalışma bir bilgisayar programı haline 

getirilmiş ve deneysel çalışma ile de desteklenmiştir. 
Bu amaçla YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde, 800 m2 

açık arazi üzerinde, 4 kW ısıtma kapasitesine sahip 
bir ısı pompası sistemi kurulmuştur. Gerek deneysel 
çalışmadan, gerekse konuyla ilgili mevcut çalışma-
larla yapılan karşılaştırmadan, geliştirilen teorik mo-
delin yatay borulu toprak ısı değiştiricilerinin boyut-
landırılmasında ve topraktaki sıcaklık dağılımının 
bulunmasında güvenilir bir şekilde kullanılabileceği 
görülmüştür.

Özgener vd. [6] güneş enerjisi destekli dikey tip top-
rak kaynaklı ısı pompasını sera ısıtmasında kullan-
mış, sistemin enerji ve ekserji analizlerini yaparak, 
çeşitli su giriş sıcaklıkları için sistemin performan-
sını değerlendirmişlerdir. Sistemin enerji ve ekserji 
değerlerinin nasıl değiştiği, Ege Üniversitesi’ndeki 
Güneş Enerjisi Enstitüsü’nde kurulu olan düzenek 
üzerinde gösterilmiştir. Yapılan ölçümler neticesinde 
16 Aralık 2003’ten 31 Mart 2004’e kadar olan ısıtma 
sezonu içerisinde, ısı pompası cihazının ve tüm siste-
min COP değerlerinin sırasıyla 2,84 ve 2,27 olduğu 
belirlenmiştir. En yüksek COP değerlerinin 7 Ocak 
2004’te gerçekleştiği, değerlerinin ise cihaz ve tüm 
sistem için sırasıyla 3,14 ve 2,79 olduğu belirlenmiş-
tir.
 
Bakırcı ve Yüksel [7], soğuk iklim bölgelerinde gü-
neş enerjisi destekli ısı pompası sistemlerinin konut 
ısıtmasındaki performansını deneysel olarak ince-
lemişlerdir. Sistemin, Türkiye’nin en soğuk bölgesi 
olan Erzurum’da konut ısıtması amacıyla kullanıla-
bileceğini belirtmişlerdir.

Yumrutaş ve Ünsal [8],  yer altında enerji depolama 
tanklı güneş enerjisi destekli GSHP sisteminin uzun 
süreli performansını analitik olarak modellemiş ve 
enerji analizi üzerinde çalışmışlardır.

Kim vd. [9], Kore’deki Pusan Ulusal Üniversitesi’nde 
kurulu olan GSHP sistemini gerçek işletme koşulla-
rında değerlendirmişlerdir. Soğutma ve ısıtma sezon-
larında tüm sistemin COP değerlerinin sırasıyla 4,3-
7,4 ve 3,0-6,2 aralığında olduğunu belirtmişlerdir.

Benli [10], ılıman iklim şartlarındaki bir serayı ısıt-
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mak için, yatay ve dikey tip toprak kaynaklı ısı pom-
pası sistemlerinin performansını karşılaştırmıştır. 
Tüm sistemin COP değerinin yatay ve dikey tip top-
rak kaynaklı ısı pompası sistemleri için sırasıyla 2,7-
3,3 ve 2,9-3,5 aralıklarında değiştiğini bulmuşlardır.

Noorollahi vd. [11] İran’da sera ısıtması için toprak 
kaynaklı ısı pompasını sayısal olarak modellemiş ve 
ekonomik analiz yapmışlardır. Çalışmanın sonucun-
da, İran’da doğalgaz fiyatının düşük olması ve elekt-
rik fiyatının yüksek olması sebebiyle, GSHP sistemi-
nin seralar için maliyet açısından uygun olmadığını 
belirtmişlerdir.

Avrupa’daki uygulamalardan geliştirilme aşamasın-
da en fazla yatırım ve işletme maliyetine sahip sis-
tem, düşük soğutma kapasitesine sahip amonyak-su 
ile çalışan absorpsiyonlu soğutma cihazı (10 kW) 
ile güneşin konumuna bağlı olarak yön değiştiren 
odaklayıcı kolektörlerin kullanıldığı sistem olmuştur 
(8420 Euro/kW). Yüksek soğutma kapasitesine sahip 
(700 kW) absorpsiyonlu soğutma cihazı ile düzlem-
sel kolektörler tercih edildiğinde ise en düşük ma-
liyetli sistem meydana getirilebilmiştir (1286 Euro/
kW) [12].

Isı pompalı sistem, gerçek buhar sıkıştırmalı çev-
rim esasına göre çalışmaktadır ve ısı pompasının 

ana komponentleri, T-s diyagramında gösterimi Şe-
kil 1’de verilmiştir. Absorsiyonlu soğutma sistemi-
nin ana komponentleri, kullanılan farklı çözeltilerin 
konsantrasyon değişimi ve denge diyagramındaki 
basınç, sıcaklık, konsantrasyon ilişkisi Şekil 2’de 
gösterilmiştir.

2. YENİLENEBİLİR ENERJİ UYGULAMALARI

2.1 Güneş Enerjisi Destekli Absorpsiyonlu
      Soğutma/Isıtma Sistemi (SA-AC)
Ülkemizin güneydoğusunda tasarlanan sistem güneş 
enerjisi destekli LiBr/su akışkan çifti ile çalışan tek 
etkili absorpsiyonlu soğutma cihazı ve ek ısıtıcıdan 
oluşmaktadır. Absorpsiyonlu soğutma sistemine ge-
rekli ısı, güneş enerjisi vasıtasıyla karşılanmıştır. 
Güneş enerjisinin yeterli olmadığı zamanlarda ise ek 
ısıtıcı ile generatör besleme suyu giriş sıcaklığı iste-
nilen değere getirilmiştir.

Güneş enerjisi destekli soğutma sisteminin soğutma 
etkinliğinin ve yardımcı komponent kapasitelerinin 
sıcaklık ile değişimi Matlab’de yazılan bilgisayar 
programı yardımıyla belirlenmiştir.

106 kW kapasiteli absorpsiyonlu soğutma sistemi, 
252 m2 yüzey alanına sahip vakum borulu kolektör-
ler ile birlikte kullanılmıştır. Kurulumu düşünülen 

Şekil 1. Gerçek Buhar Sıkıştırmalı Çevrimin Düzeni ve T-s Diyagramı
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bölgede uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,8 °C ve yaz 
ayları ortalama sıcaklığı 28,8 °C’dir. Güneş ışınımı 
şiddeti (I) 1804 kWh/m2.yıl’dır. Güneş enerjisi he-
saplamaları yapılırken, yaz aylarının meteorolojik 
verileri saatlik olarak Matlab’de yazılan programa 
girilmiştir. 

Generatör besleme suyu sıcaklığına bağlı olarak ci-
hazın performansı değişmektedir. Düşük sıcaklıklar-
da cihazın çalıştırılması soğutma etkinliğini çok dü-
şürdüğünden, generatör su giriş sıcaklığının ek ısıtıcı 
yardımıyla minimum 75 °C olması sağlanmıştır. Bu 
amaçla sistemde 2 adet 69 kW kapasiteli kazan ve 
su deposu bulunmaktadır. Çok yüksek sıcaklıklarda 
ise etkinlik katsayısının değişiminin az olduğu görül-
mektedir. Belirlenen anlık etkinlik katsayısı değerle-
rine ve Mardin ili dış hava şartlarının, güneş ışınımı 
değerlerinin, kolektör veriminin saatlik değişimine 
göre absorpsiyonlu soğutma cihazının soğutma ka-
pasitesi hesaplanmıştır.

2.2 Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompalı Soğutma/
Isıtma Sistemi (SA-GSHP)

Toprak kaynaklı ısı pompaları, buharlaştırıcısında 
topraktan çekilen ısıyı kullanan ısı pompalarıdır. 
Toprakla olan ısı alışverişi, toprağa yatay veya dikey 
olarak gömülmüş toprak ısı değiştiricileriyle gerçek-
leştirilir. Buradaki sistemde de Toprak Kaynaklı Isı 
Pompası (GSHP) kullanılmıştır.

Dikey U-tüp toprak ısı değiştiricileri için U-tüp boru 

çapları, ¾″ ile 2″ arasındadır. Isı değiştiricisi derin-
liği, basınç düşmesi ve ısı transferi göz önünde bu-
lundurularak boru çaplarına göre 15-185 m arasında 
değişir [15].

Toprak ısı değiştiricisi tasarımı yapıldıktan sonra, 
birkaç konuttan oluşan örnek bir site için yapılan 
boru boyu hesabından elde edilen sonuçlar ve yapı-
lan seçimler, Tablo 1’de verilmiştir. Seçilen ısı pom-
pasının özellikleri Tablo 2’de görülmektedir.

Toprak ısı değiştiricisi boru boyu, 2589,46 m olarak 
hesaplanmıştır. Açılacak delikler için minimum boru 
çapı hesabına göre, delik çapı belirlenmiştir. Bu ne-
denle 82,4 m delik derinliği olan, en az 6″ çapında 16 
adet deliğin açılması uygun görülmüştür. 
  
Kolektörden çıkan sıcak akışkan, sistemde iki şekilde 
kullanılmıştır. Sıcaklığı evin doğrudan ısıtılması için 
yeterli olduğu anlarda, plaka tipi bir ısı değiştiricisi 
vasıtası ile doğrudan fan-coil devresine bağlanmış 
ve evin tüm ısıtma ihtiyacı buradan karşılanmıştır. 
Kolektör çıkış sıcaklığının evin doğrudan ısıtılması 
için yeterli olmadığı anlarda ise, kolektörden çıkan 
akışkan, yine plaka tipi bir ısı değiştiricisi vasıtasıy-
la, toprak ısı değiştiricisinin ısı pompası giriş kısmı-
na bağlanarak, ısısını toprak devresindeki akışkana 
vermesi sağlanmıştır. Böylece ısı pompasının per-
formansı artırılmış, kompresörün ısıtma ihtiyacı için 
daha az elektrik sarf etmesi sağlanmıştır.

Şekil 2. Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Şematik Gösterimi [13] ve LiBr/H2O Kullanan Soğutma Sisteminin Basınç-
Sıcaklık-Konsantrasyon Denge Diyagramında İdeal Çevriminin Gösterimi [14]
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3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
SA-AC sisteminin yatırım ve işletme maliyetleri ko-
lektör sayısına ve depo hacmine bağlı olarak Şekil 
3’deki gibi değişmektedir. 4 farklı yakıt için işletme 
maliyetleri hesaplanmıştır. Kolektör sayısının art-
ması kurulum için alan ihtiyacının artmasına sebep 
olacağından, 100-120 kolektör sayılarındaki sistem-
lerin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Kolektör 
sayısının artışı ile işletme maliyetlerinin azalışı in-
celendiğinde, hem yaz hem de kışın güneşlenmenin 
fazla olmasından dolayı ısıtma ve soğutma işletme 
maliyetlerinin düştüğü görülmektedir. 

Merkezi sistem düşünülerek yapılan SA-GSHP sis-
teminin, hem tek konut olması durumundaki mali-
yetleri hem de konut başına düşen maliyetleri Şekil 
4’de verilmiştir. Yatırım maliyetinin artmasına karşın 

Tablo 1. Birkaç Konuttan Oluşan Örnek Bir Site İçin Boru Boyu Hesap Tablosu
 Açıklama Gösterim Birim Hesaplama Sonuç

Bo
ru

Ö
ze

lli
kl

er
i Boru Malzemesi  - Seçilir PE SCH-40

Boru Çapı  inç Belirlenir 2″

Boru Direnci Rpe mK/W Lit. Tablo 0,039

To
pr

ak
 

Ö
ze

lli
kl

er
i

Toprağın Cinsi  - Tespit Edilir Nemli

Toprak Direnci Rs mK/W Lit. Tablo 0,514

Ye
re

l
Ö

ze
lli

kl
er

Ortalama Yıllık Toprak Sıcaklığı Tm °C Belirlenir 16,1
Değişim Derecesi DEV °C Kabul 5,5
Yüksek Toprak Sıcaklığı TH °C Tm+DEV 21,6
Düşük Toprak Sıcaklığı TL °C TL+DEV 10,6

Is
ı P

om
pa

sı
Ö

ze
lli

kl
er

i

En Yüksek Sıcaklık EWTc Tmax oC Isı Pompası Karakteristiği 32,2
En Düşük Sıcaklık EWTh Tmin °C Isı Pompası Karakteristiği 4,4
Soğutma Kapasitesi  kW Isı Pompası Karakteristiği 84,26
Isıtma Kapasitesi  kW Isı Pompası Karakteristiği 96,63
Soğutma Performansı COPc - Isı Pompası Karakteristiği 3,35
Isıtma Performansı COPh - Isı Pompası Karakteristiği 2,80

İş
le

tm
e 

Fa
kt

ör
ü

Dış Dizayn Sıcaklığı, Soğutma  °C Belirlenir 38,0
Soğutma Yükü  kW Hesaplanır 80,88
Dış Dizayn Sıcaklığı, Isıtma  °C Belirlenir -2,7
Isı Kaybı  kW Hesaplanır 67,13
Soğutma İşletme Faktörü Fc - Hesaplanır 0,433
Isıtma İşletme Faktörü Fh - Hesaplanır 0,463

B
or

u 
U

zu
nl

uğ
u TID Boru Uzunluğu, Soğutma Lc m Hesaplanır 2589,46

TID Boru Uzunluğu, Isıtma Lh m Hesaplanır 1943,22

Tablo 2. Seçilen Isı Pompasının Özellikleri
Soğutma
Kapasite 84,26 kW
EWTc (TD) 32,2 °C
EWT (ED) 10,0 °C
Performans 3,35 COP
TD Debisi 17,03 m3/h
ED Debisi 17,03 m3/h
Kompresör Gücü 25,17 kW
TD Çıkış Sıcaklığı (LWT) 37,8 °C
ED Çıkış Sıcaklığı (LWT) 5,7 °C
Isıtma
Kapasite 96,63 kW
EWTh (TD) 4,4 °C
EWT (ED) 43,3 °C
Performans 2,80 COP
TD Debisi 17,03 m3/h
ED Debisi 17,03 m3/h
Kompresör Gücü 34,53 kW
TD Çıkış Sıcaklığı (LWT) 1,3 °C
ED Çıkış Sıcaklığı (LWT) 48,2 °C
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ısıtma için harcanan enerjinin ciddi oranda düştüğü 
gözlemlenmiştir. Merkezi olarak sistemin tasarlan-
ması sonucunda, konut başına düşen yatırım mali-
yetlerinin de düştüğü görülmektedir. Bunun sebebi, 
tüm cihaz birim maliyetlerinin kapasite ile doğrusal 
orantıda artmamasıdır.   

Merkezi sistem düşünülerek çoklu konut için he-
saplamalar yapılmıştır. Her iki sistem birbirleriyle 
kıyaslanarak Şekil 5’de cihaz kapasiteleri ve enerji 
tasarrufları verilmiştir. Fan-coil ile ısıtma soğutma 
yapılan merkezi sistem, klasik sistem olarak hesap-
lanmış ve Şekil 5’de maliyet sonuçlarına karşılaştır-

Şekil 3. SA-AC Sisteminin Yatırım ve İşletme Maliyetleri

Şekil 4. SA-GSHP Sisteminin Yatırım ve İşletme Maliyetleri
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ma için yer verilmiştir. Yatırım maliyetlerinin her iki 
yenilenebilir enerji uygulaması için arttığı ve birbiri-
ne yakın olduğu gözlemlenmiştir. İşletme maliyetleri 
ısıtma için her iki uygulamada da azalırken, soğutma 
için en uygun sistemin günümüz koşullarında SA-
GSHP olduğu görülmüştür.
 
Mevcut enerji kaynaklarını mümkün olduğunca ta-
sarruflu kullanmak ve yenilenebilir enerji kaynakla-
rına yönelmek kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bunun 
gerçekleşebilmesi için de enerji sarf eden sistem-
lerin, yüksek etkinlikle çalışmaları gerekmektedir. 
Absorpsiyonlu soğutma sistemleri ve toprak kaynak-
lı ısı pompaları bu tür sistemlerdir. Düşük işletme 
maliyetleri ve çevre dostu olması, bu sistemlerin en 
büyük avantajıdır. Ülkemizde, büyük bir kısmı var 
olan termik santrallerde üretilen elektrik enerjisinin 
soğutma ve ısıtma amacıyla kullanımı, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımının (toprak kaynaklı 
ısı pompaları ve güneş enerjisi ile soğutma sistem-
leri) yaygınlaştırılmasıyla azaltılabilir ve böylece 
çevre dostu merkezi ısıtma ve soğutma sistemleri ile 
doğaya salınan zararlı emisyonlar engellenebilir.
     
SİMGE LİSTESİ
COPc  Seçilen cihazın soğutma performans katsayısı
COPh Seçilen cihazın ısıtma performans katsayısı
DEV Toprak sıcaklığının yıl içindeki değişim değeri

ED Ev devresi
EWT Dönüş suyu sıcaklığı
F İşletme faktörü
L Uzunluk (m)
T Sıcaklık (°C)
TD Toprak devresi
TID Toprak ısı değiştiricisi
QH Yüksek sıcaklıkta transfer olan ısı
QL Düşük sıcaklıkta transfer olan ısı
W İş
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