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Derginin Amacı ve Kapsamı

Yayın İlkeleri

Makina Mühendisleri Odası Tesisat Mühendisliği Dergisi, tesisat
mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri içeren makaleler, sektörle ilgili haberler, sektöre yönelik akademik çalışmalar ve duyuruları ile bu alanda çalışan makina mühendisleri arasında iletişimi
ve bilgi birikimi aktarımını sağlamak üzere çıkarılan bir yayındır.

1. MMO adına İstanbul Şube tarafından 2 aylık periyotlarla hazırlanarak basımı gerçekleştirilen Tesisat Mühendisliği Dergisi,
Tesisat alanında çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından
beri yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz, 1993 yılından
bu yana düzenli olarak yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.
2. Makaleler internet ortamında da yayınlanmaktadır.
3. Makale metinleri ve öz üzerinde yer alan her türlü görüş, düşünce ve yazım hatası açısından sorumluluk tamamen yazarlara aittir.
4. Makalelerde, bölümler (giriş, tanımlamalar, incelemeler, araştırmalar, gelişmeler, sonuçlar, şekiller ve değerlendirmeler vb.)
bir bütünlük içinde olmalıdır.
5. Dergimizde, Türkçe dilinde yazılmış özgün niteliği olan orijinal araştırma kategorisindeki veya derleme makaleler yayımlanır. Bu kategorideki makalelerin; üretilen bilginin yeni olması,
yeni bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye
yeni bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması
beklenir.
6. Makalelerde kullanılan bütün birimler SI birim sisteminde olmalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde farklı birim sistemindeki
değerleri parantez içinde verilmelidir.
7. Makalenin üslubu, formatı ve dili etkinlik yapısına ve mühendislik etiğine uygun olmalıdır.
8. Makalelerde belirli bir grup, sınıf veya toplumu oluşturan tabakalardan herhangi birinin, firma veya firma topluluklarının
menfaati ön plana çıkartılmamalı, bu konuda reklam ve propaganda yapılmamalıdır. Makalelerde herhangi bir firmanın,
ürünün (veya sistemin), cihazın veya markanın reklamı yapılmamalıdır. Şekil, resim ve tablolarda ticari bir kuruluşun adı,
logosu yer almamalıdır.
9. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review). Hakemlerin de yazar isimlerini görmeden (double-blind peer review) makaleleri değerlendirmeleri
gerçekleştirilir.
10. Hakemlere gönderilen makalelerin 30 gün içerisinde değerlendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda editörler
yeni hakem ataması yaparak eski hakemden isteği geri çekerler.
11. Makale hakkında kabul-ret kararı editörler tarafından verilir.
Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden
gönder) ya da minor (düzeltme gerekli) revizyon kararı verilir.
İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilir.
12. Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde
yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye
gönderilmemiş olması zorunludur.
13. Dergimizde yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

MMO adına İstanbul Şube tarafından 2 aylık periyotlarla hazırlanarak basımı gerçekleştirilen Tesisat Mühendisliği Dergisi, Tesisat
alanında çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından beri yayınlanan hakemli bir dergidir.
Derginin baskı adedi 6.000 olup, Serbest Mühendislik Müşavirlik
Bürolarına (SMM), ülke çapında Makina Mühendisleri Odası üyelerine, firmalara, İstanbul il ve ilçe belediyelerine, sanayi ve ticaret
odalarına, üniversitelerde konu ile ilgili öğretim üyelerine, kamu
kurum ve kuruluşlarına ücretsiz olarak gönderilmektedir.

Yazarlara Bilgi
Makale Hazırlama: Dergimizde yayınlanacak makaleler, “Öz ve
Makale Yazım Kuralları”nda belirtilenlere uygun olarak Microsoft
Word programında hazırlanmalıdır.
Makalenin Dergimize İletilmesi: Dergide belirlenen yazım kurallarına uygun bir şekilde düzenlenmiş makale, http://omys.mmo.
org.tr/tesisat/ adresinde yer alan online makale yönetim sistemine
yüklenmelidir.
Hakem Değerlendirme Süreci: Tüm yazılar, kimliği kapalı olarak
bir hakem değerlendirme sürecinden geçirilir ve editör tarafından
belirlenen, konusunda uzman en az iki adet hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. En az iki hakemden basım için onay alınan
makaleler basım için kabul edilir; bir kabul, bir red durumunda
üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur; iki olumsuz hakem raporu makalenin basılamayacağını belirler.
Değerlendirme süreci sonunda olumlu görülen makaleler en kısa
sürede yayımlanmak üzere baskı sıralamasına alınır ve makale sahibine bildirilir. Yazarlar, basımdan önce hakem raporunda yer alan
düzeltmeleri yapmak ve derginin yazım kurallarına göre yazılarını
düzenlemekle yükümlüdürler. Dergi yazım kurallarının yazar veya
yazarlarca dikkatle uygulanması gerekmektedir. Dergi gerekli gördüğü yerlerde uygun redaksiyon yapma hakkını saklı tutar.

Etik Kurallar
• Dergiye gönderilen makalelerde COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları
dikkate alınmalıdır.
• Dergiye gönderilen makalelerde etik kurul kararı gerektiren
klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar
için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede
belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
• Sunulan kaynakların ve verilerin doğruluğundan yazarlar sorumludur. Hatalı¸ aldatıcı veya yanlış yönlendirici bilgilerin varlığı fark edildiğinde editör makaleyi bilimsel literatürden çekme
ve bunu duyurma hakkına sahiptir.
• Dergimizde yayınlanan veya yayınlama amacı ile gönderilen yazılarda intihal ve izinsiz veri kullanımına ilişkin tüm sorumluluk
çalışmanın yazar ya da yazarlarına aittir. Böyle bir durumda Tesisat Mühendisliği dergisi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
• Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açıdan katkıları bulunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının herhangi bir şekilde öncelikli hale getirilmesini isteyemez.
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* Bilindiği üzere, araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların
önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar
kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan “ORCID” bilgisine makalelerde yer verilmesi gerekmektedir. ORCID, Open Researcher
ve Contributor ID’nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16
haneli numaralı bir URL’dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için
ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.
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Desing Principles of the Hospital Clean
Rooms
Ahmet CAN
Hasan Özgüç DİVARCI

derleme

Yüksek Enerji Verimliliğine Sahip Bina
Uygulamaları
Buildings with High Energy Efficiency
Türkan GÖKSAL ÖZBALTA
Yusuf YILDIZ

derleme

Türkiye’de Konut Sektöründe Uzun
Dönemli Enerji Talep Projeksiyonları ve
Değerlendirilmesi
Long Term Energy Demand Projections and
Evaluations in the Residential Sector of
Turkey
Esra ÖZDEMİR
Muhsin KILIÇ

derleme
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İncelenmesi
Numerical Investigation of the Flow
Characteristics of Flue Gas Inside the
Condesing Heat Engine
Hasan AVCI
Dilek KUMLUTAŞ
Mehmet UÇAR
Mustafa DUTUCU

Öz ve Makale Yazım Kuralları
• Makaleler, Open Office veya Microsoft Word belgesi şeklinde Windows ortamına uygun şekilde hazırlanmalıdır.
• Makaleler sayfada solda 3,5 cm, üstte, altta ve sağda 2,5
cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
• Makale metinleri, kaynaklar ve şekiller dâhil en fazla 15
sayfadan oluşmalıdır.
• Makale başlığı en fazla 15 sözcük veya iki satırı geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır. Başlıklar 14 punto Times New
Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır.
• Makale başlığının ardından; yazar isimleri, yazarların çalıştığı kurumlar, yazara ait ORCID* bilgisi ve varsa e-posta
adresleri bilgilerine yer verilmelidir.
• Yazar isimlerini takiben makalenin İngilizce başlığı, Türkçe
ve İngilizce öz (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords)
bilgileri yer almalıdır.
• Makale öz metninin 200 sözcükten fazla olmamasına dikkat edilmelidir.
• Makale metinlerinin tamamı 9 punto Times New Roman
yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır.
• Makalelerde yer alan resim, çizim, program ekran görüntü-

38

46

61

71

sü, şekil, tablo, grafik ve formüllerin yerleşimi metin akışına
uygun olarak metin içinde olmalı ve refere edilmelidir.
• Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir.
• Makalelerde ana konu başlıkları 1., 2., 2.1., 2.1.1. vb. şeklinde numaralandırılmalıdır.
• Kullanılan semboller ve indisler kaynaklardan önce 8 punto
ve italik olarak verilmelidir.
• Makalede geçen kaynaklar veya alıntılar [1], [2] vb. parantezler arasında gösterilmelidir. Makale sonunda “Kaynaklar” başlığı altında [1], [2] şeklinde verilmelidir.
• Makaleler: [1] yazar(lar) soyadı, adının baş harfi, makalenin açık adı, derginin açık adı, cilt numarası, sayfa aralığı,
basım yılı. Kitap: [2] yazar (editör) soyadı, adının baş harfi.,
kitabın açık adı, basım evi, basım yeri, basım yılı. Tez: [3]
yazar soyadı, adının baş harfi, tezin açık adı, tezin yapıldığı üniversite, tezin basıldığı yer/ülke, basım yılı düzeninde
yazılmalıdır.
• Makale metinlerinin elektronik kopyaları e-posta ve Online
Makale Yönetim Sistemi üzerinden (http//omys.mmo.org.
tr/tesisat) gönderilmelidir.
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Sürtünen Eleman ile Kaynak (FSW) Yöntemi
Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Siirt İllerinde San. Gen. Gör.
Yanma ve Bacalar
Gaziantep, K.Maraş,ve Kilis İlleri Tekstil Sektörünün Genel Görünümü
Pratik Risk Değerlendirme El Kitabı: Tolley Yaklaşımı
Yapılarda Doğal gaz Dönüşümü ve Denetimi
İngilizce-Türkçe Endüstri Müh. ve Müh. Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Mekanik Tasarımda Çelik ve Özellikleri
Geometrik Toleranslar
Mekatronik Mühendisliği (Kavramlar ve Uygulamalar)
Enerji Politikaları Yerli, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Raporu
LPG’ye Dönüştürülmüş Araçlarda Denetim Uygulamaları
Türkiye’nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değ. Raporu
Kaldırma Makinaları (Krenler)
Doğal Gaz İç Tesisatı
Sulama Tekniği
Plastik Enjeksiyon Kalıpları
Yeni Mevzuatın Işığında İş Sağlığı ve Güv. Açıklama-Yorum-Uygulama
Teknik Terimler Sözlüğü
Makina İmalat Sanayi Sektör Araştırması
Kaldırma-İletme ve Basınçlı Kaplarda Denetimsizlik
Kaynak Teknolojisi El Kitabı Cilt-1 (Ergitme Esaslı Kaynak Yöntemleri)
Dökme LPG Sistemleri ve Dökme LPG Kullanımı
Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı
Mukavemet Değerleri
Kalorifer Tesisatı
Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler
Gaz Yakan Cihazlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi
Sıcak Su Kazanlarında CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi
Basınçlı Ekipmanlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi
Makinalarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi
Asansörlerde Denetimsizlik
Otomatik Kontrol Tesisatı
Hidrolik Pnömatik Türkçe-Almanca- İngilizce Sözlük
Pres İşleri Tekniği Cilt-3
Pres İşleri Tekniği Cilt-2
Pres İşleri Tekniği Cilt-1
İş Makinaları El Kitabı-4 (Kazıma, Serme, Sıkıştırma Makinaları)
İş Makinaları El Kitabı-3 (Kazıma ve Yükleme Makinaları)
İş Makinaları El Kitabı-2 (Kaldırma Makinaları)
İş Makinaları El Kitabı Cilt-1 (Genel Konular)
Yangın Söndürme Sistemleri
LPG Tesisatı (Konutlarda ve Sanayide Dökmegaz Tesisi)
Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.
Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.
Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı, Buharlı Isıtma Sis.
Malzeme Bilimleri Serisi Cilt -1
Psikometri
tamamı www.mmo.org.tr/merkez/satistaki-kitaplar adresinde...

SUNUŞ
Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,
Dergimiz, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden biri olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri
yapılırken baskıya giriyor. Seçimlerden beklentilerimiz, Birliğimiz TMMOB’nin bugüne kadar yayınladığı üç ayrı
metinde ifade edilmiştir. İlki, TMMOB Yönetim Kurulu’nun “24 Haziran Seçimleri Üzerine TMMOB Örgütlülüğüne”
başlıklı yazısıdır. İkincisi, Birlik Başkanımızın “Oylarımıza Sahip Çıkalım, Sandıklarda Görev Alalım” başlıklı açıklamasıdır. Üçüncüsü de TMMOB’nin seçimler üzerine görüşlerini içeren “Ülkemizin, Halkımızın ve Mesleğimizin
Geleceği İçin Oy Kullanacağız, Oylarımıza Sahip Çıkacağız” başlıklı broşürü de içeren “TMMOB Seçim Bildirgesi
2018”dir. 31 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde yapılan TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu da aynı yönde irade sergilemiştir. Bu metinlerde ifade edilen görüşlerin yani Nasıl Bir Türkiye? istiyoruz sorusunun en özlü yanıtı, on yıllar önce
TMMOB’nin 1973-1980 dönemi Başkanı Teoman Öztürk tarafından şöyle açıklanmıştı:
“Mühendis mimarların, teknik bilgi ve becerilerini halkımızın yararına kullanamamaları, ülkenin içinde bulunduğu
somut şartların bir sonucudur. Ülkemiz ekonomisi, siyasal yapısı ve bütün üst yapı kurumları, birbirleriyle kaynaşmış
olan uluslararası emperyalist tekeller ve yerli sermayenin hâkimiyetindedir. Bu egemen çevrelerin kontrol ettiği tüm
yatırımlar ve hizmetler, halkımızın sorunlarının çözümüne yönelik değil, maksimum kâr sağlayacak yeni pazarlar
yaratmak yönündedir. Böyle bir sömürü düzeni içinde ülkemizin geri bırakılmışlıktan kurtulacağını ve tüm çalışanların yaptığı hizmetlerin ve yarattığı değerlerin halkımıza ulaşacağını sanmak kendimizi aldatmak olur. Emeğimizin
halkın hizmetine girebilmesi, ülkemizin her alanda bağımsızlığını kazanmasına, sömürüye dayanan düzenin sona
ermesine bağlıdır. Geleceğimiz, üretim güçlerinin özgürce gelişebileceği, kafa kol emeği arasında farklılaşmanın
olmadığı, emeğin yabancılaşmadığı bir düzene kavuşabilmemize bağlıdır. Geleceğimiz için öngörülerde bulunabilmek, programlar oluşturabilmek ve hayata geçirebilmek, geçmişi iyi yorumlayıp günümüzü iyi tahlil ederek dünyada
ve ülkemizdeki durumun irdelenmesi ve geleceğin tasarlanması ile mümkündür.”
Bu noktada önemle belirtmek gerekir, kamusal kaynak ve varlıkların ülkemiz ve halk yararına kullanımı ile meslek
alanlarımız ve özerk mesleki örgütlülüğümüzün korunması ancak demokrasi ile, sosyal hukuk devleti ile, kamusal
hizmet ve denetim perspektifinin benimsenmesi ile mümkündür. Bu nedenle seçimlerde ve sonrasında cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, Anayasal kazanımları, meslek alanlarımızı ve özerk demokratik örgütlülüğümüzü bir bütün
olarak savunmaya devam edeceğiz.
				*

*

*

*

Bilindiği üzere yanlış ve kaçak yapılaşma hazine arazilerinden tarım alanlarına, kıyılara, ormanlara, meralara,
yayla ve kışlaklar ile doğa koruma alanlarına doğru genişlemiştir. Bu çerçevede yapı alanıyla ilgili son yanlış düzenleme, imar affının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın MAKS/Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nde değişiklik
yaparak, Yapı Ruhsatlarındaki yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin (fenni mesullerin) ve proje müelliflerin ıslak imzalarının yer aldığı haneleri kaldırması olmuştur. Yeni yapı ruhsatında yalnızca
ruhsatı düzenleyen idare yetkilileri ve yapı denetim şirketi yetkilisinin ıslak imzaları yer almaktadır. Bu düzenleme
ile proje müellifleri yapı üretim süreçlerinden koparılmaya çalışmakta, sahteciliğin önü açılmakta ve proje müelliflerinin eserleri üzerindeki tasarrufları yok sayılmaktadır. Uygulama ile proje müelliflerinin imza koymadıkları, hatta
hiç görmeyecekleri bir belgenin düzenlenmesinden sorumlu tutulmasının yolu da açılmaktadır.
				*

*

*

*

Bu sayımızda; Yüksek Performanslı Bina Tasarımında Isı Yalıtım Malzemesi Seçimi İçin Bir Yaklaşım, Alternatif Teknolojiler ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Müstakil Bir Konutta Kullanımının Tekno-Ekonomik Analizi, Yoğuşmalı
Yanma Ünitesindeki Atık Gaza Ait Akış Karakteristiklerinin Sayısal Olarak İncelenmesi, Bir Ön Soğutmasız Yayınımlı
Soğurmalı Soğutma Sisteminin Güneş Enerjisi İle Çalışmasının Deneysel Olarak İncelenmesi başlıklı araştırma
makaleleri ve Hastane Temiz Odalarının Tasarım Esasları, Yüksek Enerji Verimliliğine Sahip Bina Uygulamaları,
Türkiye’de Konut Sektöründe Uzun Dönemli Enerji Talep Projeksiyonları ve Değerlendirilmesi başlıklı derleme makaleler yer almaktadır.
Tesisat Mühendisliği Dergisi elektronik ortamda, www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmektedir.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Haziran 2018
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Yüksek Performanslı Bina Tasarımında Isı
Yalıtım Malzemesi Seçimi İçin Bir Yaklaşım
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Bu çalışma, yüksek performanslı bina tasarımında ısı yalıtım malzemesinin seçimi için çok kriterli bir karar verme yaklaşımı sunmaktadır. Önerilen yaklaşım,
Türkiye’de yaygın uygulanan bir sosyal konut arketipine uygulanmıştır. Bu amaçla, öncelikle ‘yüksek performans’ için hedeflenen kriterler belirlenmiş, bu kriterler
üzerinden bağımsız değişkenler tespit edilmiştir. Bağımsız değişkenler üzerinden
parametrik analiz metodu ile alternatif senaryolar üretilmiş, hedeflenen performans kriterleri olan yaşam döngüsü, enerji, maliyet ve çevresel etki değerleri hesaplatılmıştır. Performans hesaplamalarında Energy Plus dinamik simülasyon aracı kullanılmıştır. Sonuçlar, etüt edilen arketip için en iyi alternatifleri belirlemeye
yönelik birçok kriterli karar verme yaklaşımı olarak önerilen Ağırlıklı Toplam Metodu (WSM) ile değerlendirilmiştir.
Sonuçlar göstermektedir ki; farklı ısıl, çevresel ve ekonomik özelliklere sahip ısı yalıtım malzemeleri içerisinden doğru seçim yapılması, binalarda yüksek performans
hedeflerinin sağlanmasında oldukça etkilidir.

Seden ACUN ÖZGÜNLER
Doç. Dr.
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
İstanbul
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Bina Performansı, Enerji Verimliliği, Yaşam Döngüsü Maliyeti, Çevresel Etki, Karar Verme, Sosyal Konut.

An Approach to the Selection of Thermal
Insulation Material in High Performance
Building Design
ABSTRACT
This study proposes an approach based on a multiple criteria decision-making
method for the selection of thermal insulation material in the design of high performance social housing. The proposed approach has been studied on a common social
housing archetype in Turkey. Independent variables such as thermal insulation material and application thicknesses were determined and parametric analysis method
was used to investigate the performance of the archetype through 25 alternative
scenarios. Secondly, decision making criteria for energy, cost, and environmental
impact performances were calculated for each alternative. Calculations were conducted through the Energy Plus dynamic building energy simulation tool. Finally,
results were evaluated through the proposed Weighted Sum Method (WSM) as a
multiple criteria decision making approach to determine the best alternatives for
the studied archetype.
Consequently, results show that a proper decision making on selection of thermal
insulation material with different environmental and economic attributes, ensures
the higher performance of buildings.

Keywords

Geliş Tarihi		
Kabul Tarihi

: 23.05.2018
: 10.06.2018

Building Performance, Energy Efficiency, Life Cycle Cost, Environmental Impact,
Decision Making, Social Housing.

Yılmaz, B. Ç., Özgünler, S. A., Yüksek Performanslı Bina Tasarımında Isı Yalıtım Malzemesi Seçimi İçin Bir Yaklaşım, Tesisat Mühendisliği
Dergisi, sayı: 165, sf. 7-15, 2018.
Tesisat Mühendisliği - Sayı 165 - Mayıs/Haziran 2018

11

ARAŞTIRMA MAKALESİ
1. GİRİŞ
Bilindiği gibi, dünyadaki toplam enerji tüketimi
hızla artmaktadır. Geleceğe yönelik projeksiyonlar
ise, 2015 ile 2040 yılları arasında enerji tüketiminde yaklaşık %28’lik bir artış meydana gelmesinin
beklendiğini göstermektedir [1]. Bu açıdan, küresel
enerji tüketiminin yaklaşık üçte birini tüketmekte
olan binalar; küresel ısınma, doğal kaynakların
tüketimi ve çevreye salınan emisyon bakımından
önemli bir rol oynamaktadır.
Avrupa’da yürürlükte olan Bina Enerji Performansı Direktifi (EPBD), bir yandan binalarda enerji verimliliğinin arttırılmasını, asgari enerji verimliliği
gereksinimlerinin belirlenmesini, binaların enerji
sertifikasyonlarının planlanması ve yürütülmesini hedeflerken, aynı zamanda bina için yapılan
yatırım ile binanın tüm yaşam döngüsü boyunca
tasarruf edilen enerji maliyetleri arasındaki maliyet optimal dengesi gibi yeni hükümler de ortaya
koymuştur [2-4]. Aynı zamanda Avrupa Komisyonu, EPBD’nin 2020 yılından itibaren yapılacak
olan tüm yapıların yaklaşık sıfır enerjili yapılar
olarak planlanması hedefini ve bu hedefin ancak
disiplinler arası çalışma gerektiren entegre tasarım
yaklaşımı ile sağlanabileceğini vurgulamaktadır.
Binaların enerji verimliliğine yönelik olarak artan önlemler arasında ısı yalıtımı uygulamaları,
enerji verimliliğinin desteklenmesinde kilit uygulamalardan biri haline gelmiştir. Isı yalıtım malzemesi endüstrisinde ve malzeme özelliklerinde
kaydedilen ilerlemeyle, ısı yalıtımının bina enerji
performansı üzerindeki etkisi yakın tarihli araştırmalarda da ortaya konmuştur [5-21]. Ancak,
ısı yalıtım malzemesinin entegre tasarım süreci
gerçekleştirilmeden ve optimizasyon yapılmadan
yüksek kalınlıklarda uygulanması, oldukça yüksek
maliyetlere ve çevre üzerinde daha büyük etkilere yol açmaktadır. Isı yalıtım malzemelerinin ısıl
iletkenlik, yoğunluk, çevresel etki vb. değerleri ve
maliyet açısından göstermekte oldukları farklılıklar ise yanlış uygulamalarda oluşacak etkileri artırmaktadır. Tüm bunlar dikkate alındığında, yüksek
performanslı bir bina tasarımı için ısı yalıtımının
optimize edilmesi, çok kriterli bir karar verme
problemi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sosyal konutlar, yatırımcı için düşük yatırım maliyeti gerekliliği, kullanıcılar için düşük enerji
tüketimi ile ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, sosyal
konutlardaki daha düşük çevresel etki düzeyi, ka-
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muoyu için de bir model olarak düşünülmelidir. Bu
nedenle, bu çalışma, yüksek performanslı sosyal
konut tasarımında karar verme için bir yaklaşım
önermektedir. Çalışma, EPBD’nin [3] sunmuş olduğu maliyet optimalliği ile çevresel etki kriterini
entegre ederek, Türkiye’ye yönelik bir karar verme modeli sunmaktadır. Avrupa Birliği ile uyumlu
çalışmalar yürüten Türkiye’de, EPBD gerekliliklerinin uygulanması, enerji verimliliği hedeflerinin
sağlanabilmesine katkı sağlamayı hedefleyen bu
çalışma, yöntemin Türkiye’deki sosyal konutlara uygulanmasının yanı sıra kapsamın çevresel
etki değerlendirmesi ile genişletilmesi açısından
özgünlük taşımaktadır. Bunun yanı sıra önerilen
method, Avrupa Birliği Direktifleri’nin tasarım ve
inşaat sektöründeki uygulanabilirliğini desteklemesi açısından önemlidir.

2. METODOLOJİ
Entegre bina tasarımı karar verme sürecinde; yatırımcı, mal sahibi, tasarımcı, yüklenici, uzman
vb. gibi birçok karar vericiyi kapsamaktadır. Karar
vericilerin farklı bakış açılarına sahip olması ise,
projenin başarısında farklı dengeler yaratmaktadır.
Bu çalışma, yüksek performanslı sosyal konut tasarımında ısı yalıtım malzemesi seçimine yönelik
çok kriterli bir karar verme yaklaşımı önermektedir. Karar vericilerin yaklaşımlarını dikkate alan
bu metodolojinin ana adımları şunlardır:
•
•
•
•
•
•

Örneklem yapının tanımlanması
Bağımlı değişkenlerin belirlenmesi (‘yüksek
performans’ın tanımlanması)
Bağımsız değişkenlerin (parametreler) belirlenmesi
Belirlenen bağımsız değişkenlerle örneklemin
parametrelendirilmesi
Enerji, maliyet ve çevresel etki bakımından
bina performans hesaplamalarının yapılması
Sonuçlar üzerinden çok kriterli karar verme
yöntemi uygulanarak en iyi senaryoların belirlenmesi.

2.1. Örneklem Yapının Tanımlanması
Ele alınan örneklem yapı, Türkiye’de yaygın olarak uygulanan bir sosyal konut arketipidir. 11 katlı
konut yapısının her bir katı 320 m2’lik iklimlendirilen alan (4 apartman dairesi) ile 55 m2 iklimlendirilmeyen alandan (sirkülasyon, çekirdek vb.)
oluşmaktadır. Tipik kat planı Şekil 1’de verildiği
gibidir.
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Şekil 1. Arketipe ait tipik kat planı

Arketipin referans teşkil etmesi açısından, yapı
kabuğu özellikleri Ulusal Bina Enerji Performansı
Hesaplama Metodolojisi’nde [22] yer alan referans
değerler kullanılarak tanımlanmıştır. Referans değerler üzerinden tanımlanan yapı kabuğu saydam
bileşeni (pencereler) 2,40 W/m2K ısıl iletkenliğe ve
0,70 güneş enerjisi kazanım katsayısına sahiptir.
Opak bileşen (dış duvar) ise TS 825’te [22] yer alan
referans sınır değer olan 0,57 W/m2K ısıl geçirgenliğe sahip tuğla duvar olarak öngörülmüştür.

2.2. Bağımlı Değişkenlerin Belirlenmesi
Bu çalışmada önerilen yaklaşım için belirlenmiş
olan bağımlı değişkenler, aynı zamanda çalışmanın ‘yüksek performanslı bina’ tanımını ortaya
koymaktadır. Bu kapsamda, performans kriterleri
enerji, maliyet ve çevresel etki olarak sınırlandırılmıştır. Enerji ve maliyet performansları, EPBD’nin
sunmakta olduğu ‘maliyet optimal’ tanımı doğrultusunda dikkate alınmış olup, çevresel etki değeri
ise bu tanımı genişleterek hedeflenen performans
seviyesini yükseltmek amacı ile çalışmaya katılmıştır.

2.3. Bağımsız Değişkenlerin Belirlenmesi
Önerilen metodoloji temel olarak ısı yalıtım malzemesinin seçimi üzerinedir. Bu nedenle bağımsız
değişkenlerin belirlenmesinde ısı yalıtım malzemeleri ana değişken olarak yer almaktadır. Böylelikle ısı yalıtım malzemesinin binanın yaşam döngüsü boyunca enerji tüketimine, yaşam döngüsü
maliyetlerine ve yaşam döngüsü boyunca çevre

üzerindeki etkilerine olan etkisi incelenmiştir.
Karar verme yaklaşımının örneklem yapı üzerinde uygulanmasında genleştirilmiş polistren (EPS),
ekstrüde polistren (XPS), taşyünü (RW), cam yünü
(GW) ve cam köpüğü (CG) gibi yaygın olarak uygulanan beş ısı yalıtım malzemesi incelenmektedir. Bununla birlikte malzemeler arasında değişiklik gösteren ısıl iletkenlik, yoğunluk, özgül ısı
değerleri de dikkate alınmaktadır. Değerlendirilen
ısı yalıtım malzemelerinin özellikleri Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1. Isı Yalıtım Malzemelerinin Özellikleri
Isı yalıtımı
Malzemesinin Adı
Ekstrüde Polistren
(XPS)
Genleştirilmiş Polistren
(EPS)

Termal Yoğunluk Özgül
iletkenlik (kg/m3)
Isı
(W/mK)
(J/kgK)
0,032

30

1300

0,035

20

1250

Cam Köpüğü (CG)

0,035

90

900

Camyünü (GW)

0,040

60

1000

Taşyünü (RW)

0,040

120

900

2.4. Örneklemin Parametrelendirilmesi
Çalışmada beş farklı ısı yalıtım malzemesi değerlendirmeye alınmıştır. Isı yalıtım malzemelerinin
uygulama kalınlıkları; 4 cm, 8 cm, 12 cm, 16 cm
ve 20 cm olarak düzenlenmiş, bu yolla 25 farklı ısı
yalıtımı uygulaması elde edilmiştir.
Tesisat Mühendisliği - Sayı 165 - Mayıs/Haziran 2018
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2.5. Bağımlı Değişkenlerin Hesaplanması
Metodolojinin bu aşamasında, parametrelendirme
sonucu elde edilen 25 alternatifin bağımlı değişkenlerinin hesaplatılması yer almaktadır. Enerji,
maliyet ve çevresel etki değerleri için kullanılan
hesaplama yöntemleri; 2.5.1, 2.5.2 ve 2.5.3 bölümlerinde sırasıyla açıklanmıştır.
2.5.1. Yaşam Döngüsü Enerji Tüketimi
Hesaplama Yöntemi
Oluşturulan alternatif senaryoların enerji performansları, 30 yıllık kullanım ömrü için yaşam döngüsü enerji tüketimi üzerinden hesaplatılmıştır.
Enerji tüketimlerinin hesaplatılmasında Energy
Plus simulasyon aracı kullanılmıştır.
Bu çalışmada, yalnızca Türkiye’nin ılıman kuru
iklim bölgesi değerlendirilmiştir. Çalışma için, ılıman-kuru iklim bölgesini temsil eden başkent Ankara seçilmiştir.
Enerji yüklerinin hesaplatılmasında her apartman
dairesinde dört kişinin yaşadığı varsayılmıştır.
Her bir apartman dairesi için ortalama aydınlatma
gücü yoğunluğu 6 W/m2, elektronik ekipman yükü
5 W/m2 olarak kabul edilmiştir. İnfiltrasyon değeri
apartman daireleri için 0,2 ach, apartman koridorları gibi alanlar için ise 0,5 ach alınmıştır.
Binanın 24 saat boyunca kullanıldığı ve iklimlendirildiği düşünülmüştür. Binanın, ortam sıcaklığının 20 °C’nin altına düşmesi hâlinde ısıtılmaya ve
26 °C’nin üstüne çıkması hâlinde de soğutulmaya
başlandığı kabul edilmiştir. Isıtma, merkezi bir
kazan tarafından sağlanmaktadır. Soğutma ise klimalar ile sağlanırken havalandırma, binanın kullanıcı profiline bağlı doğal olarak sağlanmaktadır.

yıldan n. yıla kadarki yıllık maliyetlerin toplamını
şimdiki (bugünkü) değere dönüştürmede kullanılmaktadır.
T

C G (T ) = C I + / (C a (i) # fpv (i)) i=1

/

j=1

V T - f (j) (1)

Denklem (2), enflasyon oranı (R i) ile nominal faiz
oranı (R) üzerinden hesaplanan (Denklem 3) reel
faiz oranını (R R) kullanarak şimdiki değer faktörünü f pv(n) hesaplamak için kullanılmaktadır.

Q V

Q

1- 1+ R R
fpv n =
RR

V- n

R R = R1 +- RR i i

Alternatif senaryoların maliyet performansları, örneklem binanın 30 yıllık kullanım ömrü için yaşam
döngüsü maliyeti üzerinden, EN 15459:2007’de
[23] sunulan metodoloji kullanılarak hesaplanmıştır.
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(3)

Bu metodolojide, bağımsız değişkenlerdeki değişimlerden kaynaklanan senaryolar arasında karşılaştırma yapabilmek için yalnızca opak ve saydam
bileşenlere ait ilk yatırım maliyetleri (CI) dikkate
alınmaktadır. Aynı zamanda bakım ve yenileme
maliyetleri ilk yatırım maliyetinin %8’i olarak
hesaplamalara katılmıştır. Yapı kabuğu ilk yatırım maliyetleri, opak ve saydam bileşenler olarak
iki bölüm halinde değerlendirilmektedir. Şekil 2,
farklı ısı yalıtım malzemeleri ve kalınlıklarında m2
başına Türk Lirası (TL) cinsinden opak bileşen (dış
duvar) maliyetlerini göstermektedir. 01, 02 ve 03
tipi saydam bileşenler için ilk yatırım maliyetleri
sırasıyla; 60 TL/m2, 75 TL/m 2 ve 125 TL/m 2 olarak
kabul edilmiştir.

2.5.2. Yaşam Döngüsü Maliyeti Hesaplama
Yöntemi

EN 15459; Denklem (1)’de verilen global maliyeti
(CG), ilk yatırım maliyeti (CI) ile işletme, bakım,
yenileme ve gibi yıllık maliyetlerin toplamı olan
(Ca) değerlerinin toplamı olarak ortaya koymaktadır. Ayrıca, hesaplama süresi (T) içindeki artık
değer (VT-f(j)), diğer tüm maliyetlerin toplamından
çıkarılmaktadır. Şimdiki değer faktörü (f pv(n)), ilk

(2)

Şekil 2. Farklı ısı yalıtım malzemeleri ve
kalınlıklarında bina opak duvar maliyetleri
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2.5.3. Çevresel Etki Hesaplama Yöntemi
Isı yalıtım malzemesi seçiminin binanın çevresel
etki performansı üzerindeki etkisi, malzemelerin
gömülü karbonu (kgCO2eq/kg) ve gömülü enerjisi
(Mj.e/kg) üzerinden hesaplanmıştır.
Gömülü karbon ve gömülü enerji seviyeleri hakkında bilgi elde etmek için literatür taraması yapılmış ve teknik veri föyleri kullanılmıştır. Tablo 2,
ısı yalıtım malzemelerinin gömülü karbon ve gömülü enerji seviyelerini göstermektedir. Saydam
bileşenlere ait çevresel etki değerleri ise Tablo 2’de
verildiği gibidir.
Tablo 2. Isı Yalıtım Malzemelerinin Çevresel Etki
Değerleri
Isı Yalıtım
Malzemesinin Adı

Gömülü
Gömülü
Enerji
Karbon
(kgCO2eq/kg) (MJ.e/kg)

Ekstrüde Polistiren (XPS)
[24]
Genleştirilmiş Polistiren
(EPS) [24]
Cam Köpüğü (FG) [24]

5,37

70,80

2,55

88,60

0

27,00

Camyünü (GW) [24]

1,35

28,00

Taşyünü (RW) [24]

1,05

16,80

2.6. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle
En İyi Alternatiflerin Belirlenmesi
Karar verme; birçok alternatif arasından bir ya da
birden fazla seçenek seçme şeklindeki bir süreç
olarak, belirlenmiş bir sorun kapsamında problem
çözme yöntemi olarak ele alınabilir. Diğer bir deyişle, karar verme ‘karar vericinin değerlerine ve
tercihlerine dayanarak alternatifleri belirleme ve
seçme çalışması’ olarak tanımlanır [25]. Dikkate alınması gereken birden fazla alternatif olması
durumunda, karar verme süreci, amaç, hedefler ve
sınırlamalara en uygun olanın seçimine odaklanır.
Bir karar verme sürecinin adımlarını atmadan
önce, süreçteki karar alıcı(lar) ile paydaş(lar)ı, sorunun yapısını, değişkenleri ve alternatifleri doğru tanımlamak önemlidir. Sadece tek bir optimal
çözümün elde edildiği bir karar modelinde sonuç,
çok sayıda karar vericinin bakış açısından bakıldığında tatmin edici ve açıklayıcı olmayabilir.
Wang ve diğ. çalışmalarında [26], bazı durumlarda optimizasyon modeli ile elde edilen pencere ısıl

geçirgenlik değerinin piyasada karşılık bulamayabileceği veya duvarın ısıl geciktirme süresinin
tasarımcının çözümüne uygun olmayabileceği
şeklindeki uyumsuzlukların ortaya çıkabileceği
ortaya konulmuştur. Bu nedenle, tek bir optimize
sonuç üzerinden yüksek performanslı bina tasarımı sürecinin yönetilmesi, performans hedeflerini
kısıtlayıcı olabilecektir.
Bu çalışmada önerilen yaklaşımda, parametrelendirme ile meydana gelen tüm senaryolar, 30 yıllık
yaşam süresi boyunca; yaşam döngüsü maliyeti ve
birincil enerji tüketimi açısından hesaplanmaktadır. Maliyet optimal nokta belirlenerek her yalıtım
malzemesi için, en düşük maliyetteki en yüksek
enerji verimliliğini gösteren optimal durumu temsil eden etkin sınır alternatifleri elde edilir. Elde
edilen alternatifler, önceki adımlarda belirlenmiş
olan enerji, maliyet ve çevresel etki değerleri ile
sıralanır.
Enerji, maliyet ve çevresel etki değerlerinin karşılaştırılabilir ve toplanabilir verilere dönüştürülmesi amacıyla değerler “min.-max. normalizasyonu”
yöntemi ile normalize edilmiştir. Min.-max. normalizasyon için kullanılan Denklem (4) aşağıda
verilmiştir. Denkleme göre, (x) değeri ile veri setinin minimum değeri arasındaki fark, veri setinin
maksimum ve minimum değeri arasındaki farka
bölünmektedir. Böylece, maksimum değer 1’e normalleştirilmekte, daha iyi alternatifler ise 0 ile 1
arasında bir değer almaktadır.

Q V

xl =

x - min x
max

Q V

## x

Q V

(4)

- min x

Alternatiflerin toplam skorunu elde etmek için
kriterlerin normalize edilmiş değerleri toplanmaktadır. Bu adımda, kriterlerin ağırlık faktörleri eşit
kabul edilmiştir. Aşağıdaki denklemde (4) verildiği gibi, a ve w, sırasıyla i. alternatifi için verilen j.
kriterinin gerçek değeri ve ağırlık faktörüdür.

A W SM = Max /

j
i

Q

a ij wj

V

(5)

Son olarak, yüksek performansa sahip bir bina tasarımı geliştirmek amacıyla, karar verici için en
iyi alternatifler, değeri üzerinden belirlenmektedir.
Karar verme yaklaşımının adımları Şekil 3’te bir
akış şeması halinde gösterilmiştir.
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Enerji ve maliyet sonuçlarıyla alternatiflerin
sıralanması

Maliyet optimal noktasının ötesindeki maliyet
etkin alternatifleri sıralanması

Maliyet etkin alternatiflerin enerji, maliyet ve
çevresel etki performansı değerlerinin normalize
edilmesi

Normalize edilmiş performans değerlerinin
toplamının Ağırlıklı Toplam Yöntemi (WSM)
kullanılarak hesaplanması

En iyi alternatiflerin belirlenmesi
Şekil 3. Karar verme süreci metodolojisi

3. BULGULAR
Analizler, Türkiye’nin ılıman-kuru iklim bölgesinde yer aldığı düşünülen bir sosyal konut arketipi
üzerinde yapılmıştır. Beş farklı kalınlıkta uygulanan beş ısı yalıtım malzemesi analiz edilerek, toplam 25 senaryo elde edilmiştir.
25 alternatifin yaşam döngüsü enerji ve maliyet
değerleri Şekil 4’te gösterilmiştir. Sonuçlardan
elde edilen önemli bulgular olan; en yüksek enerji verimliliği seviyesi, maliyet optimal seviye ve
mevcut minimum gereklilik seviyeleri Şekil 4’te
işaretlenmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre, alternatiflere ait birincil enerji tüketimi 133,06 kWh/m2.a ile 162,24
kWh/m2.a arasında değişmekte olup, yaşam döngüsü maliyeti 30 yıllık bir yaşam süresi için 602,91
TL/m2 ve 710,47 TL/m 2 arasında değişmektedir.
Maliyet optimal seviye, 139,92 kWh/m2.a birincil
enerji tüketimine ve 602,91 TL/m2.a yaşam döngüsü maliyet değerine sahip olup, en yüksek enerji
verimli durumda 133,06 kWh/m2 enerji tüketimi
ve 639,74 TL/m2 yaşam döngüsü maliyet değeri görülmektedir.

(ALT 14) EN YÜKSEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ DÜZEYİ (20 cm XPS)
(ALT 25) MALİYET OPTİMAL DÜZEY (12 cm EPS)
(ALT 18) ASGARİ GEREKLİLİK DÜZEYİ (4 cm EPS)

Şekil 4. 25 alternatife ait yaşam döngüsü birincil enerji tüketimi ve yaşam döngüsü maliyeti
değerleri
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Üçüncü adımda 25 alternatif, EPBD’nin işaret ettiği maliyet optimal eşik seviyesine göre elimine
edilmiştir. 25 alternatiften maliyet optimal eşiğin
ötesindeki 13 alternatif belirlenmiştir. Belirlenen
13 alternatif, beş yalıtım malzemesini de temsil
etmekte, kalınlık olarak 12 cm ile 20 cm arasında
değişkenlik göstermektedir. Maliyet optimal eşiğin
ötesinde yer alan 13 alternatif ve yalıtım uygulamaları, birincil enerji tüketimi açısından yüksek
performanstan düşüğe doğru sıralı şekilde Tablo
3’te verilmiştir.
Dördüncü adımda, 13 alternatife ait karar verme
kriterleri olan maliyet, birincil enerji tüketimi ve
çevresel etki değerleri normalize edilmiş ve WSM
uygulanarak karar verme amacıyla toplanmıştır.
Toplam WSM skorları Tablo 3’te yer alan ilgili
sütunda verilmiştir. Sonuçlara göre, toplam WSM
puanı 0,985 (en iyi alternatif) ve 1,404 (en kötü alternatif) arasında değişmektedir.
Sonuçlar, en yüksek enerji verimli alternatifin
(ALT 14: 20 cm XPS), WSM yöntemi ile 6. sıraya
gerilediğini göstermektedir. Öte yandan, WSM ile
ortaya çıkan en iyi alternatif (ALT 22: 20 cm EPS),
en düşük yaşam döngüsü maliyeti ile önem kazanmaktadır. 13 alternatifin tümü 12 cm, 16 cm ve 20

cm kalınlıklarda yalıtım uygulamalarını temsil etmektedir. Karar verme üzerinden malzeme seçimi
yapılacağı durumda, taş yünü ve EPS ön plana çıkmaktadır.
Başka bir bakış açısından bakıldığında, WSM skoruyla 3. sırada yer alan (ALT 24: 16 cm EPS), çevresel etki ve enerji performansı skorları arasındaki
denge bakımından önemlidir. Ayrıca bu durum,
düşük yaşam döngüsü maliyetine (2. en düşük durum) sahip olması bakımından da önemlidir. Böylece, toplam WSM puanına ek olarak, ALT 24, üç
performans skorunun uyumu ile önem kazanmaktadır. İlk üç alternatifin toplam WSM skorunun
birbirine yakın olması nedeniyle, ALT 24’nin kriter-skorları dengesi ile daha yüksek bir performansa sahip olduğu tespit edilebilir.
13 en iyi alternatif içerisinde, yüksek enerji performansı hedeflendiğinde ya maliyet ya da çevresel
etki kriteri önemli ölçüde baskın hale gelmektedir.
Yüksek yalıtım düzeyindeki bir alternatif iyi bir
çevresel etki performansına sahipse, o zaman daha
yüksek maliyetler gerektirdiği ve maliyet performansının iyi olduğu durumda ise yüksek çevresel
etkiye sahip olduğu görülmüştür.

Tablo 3. Maliyet Optimal Seviyenin Ötesinde Yer Alan Alternatifler ve Bağımsız Değişkenleri
Yalıtım malzemesi
ve kalınlığı

Normalize
edilmiş birincil
enerji tüketimi
skoru
0

Normalize
edilmiş yaşam
döngüsü
maliyeti skoru
0,342

Normalize
edilmiş
çevresel etki
skoru
0,882

Toplam WSM
skoru
1,224

WSM
skoruna
göre
sıralama
6

ALT 14

20 cm XPS

ALT 1

20 cm Cam Köpüğü

0,141

1,000

0,092

1,233

7

ALT 22

20 cm EPS

0,149

0,100

0,736

0,985

1

ALT 19

16 cm XPS

0,314

0,216

0,687

1,217

5

ALT 6

20 cm Taşyünü

0,378

0,522

0,117

1,018

2

ALT 3

20 cm Camyünü

0,379

0,685

0,220

1,283

8

ALT 2

16 cm Cam Köpüğü

0,478

0,761

0,055

1,294

9

ALT 24

16 cm EPS

0,483

0,029

0,570

1,082

3

ALT 13

16 cm Taşyünü

0,745

0,387

0,075

1,207

4

ALT 5

16 cm Camyünü

0,749

0,554

0,157

1,461

12

ALT 20

12 cm XPS

0,800

0,130

0,492

1,422

11

ALT 4

12 cm Cam Köpüğü

0,995

0,562

0,018

1,575

13

ALT 25

12 cm EPS

1,000

0,000

0,404

1,404

10
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4. SONUÇ
Önerilen yaklaşım, karar verici(ler)in, EPBD kapsamı dışına çıkmadan, en iyi alternatifi seçmelerine destek olacak bir yöntem tanımlamaktadır.
Sonuçlar, binalar için farklı çevresel ve ekonomik
özelliklere sahip ısı yalıtım malzemelerinin seçiminde doğru karar vermenin, binalar için daha
yüksek performanslar sağladığını göstermektedir.
Çevresel etki değerinin değerlendirmeye katılması
ile alternatiflerin sıralamasının önemli ölçüde değiştiği açıktır.
Çalışma 5 yalıtım malzemesi ve toplam 25 senaryo ile sınırlandırılmıştır. Sonuçlara göre, ALT 25:
12 cm EPS uygulaması maliyet optimal senaryoyu
temsil etmektedir. Aynı zamanda bu düzey, EPBD
kapsamında sağlanması gereken minimum enerji
verimliliği seviyesini de belirtmektedir. Maliyet
optimal seviye, asgari gereklilik düzeyine oranla,
toplam enerji tüketimi üzerinden %13 daha yüksek enerji verimliliği sağlamaktadır. Sağlanan bu
verimlilik düzeyi, ısıtma yükleri açısından değerlendirildiğinde, ısıtma enerji yüklerinin %27
oranında azaltıldığı görülmektedir. Bunun yanı
sıra, yüksek yatırım maliyetlerinden dolayı yaşam
döngüsü maliyetleri de yüksek çıkan cam köpüğü
yalıtım malzemesi, çevresel etki değerinin çok
düşük olmasından dolayı sıralamada üst sıralarda
yer alabilmiştir. Kısacası, çok kriterli karar verme
sürecinde kullanılan metodolojinin ve kriterlerin
ağırlık faktörlerinin kararın sonuçları üzerinde oldukça önemli ve etkili olduğu açıktır. Malzeme sayısının, dolayısıyla da malzeme niteliklerinin artırılması çalışmanın sonuçlarını zenginleştirecektir.
Farklı ağırlıklandırma faktörlerine bağlı sapmaları
tespit edebilmek için karar verme kriterlerine farklı ağırlıklandırma faktörleri atanarak çalışma geliştirilmelidir.
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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 doğal gaz 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
salınımında 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.
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Techno-Economic Analysis of Using Alternative
Technologies and Renewable Energy Sources
at a Single Detached Home
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
modelled 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 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.
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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 ikâmet 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 doğal gazdan kaynaklanmaktadır 3.
Ülkemizde elektrik üretiminin yarısı ithal edilen
kömür ve doğal gaz ile sağlanmaktadır. Bu durumda, toplam elektrik tüketiminin yaklaşık dörtte birini oluşturan konut sektöründe elektrik tüketimini
azaltmak büyük önem taşımaktadır. Ayrıca elektrik tüketimini azaltmak, dışa bağımlı olduğumuz
doğal gaz 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 konutlar-

da 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
edilecek enerji tasarrufu hesaplanabilmektedir. Bu
verilerden yola çıkılarak elde edilecek 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.
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
doğal gaz tüketimi ölçülerek, konutun bina enerji
simülasyon yazılımı ortamında saatlik ısıtma talebi modelinin oluşturulmasına, oluşturulan model
üzerine piyasada hâlihazırda bulunan malzemeler
göz önüne alınarak farklı senaryolar uygulanması
ile elde edilebilecek enerji tasarruflarının hesaplanmasına dair bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu
çalışmanın bu eksiği gidermesi öngörülmektedir.
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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],
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 performansını 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, doğal gaz ile ısıtılan bir konut seçilmiştir. Konutun
bir yıl süresince saatlik elektrik ve günlük doğal
gaz tüketimi ölçülmüştür. Beytepe Meteoroloji İstasyonundan 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 modellemesi 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 doğal gaz tüketimi ile mo-
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del 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 hesaplanmış 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 sahip olan konutlara
senaryoların uygulanması ile Ankara’da elde edilecek 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 tasarruflarının 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.

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 doğal gaz 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.
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2.2. ESP-r Yazılımının Seçilme Nedenleri

2.3. Verilerin Temin Edilmesi

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 karşılaştırmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucunda; ESPr’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 Catolica 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].

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 edilecek 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 doğal gaz tüketimi günlük olarak bir yıl süresince ölçülmüştür.
Bu çalışmada günlük doğal gaz tüketim verisi bina
enerji simülasyon programında oluşturulan modelin performansını izlemek ve modeli kalibre etmek
amacı ile kullanılmıştır. Daha sonra, ölçülen doğal
gaz (DG) tüketiminin ısıtma, yemek pişirme ve
sıcak su temin etme amacı ile kullanılması sebebi ile, ölçülen doğal gaz tüketim verisinde ısıtma
amaçlı kullanılan doğal gaz 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 doğal gaz miktarı bilinmektedir.
Buradan yola çıkılarak konutta tüketilen sıcak su
miktarını 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.

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.

Qss = DGE_ss × EFss × UID

(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

: Doğal gaz üst ısıl değeri, kWh/m3
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Sıcak su temini için tüketilen günlük enerji miktarı
hesaplandıktan sonra, bu miktarda enerji ile günlük kaç kg sıcak su tüketildiği (2) eşitliği kullanılarak hesaplanmıştır.
mss = Qss / (c × ∆T)

(2)

Bu eşitlikte;
mss

: Tüketilen günlük sıcak su miktarı, kg/
gün

∆T

: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 [49] Sıcak su kullanım profilinin yıl boyunca sabit olduğu varsayılmıştır. Saatlik sıcak su kullanım profil bilgileri ve
Eşitlik 2 ile hesaplanan günlük sıcak su tüketimi
kullanılarak, (3) eşitliği ile günün her saati için konutta tüketilen sıcak suyun miktarı hesaplanmıştır.
mss._l = SSKPY_l × mss

(3)

Bu eşitlikte;
: Tüketilen saatlik sıcak su miktarı, kg/
saat

msss_l

SSKPY_l : Saatlik sıcak su kullanım profili, %
l

: Saat

Şebeke suyu sıcaklığı 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 doğal gaz miktarı (4) eşitliği kullanılarak hesaplanmıştır.

Q ssy =
24

8760

/

(m sss # c # DT ) # AI D 1# E F ss(4)
l= 1
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Bu eşitlikte;
Qssy

: Sıcak su temini için talep edilen yıllık
DG miktarı, m3/yıl

Eşitlik 4’te 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 doğal gaz ve elektrik enerjisinde elde edilen tasarruftan kaynaklanan
CO2 salımındaki azalmayı hesaplayabilmek için
doğal gaz 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 ise yatırım maliyeti verileri, elektrik tarifesi,
doğal gaz tarifesi ve faiz verileri kullanılmıştır.
Bu veriler kullanılarak konutun ESP-r bina enerji
simülasyon programı ile modellemesi yapılmıştır.
Daha sonra, ölçülen doğal gaz (DG) tüketiminin
ısıtma, yemek pişirme ve sıcak su temin etme amacı ile kullanılması sebebi ile, ölçülen doğal gaz tüketim verisinde ısıtma amaçlı kullanılan doğal gaz
tüketimi hesaplanmıştır. Konutun havalandırma
miktarı, bina enerji simülasyon yazılımı ile elde
edilen ısıtma talep tahmini sonuçlarının, ölçülen
ısıtma amaçlı doğal gaz tüketim verileri ile karşılaştırılması ile belirlenmiştir. Böylece modelin
kalibrasyonu yapılmıştır. Daha sonra oluşturulan
modele senaryolar uygulanarak elde edilebilecek
enerji tasarrufu ve CO2 salımındaki azalma miktarı hesaplanmıştır. CO2 salımındaki azalma miktarı
enerji tasarrufu ve salım faktörü kullanılarak (5)
eşitliği ile hesaplanmıştır.
CSAi = ETi × SFe

(5)

Bu eşitlikte;
CSAi

: CO2 salımındaki azalma, kg/yıl

ET

: Enerji tasarrufu, m3/yıl, kWh/yıl

i

: Senaryo tipi

SF

: Salım faktörü, kgCO2/m3, kgCO2/kWh

e

: Enerji tipi, elektrik, doğal gaz

Son olarak konutun enerji sınıfı belirlenmiş ve senaryo sonuçları Ankara’da konut ile aynı enerji sınıfındaki müstakil konutlar için genelleştirilmiştir.
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Tablo 1. Konutun Enerji Tüketimini Azaltmak İçin Modele Uygulanan Senaryolar
Senaryo

Senaryo Kodu Mevcut Durum

Uygulanacak Durum

Pencere Camı
Tipi

S.1-a

Konutun dış duvarında ısıl
iletkenlik katsayısı k=0,04
W/mK olan 80 mm yalıtım
bulunmaktadır

Argon ile doldurulmuş, 16 mm boşluklu, şeffaf
çift cam uygulanması
Argon ile doldurulmuş, 16 mm boşluklu, şeffaf üç
kat cam uygulanması
k=0,04 W/mK ve kalınlığı 90 mm olan polistren
köpük yalıtım uygulanması
k=0,035 W/mK ve kalınlığı 80 mm olan
Foamboard 2500 P (XPS) yalıtım uygulanması

S.2-d

Konutun çatısında yalıtım
bulunmamaktadır

k=0,035 W/mK ve kalınlığı 90 mm olan yalıtım
uygulanması
Çatıya k=0,035 W/mK ve kalınlığı 100 mm olan
XPS yalıtım uygulanması [41]

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
Konutta FVP bulunmamakta

Konutta 12 mm hava boşluklu
çift cam bulunmaktadır

S.1-b
Yalıtım

S.2-a
S.2-b
S.2-c

Cam +
Yalıtım

Fotovoltaik
S.4
Panel (FVP)
Güneş Enerjisi S.5
İle Sıcak Su
Sistemi (GES)
Toprak Kaynaklı S.6
Isı Pompası
(TKIP)

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
Konutun güney doğu ve güney batıya bakan
çatısına FV eklenmesi
Konuta güneş enerjisi sisteminin eklenmesi

Konutun sıcak su ihtiyacı
kombi ile doğal gaz kullanılarak
sağlanmakta
Konut ısıtma ihtiyacını
Konuta ısıtma ihtiyacını karşılamak için TKIP
doğal gaz kullanan kombi ile
eklenmesi
sağlamaktadır, toprak kaynaklı
ısı pompası bulunmamaktadır

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.

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 hâlihazırda 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.
yi

NNAj = OYYETj - SYYETj

(6)

Bu eşitlikte;
NNAj

yi

: 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
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NB D = NNA 1 + NNA 2 2 + ...... + NNA N N =
(1 + nf) (1 + nf)
(1 + nf)
Bu eşitlikte;

N

/

j=1

NNAj (7)
(1 + nf) j

takil konutlar için her enerji sınıfında bulunan konutların sera gazı salım değerinin değiştiği aralık
hesaplanmış.

NBD

: Net Bugünkü Değer, TL

NNAj

: Belirli bir yılda net nakit akışı, TL/yıl

nf

: Nominal faiz

2.7. Senaryo Sonuçlarının Genelleştirilmesi

n

: Yıl

j

: Sistemin işletim süresi, yıl

Ankara’da 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile Enerji
Kimlik Belgesi (EKB) bulunan konutlardan her
enerji sınıfında bulunan konut sayısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan sözlü görüşme ile temin
edilmiştir. Bu veriler ve Ankara’da EKB’si bulunan binaların miktarı hesaplanmıştır. TÜİK 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 hesaplanan enerji sınıfı oranı ile çarpılması ile her sınıf için toplam alan hesaplanmıştır.

GÖS’ün hesaplanmasında gelecek yılların elektrik
ve doğal gaz fiyat bilgisi gerekmektedir. Son sekiz yıla ait elektriğin ve son on yıla ait doğal gazın
konutlara satış fiyatı verileri temin edilmiştir [42,
43, 44]. Bu şekillerde verilerin eğim çizgisi denklemi kullanılarak önümüzdeki yıllara ait elektrik ve
doğal gaz fiyat verisi tahmini de yapılmıştır. Faiz
değerinin yıllar bazında sabit kalması durumunda
[50] Net Bugünkü Değeri (NBD) (7) eşitliği ile hesaplanabilir.
NBD’nin pozitif değer almasını sağlayan en düşük
j değeri, Geri Ödeme Süresi (GÖS) olarak tanımlanır [50].

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 müs-
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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 (2.563
derece gün) için ısıtma alanı başına ısıtma talebi
0,28 GJ/yıl.m2 olarak hesaplanmıştır. Konutun 141
GJ/yıl ısıtma talebinin doğal gaz tüketim eşdeğeri, %92 verim ile çalışan kombi kullanılması durumunda 3.998 m3/yıl olarak hesaplanmıştır. 2013
yılı ortalama doğal gaz fiyatı [44] göz önüne alındığında konutun 2013 yılında ısıtma amaçlı doğal
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Şekil 1. ESP-r tarafından 2013 yılı için tahmin edilen ve aynı yılda ölçülen günlük ısıtma talepleri, m3/gün

Şekil 2. Kış, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde ESP-r tarafından tahmin edilen ısıtma talebinin DG
eşdeğerinin dış ortam sıcaklığı ile değişimi

gaz gideri 4.272 TL/yıl, ısıtma amaçlı doğal gaz tüketiminden kaynaklanan CO2 salımı 8.583 kg.CO2/
yıl olarak hesaplanmıştır. Doğal gaz tüketiminin
2013 yılı süresinde ölçülmesi ile konutta toplam
6.729 m3 doğal gaz tüketildiği görülmüştür. Bu
tüketim içerisinde yılda 135 m3 doğal gaz yemek
pişirme, 2.045 m3 doğal gaz sıcak su temin etme,
4.549 m3 doğal gazın ise ısıtma amacı ile kullanıldığı hesaplanmıştır. 2013 yılı için ESP-r simülasyon sonuçlarından elde edilen ve aynı yılda ölçülen
günlük ısıtma amaçlı doğal gaz tüketimi Şekil 1’de
gösterilmiştir.

Şekil 1’de görüldüğü gibi ilkbahar-yaz ve yazsonbahar geçiş ayları olan Nisan ve Ekim aylarında, hane halkının iklim koşullarına bağlı olarak
tahmin edilenden fazla enerji tüketmesi sebebi ile
ısıtma amaçlı ölçülen doğal gaz 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
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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.
Şekil 2’de görüldüğü gibi ısıtma amaçlı doğal gaz
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 sonbahara 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 edilecek
CO2 salımındaki azalma miktarları Tablo 2’de verilmiştir.
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 S.2-a kodlu senaryoda GÖS 23 yıl-

dır. 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 ısıl iletkenlik 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 yalıtımının
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.2d’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

Tablo 2. Yapısal Senaryoların Enerji Kazançları
Senaryo
Senaryo
Kodu
Açıklaması
S.1-a
Pencere
Camı
S.1-b
S.2-a
S.2-b
Yalıtım
S.2-c
S.2-d
S.3
Cam + Yalıtım
S.4
FVP
S.5
GES
S.6
TKIP

28

Senaryo İle Elde
Edilen Enerji Kazancı, GJ/yıl
22
27
2
4
5
51
84
30
49
126
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Senaryo İle Elde Edilen
Yatırım
GÖS, CO2 Azalması,
Enerji Kazancı, %
Maliyeti, TL yıl
kg/yıl
12
5.599
1
1.342
15
8.614
5
1.646
1
3.670
23
122
2
9.102
>40
244
3
11.065
>40
305
28
5.928
4
3.110
46
25.607
8
5.122
53
48.944
27
3.725
68
10.000
8
2.993
69
44.000
>40
4.207
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Tablo 3. Senaryoların Uygulanması İle Konutun Enerji Tüketim ve Enerji Sınıfı Değerleri
Senaryo
Pencere Camı Tipi
Yalıtım

Cam+Yalıtım
FVP
Güneş Enerjisi ile Sıcak Su
TKIP

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

S.1-a
S.1-b
S.2-a
S.2-b
S.2-c
S.2-d
S.3
S.4
S.5
S.6

151
148
162
161
160
135
116
148
136
62

B
B
B
B
B
B
B
B
B
A

40
40
43
42
42
37
33
36
37
37

C
C
C
C
C
B
B
B
B
B

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 doğal gaz ile çalışan
kombi ile sağlanmaktadır. Konutun bir yıl süresince doğal gaz tüketimi günlük olarak ölçülmüş ve
bu tüketimde sıcak su temini için tüketilen doğal
gaz miktarı hesaplanmıştır. Konutun günlük sıcak su tüketimi ortalama 1.203 kg/gün olarak hesaplanmıştır. Konutta yedi kişinin ikâmet 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
doğal gaz ile sağlanmakta, TKIP uygulanması durumunda ise ihtiyaç duyulan enerji elektrik ile sağlanmaktadır. Bu sebeple TKIP senaryosunda GÖS
hesaplanırken hem doğal gaz hem de elektrik fiyat
tahminlerinin kullanılması gerekmektedir. Konutun ısıtma talebinin tamamını doğal gaz 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 doğal gaz 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.
Tablo 3’de görüldüğü gibi konutta S.6 (TKIP senaryosu) kodlu senaryonun uygulanması durumunda
konutun enerji sınıfı B’den A’ya yükselebilecektir.
Tesisat Mühendisliği - Sayı 165 - Mayıs/Haziran 2018
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Tablo 4. Senaryoların Ankara’da 2005 Yılından İtibaren Yapılan B Enerji Sınıfı Müstakil Konutlara
Uygulanması ile Elde Edilen Enerji Tasarrufu ve CO2 Salınımında Azalma
Senaryo No
S.1-a
S.1-b
S.2-a
S.2-b
S.2-c
S.2-d
S.3
S.4
S.5
S.6

Enerji Tasarrufu, GJ/yıl
69.966
85.868
6.361
12.721
15.901
162.195
267.144
95.576
156.081
358.472

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 yükselebilecektir.
Ankara’da 2005 yılından itibaren yapılan bir daireli toplam bina alanının, bina enerji sınıfı bazında
dağılımı Tablo 4’te 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 edilecek enerji tasarrufu ve
CO2 salımındaki azalma Tablo 4’te verilmiştir.
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 edilecek enerji tasarrufunun doğal gaz eşdeğeri 11 milyon m3/
yıl’dır. Bu tasarruf ile Çankırı ilinin yıllık doğal
gaz 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 salınımına eşdeğerdir.
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CO2 Salımında Azalma Miktarı, Ton.CO2/yıl
4.266
5.236
388
776
970
9.890
16.290
11.841
9.518
9.717

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 doğal gaz 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’ünün 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
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iklimi için FVP kullanılmasının uygun olmadığı
sonucuna varılmıştır. Konutta GES kullanılması
senaryosunda yapılan hesaplamalara göre konutta
sıcak su temin etmek amaçlı enerji tüketiminde
%68 tasarruf 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 karşılanması 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’ü 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/m2.yıl’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 doğal gaz 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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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.

Mustafa DUTUCU

Anahtar Kelimeler

Dilek KUMLUTAŞ
Prof. Dr.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
dilek.kumlutas@deu.edu.tr

Mehmet UÇAR

Türk Demirdöküm Fabrikaları
Bilecik
mustafa.dutucu@demirdokum.com.tr

Duvar Tipi Isıtma Cihazı, Yanma Ünitesi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD).

Numerical Investigation of the Flow
Characteristics of Flue Gas Inside the
Condensing Heat Engine
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.

Keywords

Wall Hang Heating Appliance, Heat Engine, Computational Fluid Dynamics (CFD).

Geliş Tarihi		
Kabul Tarihi

: 23.01.2017
: 10.03.2017

Avcı, H., Kumlutaş, D., Uçar, M., Dutucu, M., Yoğuşmalı Yanma Ünitesindeki Atık Gaza Ait Akış Karakteristiklerinin Sayısal Olarak İncelenmesi, 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, sf. 1037-1051, Nisan 2017.
Tesisat Mühendisliği - Sayı 165 - Mayıs/Haziran 2018

33

ARAŞTIRMA MAKALESİ
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 vb.) çoğu
yurtdışından ithal edilmektedir. Bu yüzden, bu
komponentlerin yerlileştirilmesi için Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’nın 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 cihazlarının 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
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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 reaksiyonunun 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 şek-
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linde dizilmiştir. Böylece, 12 farklı yanma ünitesine ait üç boyutlu iç hava 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 (doğal gaz) 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].

yutlu 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.
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 (diç=18 mm)

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 bo-

Şekil 2. Atık gaz hacmine ait üç boyutlu sayısal model
gösterimi

Şekil 1. Duvar tipi yoğuşmalı ısıtma cihazının yanma
ünitesine ait çalışma prensibinin şematik gösterimi
[10]

Şekil 3. Yoğuşma bölgesi için tasarlanan ısı
değiştiricisine ait kesit detay gösterimi
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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, 8 mm 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.

Şekil 5. Sayısal modellere ait çözüm ağının gösterimi

liklerinden yoğunluk (ρ) için 1,1614 kg/m3 ve kinematik viskoziteyi (υ) için 1,59x10 -5 m2/sn değerleri
kullanılmıştır [12].

Şekil 4. Yoğuşma bölgesine sıralı dizilen kanatlı
borulu ısı değiştiricilerin kesit gösterimi

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 4.500.000 ile 8.500.000 arasında değişmekte olup Şekil 5’de gösterilmiştir.

Sayısal modellere ait sınır şartları Şekil 6’da şematik olarak gösterilmiştir. Belirli oranlarda karıştırılan yanıcı gaz (doğal gaz 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.

Atık gaz hacimleri için sayısal çözüm sırasında,
havanın 300 K sıcaklığındaki termofiziksel özelTablo 1. 12 Farklı Tasarıma Ait Boyutsal Özellikler
Model
Kanat
Kanat
1. Sıra
2. Sıra
No
Uzunluğu Kalınlığı
Kanatlı
Kanatlı
L (mm)
t (mm) Boru Sayısı 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
-
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Şekil 6. Sayısal modellere ait sınır şartlarının
gösterimi
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Belirlenen tasarım parametrelerinin yanma ünitesi
içerisinde gerçekleşen basınç düşümü ve akış karakteristiği üzerindeki etkilerinin incelenebilmesi
için sadece akış analizleri çözdürülmüştür.

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.

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.

Tablo 2 incelendiğinde; kanat uzunluğu 4 mm’den
6 mm’ye 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.

3. SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME
Yapılan sayısal analizlerin değerlendirilmesi sonucunda her bir parametrenin, yanma ünitesi içerisinde gerçekleşen basınç düşümüne (∆p) 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

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 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 2. 1,5 mm Kanat Kalınlığı İçin Kanat Uzunluğu Değişiminin Sayısal Sonuçlar Üzerindeki Etkisi
Model
No
1
4
7
10

Kanat
Kanat
Uzunluğu Kalınlığı
L (mm)
t (mm)
4
6
8
10

1,5
1,5
1,5
1,5

1. Sıra
Kanatlı
Boru
Sayısı
12
8
8
8

2. Sıra
Toplam Kanatlı
Kanatlı
Boru Yüzey
Boru Sayısı
Alanı (cm2)
8
8
-

5349,06
5325,60
3258,32
3838,26

Yüzey Alanı
Değişim
Yüzdesi (%)

Basınç
Düşümü
∆p (Pa)

-0,44
-39,09
-28,24

2221
2375
1350
1542

Basınç
Düşümü
Değişim
Yüzdesi (%)
6,93
-39,22
-30,57

Tablo 3. 2 mm Kanat Kalınlığı İçin Kanat Uzunluğu Değişiminin Sayısal Sonuçlar Üzerindeki Etkisi
Model
No

Kanat
Uzunluğu
L (mm)

Kanat
Kalınlığı
t (mm)

2
5
8
11

4
6
8
10

2
2
2
2

1. Sıra
Kanatlı
Boru
Sayısı
12
8
8
8

2. Sıra
Toplam Kanatlı
Kanatlı
Boru Yüzey
Boru Sayısı
Alanı (cm2)
8
8
-

5359,99
5359,70
3262,89
3840,54

Yüzey Alanı
Değişim
Yüzdesi (%)

Basınç
Düşümü
∆p (Pa)

-0,01
-39,13
-28,35

2396
2404
1352
1500

Basınç
Düşümü
Değişim
Yüzdesi (%)
0,33
-43,57
-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. 2,5 mm Kanat Kalınlığı İçin Kanat Uzunluğu Değişiminin Sayısal Sonuçlar Üzerindeki Etkisi
Model
Kanat
Kanat
1. Sıra
2. Sıra
Toplam Kanatlı Yüzey Alanı Basınç Basınç Düşümü
No
Uzunluğu Kalınlığı Kanatlı Boru
Kanatlı
Boru Yüzey
Değişim
Düşümü
Değişim
L (mm)
t (mm)
Sayısı
Boru Sayısı
Alanı (cm2)
Yüzdesi (%) ∆p (Pa)
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

Tablo 5. 4 mm Kanat Uzunluğu İçin Kanat Kalınlığı Değişiminin Sayısal Sonuçlar Üzerindeki Etkisi
Model
Kanat
Kanat
1. Sıra
2. Sıra
Toplam Kanatlı Yüzey Alanı Basınç Basınç Düşümü
No
Uzunluğu Kalınlığı t
Kanatlı
Kanatlı
Boru Yüzey
Değişim
Düşümü
Değişim
L (mm)
(mm)
Boru Sayısı Boru Sayısı
Alanı (cm2)
Yüzdesi (%) ∆p (Pa)
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 İçin Kanat Kalınlığı Değişiminin Sayısal Sonuçlar Üzerindeki Etkisi
Model
Kanat
Kanat
1. Sıra
2. Sıra
Toplam Kanatlı
No
Uzunluğu Kalınlığı
Kanatlı
Kanatlı
Boru Yüzey
L (mm)
t (mm) Boru Sayısı Boru Sayısı Alanı (cm2)
4
6
1,5
8
8
5325,6
5
6
2
8
8
5359,7
6
6
2,5
8
8
5373,13

Yüzey Alanı
Değişim
Yüzdesi (%)
0,64
0,89

Basınç
Düşümü
∆p (Pa)
2375
2404
2480

Basınç Düşümü
Değişim
Yüzdesi (%)
1,22
4,42

Tablo 7. 8 mm Kanat Uzunluğu İçin Kanat Kalınlığı Değişiminin Sayısal Sonuçlar Üzerindeki Etkisi
Model
Kanat
Kanat
1. Sıra
2. Sıra
Toplam Kanatlı
No
Uzunluğu Kalınlığı
Kanatlı
Kanatlı
Boru Yüzey
L (mm)
t (mm) Boru Sayısı Boru Sayısı
Alanı (cm2)
7
8
1,5
8
3258,32
8
8
2
8
3262,89
9
8
2,5
8
3263,53

Yüzey Alanı
Değişim
Yüzdesi (%)
0,14
0,16

Basınç Basınç Düşümü
Düşümü
Değişim
∆p (Pa)
Yüzdesi (%)
1350
1352
0,15
1319
-2,30

Tablo 8. 10 mm Kanat Uzunluğu İçin Kanat Kalınlığı Değişiminin Sayısal Sonuçlar Üzerindeki Etkisi
Model
Kanat
Kanat
1. Sıra
2. Sıra
No
Uzunluğu Kalınlığı
Kanatlı
Kanatlı
L (mm)
t (mm) Boru Sayısı Boru Sayısı
10
10
1,5
8
11
10
2
8
12
10
2,5
8
-
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Toplam Kanatlı Yüzey Alanı Basınç
Boru Yüzey
Değişim Düşümü
Alanı (cm2)
Yüzdesi (%) ∆p (Pa)
3838,26
1542
3840,54
0,06
1500
3847,54
0,24
1477

Basınç Düşümü
Değişim
Yüzdesi (%)
-2,72
-4,22
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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.

3.2. Kanat Kalınlığının Değişimi
Kanat kalınlığı değişim etkisinin incelenebilmesi için kanat uzunlukları sabit tutulmuştur. Tablo
5-6-7-8’de 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.
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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Bir Ön Soğutmasız Yayınımlı Soğurmalı
Soğutma Sisteminin Güneş Enerjisi İle
Çalışmasının Deneysel Olarak İncelenmesi
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Bu çalışmada ön soğutmasız yayınımlı soğurmalı soğutma (YSS) sisteminin güneş
enerjisi ile çalıştırılması deneysel olarak incelenmiştir. Deney düzeneğinde ısı kaynağı olarak sadece güneş enerjisi kullanılmıştır. Bunun için çalışma akışkanı su
olan iki fazlı kapalı termosifon tip ısı borusu imal edilmiş ve ısı transferinin en iyi
şekilde sağlanabilmesi için YSS sistemine kaynakla birleştirilmiştir. Yüksek sıcaklık
değerlerine ulaşabilmek amacıyla imal edilen ısı borusu vakumlu cam tüp içerisinde parabolik yansıtıcı ile beraber kullanılmıştır. Deneyler Samsun, Türkiye şartlarında 11-14 Ağustos 2015 tarihlerinde yapılmıştır. Yerel saat 06.00-16.00 arasında
ısı borusuyla güneşten ortalama 82,5 W güç sağlanmıştır. Saat 12.00-14.00 arası
soğutma işlemi gerçekleşmiştir. 12 Ağustos tarihindeki deneyde buharlaştırıcı giriş
sıcaklığı (T4c) -2,9 °C’ye kadar ulaşmış ve COP 0,22 olarak hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Güneş Enerjisi, Isı Borusu, Yayınımlı Soğurmalı Soğutma.

Experimental Investigation of a Solar-Driven
Diffusion Absorption Refrigeration System
without Sub-Cooling
ABSTRACT
In this study, no sub-cooling diffusion absorption refrigeration (nSB-DAR) is run
on solar energy experimentally. Only the solar energy is used as the heat source
of experimental setup. Two-phase, closed thermosiphon type heat pipe is produced
and welded to DAR system to ensure a good heat transfer. Heat pipe produced is
enclosed in a vacuumed glass pipe and used together with a parabolic reflector.
The experiments are conducted on 11th to 14th of August, 2015 in Samsun/Turkey.
Mean power obtained by the heat pipe from the Sun from 6 AM to 4 PM is 82,5 W.
Cooling is observed between 12:00 and 14:00. Evaporator inlet temperature (T4c) is
measured as -2,9 °C on 12th of August and COP is calculated as 0,22.
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1. GİRİŞ
Gelişen teknoloji ile birlikte kullanılan enerji kaynaklarına olan talebin artış göstermesi ve aynı zamanda çevresel etkilerin de bir sonucu olarak son
yıllarda “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” üzerine
yapılan araştırmaların oldukça hız kazandığı ve
ciddi yatırımların yapılmasından kaçınılmadığı
görülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından ilk akla gelenlerden bir tanesi hiç kuşkusuz
güneş enerjisidir [1].
Güneş enerjisi “doğrudan” ve “dolaylı” olarak kullanılabilmektedir. Geniş kullanım alanlarına sahip
olan güneş enerjisinin doğrudan kullanıldığı en
yaygın alan “ısıtma” olup özellikle su ısıtma sistemleri örnek gösterilebilir. Dolaylı kullanım ise;
güneş enerjisinin öncelikle elektrik enerjisine dönüştürülmesi daha sonra da ilgili sistemlerde elektriğin kullanılması şeklinde ifade edilebilir. Buna
karşın güneş enerjisinin doğrudan en az kullanıldığı alan olarak da “soğutma” söylenebilir. Güneş
enerjisinin doğrudan soğutma sisteminde kullanılabilirliği düşünüldüğünde akla herhangi bir ısı
kaynağı ile çalışabilen soğurmalı (absorpsiyonlu)
soğutma sistemleri gelmektedir.
Literatürde yayınımlı soğurmalı soğutma (YSS)
sistemleri üzerine pek çok çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmaları üç gurupta toplamak
mümkündür. Bunlar sırasıyla yapısal değişiklikler
üzerine yapılan, akışkanlar üzerine yapılan ve alternatif enerji kaynakları üzerine yapılan çalışmalar şeklinde belirtilebilir. Zohar, A. vd. tarafından
yapılan çalışmada yayınımlı soğurmalı soğutma
sistemlerinin performansını arttırmak amacıyla
buharlaştırıcı üzerinde yapısal bir değişikliğe giderek normal kullanımda ön soğutmaya tabi tutulan
sıvı amonyağı, ön soğutmaya tabi tutmadan doğrudan buharlaştırıcıya bağlamışlardır. Teorik olarak
yapılan inceleme sonucunda sistem performansının ön soğutmasız yapılı sistemde, ön soğutmalı
(normal) sisteme göre %14-20 civarında arttığını
belirlemişlerdir [3]. Sözen, A. vd. ise Zohar, A.
vd. tarafından yapılan teorik çalışmayı uygulamalı
olarak ortaya koymuşlar ve bunun yanı sıra ikinci
bir cihaz üzerine ejektör bağlantısı yapmışlardır.
Normal ön soğutmalı, ön soğutmasız ve ejektörlü
ön soğutmalı olmak üzere üç farklı cihaz elektrik
enerjisiyle uygulamalı olarak karşılaştırılmıştır.
Deneyler sonucunda ejektörlü sistem en iyi performansı sergileyerek soğuma süresini kısaltmış

ve iç ortam sıcaklığını 3,2 °C’ye kadar düşürmüştür. Böylece düşük soğutma alanı sıcaklıklarında
(6 °C) %40’a, biraz daha yüksek sıcaklıklarda (10
°C) %20’ye varan enerji tasarrufu oranlarına ulaşılmıştır [4]. Yine Zohar, A. vd. tarafından başka
bir çalışmada ise YSS sisteminin kabarcık pompası
(bubble pump) kaynatıcıdan; a) tam ayrık, b) kısmi
birleşik ve c) tam birleşik (normal) şekilde tasarlanarak karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucu en iyi sonucu “kısmi birleşik” tasarım ile elde edilmiştir [5].
Ezzine, N. B. vd. tarafından yapılan bir çalışmada,
YSS sisteminde amonyak-su çiftine alternatif olarak DMAC (dimethylacetamide-absorbent)-R124
(2-chloro-l,l,l,2,-tetrafluoroethane-soğutucu) çiftinin kullanılabileceği bilgisayar simülasyonu yardımıyla incelenmiştir. DMAC-R124 çiftinin nispeten daha yüksek COP’a sahip olduğu ve özellikle
güneş enerjisi ile kullanılabileceği ifade edilmiştir
[6]. Sözen, A. vd. yaptıkları çalışmada amonyak-su
çiftinin içerisine Al2O3 nano-parçacıkları ekleyerek sistem performansının üzerine etkisini araştırmışlardır. Deney sonuçlarına göre nano-parçacıklar sayesinde kaynatıcıda amonyağın sudan daha
hızlı ayrıştırdığı ve soğurucuda ise suyun tekrar
amonyağı emme yeteneğinin arttığı görülmüştür
[7]. Aly, W. I. A. vd. dizel bir motorun egzoz gazı
sıcaklığından faydalanarak YSS sisteminin performansı üzerine etkisini araştırmışlardır. Deneylerde
farklı motor torklarında (15, 30 ve 45 Nm) elde edilen egzoz gazı sıcaklığı YSS sisteminde ısı kaynağı
olarak kullanılmıştır. Yaklaşık 3,5 saat sonra iç ortam sıcaklığını 10-14.5 °C arasında sabitlenmiştir.
En iyi performans 3 saat ile 30 Nm ile elde edilmiş
ve yaklaşık %10’luk atık ısı geri kazanımına ulaşılmıştır [8]. Bu çalışmada A. Zohar, vd. [3] tarafından tasarlanan ön soğutmasız yayınımlı soğurmalı
soğutma (YSS) sistemi ile termosifon tip ısı borusu
birleştirilerek güneş enerjisinin doğrudan “soğutma” amaçlı kullanımı araştırılmıştır.

2. SİSTEM TASARIMI
2.1. Yayınımlı Soğurmalı Soğutma (YSS)
Sistemleri
Yayınımlı soğurmalı soğutma (YSS) sistemi (diffusion absorption refrigeration-DAR) ilk olarak
Von Platen ve Munters tarafından 1920’li yıllarda
icat edilmiştir [2]. YSS sisteminde soğutucu olarak
amonyak ve soğurucu olarak su olmak üzere iki
çalışma akışkanı kullanılır. Buna ek olarak Dalton
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Kanunu gereği bu sistemde evaporatördeki kısmi
basıncı düşürmek amacıyla hidrojen ya da helyum
gazı yardımcı gaz olarak kullanılır. Bundan dolayı
bu sistemlerde hareketli hiçbir parça bulunmaz ve
çözelti çevrimi 150-200 °C ısıtılan kaynatıcı bölgesinde bulunan çift cidarlı yapı (bubble pump)
sayesinde gerçekleşir. YSS sistemleri, otel ve ofis
odalarında kullanım alanlarına sahiptir. Bu sistemlerin dezavantajı; oldukça düşük soğutma tesir katsayısına (STK) sahip olmalarıdır. En önemli avantajları ise elektrik, LPG, güneş, atık ısı gibi farklı
ısı kaynakları ile çalışabilmeleridir. Şekil 1’de Platen ve Munters tarafından geliştirilen ön soğutmalı
YSS ile A. Zohar ve arkadaşları tarafından tasarlanan ön soğutmasız YSS görülmektedir.
Ön soğutmalı YSS sistemi kararlı halde iken çift
cidarlı bir yapıya sahip kaynatıcının iç cidarında
zengin çözelti olarak adlandırılan amonyak-su
çözeltisi bulunur. Dış cidarında ise 1c noktasından itibaren aşağıya doğru süzülen ve “çözelti ısı
değiştirici”de ısısını zengin çözeltiye bırakıp 6
noktasından soğurucuya bağlanan yapıda zayıf çözelti bulunur [3, 4].
Şekil 1 (a)’dan da anlaşılacağı gibi 1c noktasında zengin çözeltiden ayrışan amonyak gazı varsa
üzerindeki az miktardaki sudan ayrışmak üzere
“saflaştırıcı”dan geçerek “yoğuşturucu”ya girer.
“Yoğuşturucu”da sıvı hale gelen amonyak 3 noktasından “gaz ısı değiştirici”ye ilerler ve burada
ısısını helyum gazına aktararak, yani ön soğutma

(a) Ön soğutmalı YSS
(Platen-Munters)

işlemi yaparak 4a noktasından “buharlaştırıcı”ya
girer. Dalton Kanunu gereği, helyum tarafından
kısmi basıncı düşürülen sıvı amonyak buharlaşmaya başlayarak çift cidarlı bir yapıya sahip
“buharlaştırıcı”nın 4c noktasından iç cidarına girer
ve gaz halinde “soğurucu”ya kadar ilerler. 6 noktasında zayıf çözelti ile karşılaşan amonyak su tarafından soğurularak zengin çözelti halinde “tank”a
döner [3, 4].
A. Zohar ve arkadaşları tarafından tasarlanan Şekil
1 (b)’de görülen ön soğutmasız YSS sisteminde ise
yoğuşan amonyağın sıvı fazdaki kısmı (3) doğrudan yani ön soğutma yapılmadan “buharlaştırıcı”
kısmına gider. “Buharlaştırıcı” girişinde (4c), soğuk helyum gazı ile karışan sıvı amonyağın kısmi basıncı düşer ve buharlaşarak iç ortamın gizli
ısısını çekmeye başlar (4a). Buharlaşan amonyak,
(4b) helyum gazının yoğunluğunu arttırarak (nemli
hava gibi) helyum gazı ile birlikte “gaz ısı değiştirici” ve “soğurucu”ya doğru yerçekimi etkisiyle
ilerler. Ön soğutmalı YSS sisteminde olduğu gibi
“soğurucu” girişinde, helyum içindeki amonyak
buharı zayıf çözelti tarafından soğurularak çözelti “tank”ına doğru devam ederek çevrimini
tamamlar. “Buharlaştırıcı” içinde ilerleyen buharlaşmamış sıvı amonyak “gaz ısı değiştirici”den geçerken sıcaklığını bir miktar arttırarak doğrudan
(5b) “tank”a geçer. Diğer bütün çevrim olayları ve
akışkanların sistemdeki durumu ön soğutmalı YSS
sistemi ile aynıdır [3, 4].

(b) Ön soğutmasız YSS
(A. Zohar vd.)

Şekil 1. YSS sistemleri [2, 3]
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2.2. İki Fazlı Kapalı Termosifon Tip Isı
Borusu

yüzeyinden film zar şeklinde buharlaştırıcı bölgesine inerek çevrimini tamamlar [11].

Isı boruları, sıvı ve buhar, iki fazlı akışa sahip,
buharlaştırıcı ile yoğuşturucu arasında yüksek ısı
iletkenliğini sağlayan ısı transferi cihazlardır [9].
Bu tip ısı boruları, hacminin yaklaşık %5-30 kadarı çalışma akışkanı ile doldurulmuş ve çalışma
akışkanının hem sıvı hem de gaz fazlarının aynı
anda bulunduğu iki ucu kapalı bir borudur [10].

2.3. YSS İle Isı Borusunun Birleştirilmesi

Şekil 2’de fiziksel mekanizması görülen ısı borusu; buharlaştırıcı bölüm, yoğuşturucu bölüm ve
adyabatik bölüm olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir. Çalışma akışkanı buharlaştırıcı
bölgesinden aldığı ısının etkisiyle borunun iç bölgesinden buhar fazında yükselerek yoğuşturucu
bölgesine ulaşır. Burada ısısını bırakarak sıvı faza
dönüşen çalışma akışkanı yerçekimi etkisiyle boru

Şekil 2. İki fazlı kapalı termosifon tip ısı borusu
(11)

Güneş enerjili vakumlu cam tüp içerisine yerleştirilmiş iki fazlı kapalı termosifon tip ısı borusu ile
150-200 °C’ye kadar sıcaklıklara ulaşıldığı yapılan
deneyler sonucu anlaşılmıştır [1, 4, 12]. Bu sıcaklık değeri ön soğutmasız YSS sisteminin çalıştırılabilmesi için yeterli seviyededir. Her iki sistemin
birleştirilmesinde ısı kaybını en az seviyelerde tutabilmek amacıyla vakumlu cam tüp içerisine yerleştirilmiş ısı borusunun yoğuşturucu kısmı ile ön
soğutmasız YSS sisteminin kaynatıcı kısmı kaynakla birleştirilmiştir. Şekil 3’de her iki sistemin
birleştirilmiş şekli görülmektedir. Vakumlu cam
tüp altına yerleştirilmiş parabolik yansıtıcıyla birlikte deney düzeneği tamamlanmıştır.

Şekil 3. Isı borusu ile YSS sisteminin birleştirilmiş durumu

Şekil 4. Işınım şiddeti ile T4c sıcaklığının zamana bağlı dağılımı
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Şekil 5. YSS sistemi ile ısı borusunun sıcaklık ölçüm noktaları

3. DENEYSEL ÇALIŞMA
3.1. Deneysel Sonuçlar
Deney sistemi, Samsun şartlarında 10 Ağustos’ta
kurulmuş ve veriler 11-14 Ağustos 2015 tarihlerinde 4 gün boyunca aralıksız toplanmıştır. Işınım
şiddetine göre yerel saat 06.00-16.00 arasındaki
veriler dikkate alınmıştır. Burada en uzun süreli
soğuma ve en düzgün ışınım şiddeti dağılımının
gerçekleştiği 12 Ağustos tarihindeki deney sonuçlarına yer verilmiştir. Deneylerdeki tüm sıcaklık
ölçümleri uygun yerlerde yerleştirilen K-tipi ısılçiftler ile yapılmıştır. Güneş ışınım şiddeti ölçümü
için DeltaOhm LP PYRA 02 piranometresi, basınç
ölçümü için de KELLER 25 Ei basınç ölçeri kullanılmış ve tüm deneysel veriler, saniyelik olarak
%0,2 doğruluğa sahip ORDEL UDL100 Data Logger ile otomatik olarak bilgisayara kaydedilmiştir.
Şekil 4’te güneş ışınım şiddeti ile soğutma işleminin gerçekleştiğini gösteren 4c notasının sıcaklığının 4 gün boyunca dağılımı görülmektedir. Şekil
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4’ten de anlaşıldığı gibi en düzgün güneş ışınım
dağılımı ve en düşük T4c sıcaklık değerine 12
Ağustos’ta ulaşılmıştır.
Şekil 5’de YSS sistemi ile ısı borusuna ait sıcaklık
ölçüm noktaları görülmektedir. Şekilden de anlaşılacağı gibi YSS ile ısı borusu arasında etkin bir
ısı transferinin sağlanabilmesi için ısı borusunun
yoğunlaştırıcı bölgesi, YSS’nin kaynatıcı bölgesini
tamamen içine alacak şekilde bir imalat yapılmış
ve kaynakla birleştirilmiştir. Isı borusunun çalışma akışkanı su olup buharlaştırıcı hacminin 1/3’ü
kadar doldurulmuştur. YSS sitemine ise 250 ml
kütlece %25 amonyak, %75 su karışımı ve 15 bar
helyum gazı yüklenmiştir.
Şekil 6’da ısı borusuna ait 4 farklı noktanın sıcaklık değerleri görülmektedir. IB-1 ve IB-2 noktaları
ısı borusunun vakumlu cam tüp çerisinde kalan
kısmına yani buharlaştırıcı kısmına ait yerlerdir.
IB-1 çalışma akışkanı olan suyun boru içerisinde
kapladığı hacminin ortalarına gelen 30 cm’deki

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Şekil 6. Isı borusuna ait noktaların sıcaklık dağılımı

Şekil 7. YSS sisteminin sıcaklık ve basınç dağılımları
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sıcaklık noktasıdır. IB-2 ise ısı borusunda buharlaşan suyun buharlaştırıcı bölgesinden çıkış yeri
olan 180 cm’deki yeridir. IB-3 ve IB-4, ısı borusunun yoğuşturucu bölgesinin sırasıyla, 1 cm ve 29
cm giriş ve çıkış noktalarıdır. Grafik incelendiğinde YSS ile ısı borusunun birleşim yerinin iyi bir
şekilde yalıtıldığı anlaşılmaktadır.
Şekil 7’de ise YSS sisteminin sıcaklık değişimleri
ile sistem basıncının zamana göre dağılımı görülmektedir. Saat 12.00 civarında başlayan soğuma
işlemi saat 13.58’de en düşük değerine ulaşarak
yaklaşık 2 saat sürmüştür. Ancak sistem tamamen
güneş enerjisine bağlı çalıştığından T2 noktasında kararlı bir sıcaklık seviyesine ulaşılamadığı ve
13.30’dan itibaren saflaştırıcıda (T2) yeterli ısının
atılamadığı görülmüştür. Buna bağlı olarak yoğuşturucuda yeterli miktarda amonyak sıvı hale
gelememiştir ve neticede yaklaşık 30 dakika daha
yeten saf sıvı amonyağın bitmesiyle sistem birden
hızlı bir şekilde ısınmıştır. Aynı dakikalarda güneş
ışınım şiddetinin de azalmaya başlamasıyla soğutma işlemi tamamlanmıştır.

3.2. YSS Sisteminin STK Hesabı
YSS sisteminin Soğutma Tesir Katsayısı (STK)
aşağıdaki formül ile hesaplanabilir:
STKYSS = ṁpr-stm

Q̇ evap
		
W heater

(1)

Q̇ evap için evaporator giriş (4c) ve çıkış (5b) noktalarının entalpi değerleri h4c ve h5b ayrıca W heater yerine
de ısı kaynağı olarak kullanılan güneş enerjili ısı
borusunun topladığı güç miktarı olan Qincident yazılabilir.
2

Qincident = A ∫ Idt
1

(2)

Burada A vakumlu cam tüpün yüzey alanı (m2), I
ise ışınım miktarıdır (W/m2). Denklem (1) ve (2)
ile STKYSS tekrar yazılacak olursa denklem (3) elde
edilir.

STKYSS = ṁpr-stm

h4c − h5b
		
Qincident

Şekil 6’da görüldüğü gibi (1c)’den yukarı doğru
yükselen buhar (blr-stm) ile aşağıya süzülen sıvı
ise (blr-lqd) ile ifade edilmektedir. (pr-lqd) saflaştırıcıda (blr-stm) içinden yoğuşan sıvıyı, (pr-stm) ise
saflaştırıcıdan buhar fazında yoğuşturucuya giden
saf amonyak buharını ifade etmektedir. Enerjinin
korunumu ilkesi ile aşağıdaki formüller yazılabilir.
(4, 5, 6, 7, 8)
YSS sisteminde kütlesel olarak %75 su ile %25
amonyak karışımı kullanılmış ve sistem ile ilgili tüm hesaplamalarda REFPROP yazılımından
faydalanılmıştır. Bu program yardımıyla (4), (5),
(6), (7) ve (8) numaralı denklemlerden saf amonyak buharının kütlesel debisi (ṁpr-stm) ile 4c ve 5b
noktalarının entalpi değerleri bulunmuştur. Yerel
saat 06.00-16.00 arasında ısı borusuyla güneşten
elde edilen ortalama 82,5 W güç (Qincident) değeri
denklemde yerine konularak yapılan matematiksel
işlemler sonucu sistemin soğutma tesir katsayısı
(STK) 0,22 olarak hesaplanmıştır.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada ön soğutmasız YSS sisteminin güneş enerjisiyle çalıştırılması deneysel olarak incelenmiştir. Sistem için gerekli ısı enerjisi güneşten
alınarak iki fazlı kapalı termosifon tip ısı borusuna
aktarılmıştır. Isı kaybının en az seviyelerde olması
için ısı borusu ile YSS birbirine kaynakla birleştirilmiş ve böylece güneşten alınan ısı enerjisi verimli bir şekilde ısı borusu üzerinden YSS sistemine transfer edilmiştir. Deneyler sonucunda güneş
enerjisiyle soğuma işlemi gerçekleşerek yaklaşık
2 saat sürmüştür. Buharlaştırıcı giriş sıcaklığı -2,9
°C’ye kadar ulaşmış ve sistemin STK’sı 0,22 olarak
hesaplanmıştır. Yapılan çalışma sonucu hesaplanan
STK’nın değerinin normal olduğu ancak soğutma
işlemi süresinin istenilen düzeyde olmadığı anlaşılmıştır.

o1c = m
o blr - lqd + m
o blr - stm
m
o1c = x blr - lqd $m
o blr - lqd + x blr - stm $m
o blr - stm
x 1c $m
o1c + qblr = hblr - lqd $m
o blr - lqd + hblr - stm $m
o blr - stm
h1c $m
o pr - lqd + m
o blr - stm = m
o pr - stm
m
o blr - stm = x pr - lqd $m
o pr - lqd + x pr - stm $m
o pr - stm
x blr - stm $m
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(4)
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(4)
(5)

(6)

(6)

(7)

(7)
(8)

(8)
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İleride yapılacak çalışmalarda saat 12.00’de başlayan soğuma işleminin daha erken saatlerde başlamasına ve daha geç saatlere kadar sürmesine yönelik aşağıda sunulan öneriler tek tek veya çoklu
olarak ele alınıp araştırılabilir.
a.
b.
c.
d.

e.
f.

Farklı çaplardaki ısı borusunun etkisi,
Isı borusunda kullanılan farklı tip çalışma
akışkanlarının etkisi,
Kullanılan ısı borusu sayısının arttırılmasının
etkisi,
YSS kaynatıcı bölgesini içine alan ısı borusunun yoğuşturucu bölgesinin boy uzunluğunun
etkisi,
YSS sistemine yüklenen 250 ml amonyak-su
çözelti miktarının etkisi,
YSS sistemindeki yardımcı gazın miktarının
yani basıncının etkisi, incelenebilir.
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Temiz odalar, partiküler ve mikrobiyal bulaşma açısından belirli bir şekilde kontrol
altında tutulan, içerisinde enfeksiyon hastalığı etkenlerinin yerleşme ve çoğalmasını ve dışarıdan alana girişlerini azaltacak şekilde inşa edilip kullanılan alanlar
olarak tanımlanabilir.
Bu çalışmada, hastanelerde temiz oda kapsamında bulunan ve enfeksiyon riski
açısından en yüksek riske sahip ortamlardan olan bir ameliyathanenin başta DIN
1946-4 olmak üzere uluslararası standartlara uygun olarak iklimlendirme sistemi tasarımı ve uygulamaları açıklanmıştır. Ameliyathane tasarımında hekimler,
mühendisler ve mimarlara düşen görevlere değinilerek son olarak iklimlendirme
sisteminin temizlik, test, ayar ve balanslaması (TAB) ile validasyon sürecinden bahsedilmiştir.
Özellikle ameliyathanedeki cerrahi müdahale sırasında oluşabilecek enfeksiyon
riskleri ve bunun iklimlendirme tesisatı ile ilgisine değinilmiş, hastane enfeksiyonları konusunda en büyük sorumluluğun başta doktorlar ve tıp çalışanları olmak
üzere mühendisler ve mimarlara düştüğü vurgulanmıştır.
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Desing Principles of the Hospital Clean Rooms

ABSTRACT
Clean rooms can be defined as areas that are specifically controlled for particulate
and microbial contamination and where they are constructed and used to reduce
the number of infectious disease agents settling and multiplying and accessing from
outside.
In this study, the design and implementation of the air conditioning system in accordance with international standards, in particular DIN 1946-4, has been explained for
an operating room in hospitals which is in the clean room and has the highest risk
of infection. The tasks of physicians, engineers and architects in operating room
design were mentioned and finally the cleaning, testing, adjustment and balancing
(TAB) and validation process of the air conditioning system were mentioned.
In particular, the risks of infections that may arise during the surgical intervention
in the operating room and its relation to the air conditioning system have been
mentioned and it has been emphasized that the biggest responsibility for hospital
infections falls to engineers and architects, especially doctors and medical staff.
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1. GİRİŞ
Hastanelerde enfeksiyon açısından yüksek riske
sahip bir çok steril hacim vardır. İklimlendirme ve
havalandırma sistemleri bu steril hacimlerdeki enfeksiyon riski üzerinde önemli rol oynamaktadır.
Hijyenik olmayan ortamlarda enfeksiyon değişik
yollar ile bir yerden diğerine geçmektedir. Enfeksiyon geçiş yolları arasında hava yolu ile enfeksiyon
geçişi iklimlendirme ve havalandırma sektöründe
çalışan makina mühendislerini yakından ilgilendirmektedir.
Hastane havasının hijyenik olması hasta ve hastane
ekibi sağlığı üzerinde büyük önem taşımaktadır.
Bu makale kapsamında gerçekleştirilmiş çalışmada, hastane temiz odalarından enfeksiyon riski yönünden en yüksek öneme sahip ameliyathanelerin
iklimlendirme sistemi tasarımı ve uygulanması
açıklanmıştır [1]. Ameliyat sırasında enfeksiyon
yaratan kirlilik, ameliyat bölgesine iki şekilde taşınabilir. Bunlar, direkt temas ve hava yoluyla taşınma olarak olabilir. Bu taşınma sonucunda da ameliyat bölgesi enfeksiyonu görülebilir ve bu durum
ameliyatın başarısız olmasına, hastanın tekrar cerrahi müdahale görmesine, tedavi süresinin uzamasına, hatta ameliyatın türüne bağlı olarak hastanın
hayatını kaybetmesine varan sonuçlar doğurabilir.
1960’lı yılların başında İngiltere Wigan’daki
Wrightington Hastanesi’nde görevli bir cerrah olan
Doktor Charnley, iyi bir doktor olmasına rağmen
hastalarının %9’unu ameliyat esnasında kapılan
enfeksiyondan kaybetmektedir. Yaşadığı bu durum
kendisini çok rahatsız eder ve buna bir çözüm üretmek ister. 1969 yılında Doktor Charnley tarafından
hazırlanan raporda kendisinin gerçekleştirdiği kalça kemiği ameliyatlarında bulaşan enfeksiyonların
laminer akımlı tavan ve koruma kıyafetleri kullanılmasıyla %9’dan %1’e indiği tespit edilmiştir.
Doktor Charnley’in bu çözümü bulması bir temiz
oda üreticisi olan Hug Howard ile birlikte yürüttüğü proje sayesinde olmuştur. Bu konuda ilk olarak
Green House (Sera) adı verilen ve kendileri tarafından patenti alınan bir sistem geliştirmişlerdir [2].
Avrupa’da hastanelerde ameliyat sonrası kontaminasyon nedeni ile ölüm oranı %0,3 iken, yapılan
iyileştirmeler sonucu %0,15’lere indirilmiştir. Yine
bir İngiliz-İskandinav araştırma grubunun 5 yıl
boyunca 19 hastanede, kalça kemiği ve diz kapağı
ameliyatlarında yaptığı araştırmalar sonucunda, 1
m³ havadaki partikül sayısı 400 olduğunda enfek-

siyon oranı %4,5 iken, partikül sayısı 20’ye indirildiğinde bu oranın %1,5’a kadar indirilebildiği
saptanmıştır [3].
Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl 2 milyon
kişide hastane enfeksiyonu geliştiği, maliyetinin
5 milyar dolar olduğu, 106.000 kişinin bu enfeksiyonlardan öldüğü, enfeksiyonların %70’nin dirençli patojenlerle geliştiği, bu durumda maliyet
ve mortalitenin daha da arttığı tespit edilmiştir.
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine
göre hastanın gördüğü zarar dışında hastane enfeksiyonlarının maliyetinin bir milyar İngiliz sterlini
civarında olduğu tespit edilmiştir [4].
Yapılan açıklamalar hastane enfeksiyonları ve
ameliyat sırasında/sonrasında oluşabilecek enfeksiyonların hastanelerde iklimlendirme sistemlerinin insan sağlığı üzerinde doğrudan etkisi bulunduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

2. ULUSLARARASI STANDARTLAR
Klima ve havalandırma uygulamalarında kontrol
edilmesi gereken üç parametre vardır. Bunlar; sıcaklık, nem oranı ve hava değişim sayısı değerleridir. Hijyenik ortamlar için tasarlanmış iklimlendirme sistemlerinde bu parametrelere ek olarak,
havadaki partikül ve mikro-organizma sayısını,
hava hızını, hava dağılımını ve hijyenik alan ile
çevre alanlar arasındaki basınç ilişkisinin de belirlenmiş değer aralıklarında tutulmaları gerekir. Bu
parametrelerin sağlaması gereken değer aralıkları
dünyada birçok ülkede kullanılmakta olan hastane
havalandırma standartlarında açıklanmıştır [5, 6].
Bunlar aşağıda sıralanmıştır:
1.
2.
3.
4.
5.

Amerikan Standardı FED 209D ve 209E
Avrupa Standardı ISO 14644-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Alman Standardı DIN 1946/4
İsviçre Standardı SWKI-Guideline 99-3
DIN 1946/4 ve SWKI 99-3 standartlarından
yola çıkılarak hazırlanmış VDI 2167 ve VDI
2083
6. Fransız Standardı NF S90:351
7. İngiltere Standardı BS5295
8. Brezilya Standardı NBR 7256
9. İspanya Standardı UNE100713:2003
10. Hollanda hastane tasarımıyla ilgili kılavuz
CBZ
11. Hastane tasarımına mimari, mekanik ve elektrik yönü yaklaşımlarında bulunan AIA GuiTesisat Mühendisliği - Sayı 165 - Mayıs/Haziran 2018
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lere ve temiz oda kullanıcısının amacına bağlı olarak çeşitli sağlık kuruluşlarının yönergeleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) belirlemiş olduğu
kriterler de kullanılabilmektedir. Ayrıca bu standartlar dışında, havalandırma kanal imalatları, kanal sızdırmazlık testleri, kanal temizliği, test ayar
balanslama (TAB), yangın-duman kontrolü, partikül sayımı ve hijyenik iklimlendirme sistemi ekipmanları için; SMACNA, DW-144, EUROVENT,
NADCA, AMCA, NEBB, NFPA ve EN standartlarından da yararlanılmaktadır [7]. Türkiye’de
hijyenik ortamlarla ilgili proje, tasarım ve uygulamalar, temel olarak DIN 1946-4 ve ASHRAE-170
standartları esas alınarak yapılmaktadır [8, 9, 10,
12]. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı Yapı Asgari Tasarım Kılavuzu’nun dikkate alınması gerekir
[12]. Belirtilen tasarım parametreleri mühendislik
ve hekimlik yönleri ile genel olarak aşağıdaki gibi
incelenebilir.

delines for Design and Construction of Health
Care Facilities – Sağlık Binaları Tasarım ve
İnşa Kılavuzu
12. ASHRAE tarafından yıllık olarak yayınlanan
el kitaplarından ilgili bölümlerdeki yönergeler
ve ASHRAE HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics – Hastane ve Klinikler için
İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri
Tasarımı El Kitabı
13. CDC (Centers for Disease Control and Prevention – Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri)
yönergeleri
14. HICPAC (Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee – Hastane Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları Danışmanlık Komitesi) kılavuzları

2.1. Uluslararası Standartlara Göre Hastane
Temiz Odaları Parametreleri Değer
Aralıkları

Basınçlandırma: Farklı basınç bölgelerini belirleme kriterleri olarak, odalar arası hava akışı “hijyenik nedenlerden dolayı yalnız yüksek dereceli
şartlar gerektiren mikro organizmasız odalardan,
normal şartlar gerektiren mikro organizmasız oda-

Uluslararası standartlara göre hastane temiz odaları tasarım parametrelerinin özeti, karşılaştırmalı
şekilde Tablo 2.1’de verilmiştir [5].
Tablo 2.1’de verilmiş standartlar dışında şartname-

Tablo 2.1. Uluslararası Standartların Karşılaştırılması
Standart

ASHRAE

Ameliyat
ya da
Sıcaklık Nem
Ameliyat
(°C)
(%)
Odası Tipi
A Sınıfı
B Sınıfı
18-26 30-60
C Sınıfı
A Sınıfı
B Sınıfı
C Sınıfı
Sınıf 1

AIA

DIN

Sınıf 2

20-23

30-60

19-26

30-60

CBZ

-

18-24

-

VDI

-

18-24

30-50

Genel
Sezaryen
-

19-24
22-26
-

NBR
CDC
HICPAC

45-60

G4-F7-H13
G4-F7-H13
F5-F7-F9H13
F7-F9-H10
(H11-H12)
G2-F2-A3
-

Basınç

Basınç
Farkı

Dış Hava
Değişim
Sayısı

Toplam
Hava
Değişim
Sayısı

Laminer /
0,25-0,45
Dikey

P(+)

2,5-7,5
Pa
35-47
L/s

5*/15**
15 L/s/kişi

25*- 15**

Laminer /
Dikey

P(+)

2,5 Pa

3

15

P(+)

20
m3/m

800-1200
m3/h

-

P(+)

-

-

-

Hava Hızı
(m/s)

-

-

Hava
Dağılımı

Laminer/
Dikey/
Karışık
Havalı
LaminerDikey

0,20

-

P(+)

-

-

-

-

-

P(+)

-

-

-

P(+)
P(+)

-

3
3

15
15

P(+)

-

-

-

P(+)

-

-

-

LaminerNFS90
40-60 F6-F7-H13
Dikey
LaminerÜNE
F6-F9-H13
100713
(H14)
Dikey
* Karışım havalı sistemler için önerilen taze ve toplam hava değişim sayıları
** %100 taze havalı sistemler için önerilen toplam hava değişim sayısı
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30-60
30-60

Filtre Sınıfı
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lara doğru olabilir” genel prensibinden hareketle,
hava akış yönüne göre, temiz alanlarda pozitif (+),
az kirli alanlarda nötr (±), çok kirli alanlarda negatif (-) basınç bölgeleri oluşturulur. Ameliyathaneler için basınçlandırma, septik bir ameliyathanede
nötr (±) veya aşırı enfeksiyonel durumlar söz konusu ise negatif (-), aseptik ameliyathanelerde pozitif
(+) basınç bölgeleri olması gerekir.
Sıcaklık: Ameliyat odasının sıcaklığı cerrahi ekibin konfor hissi üzerinde büyük önem taşımaktadır. Koruyucu kıyafet giymiş, belirli bir fiziksel
faaliyet içinde bulunan ve yüksek miktarda ısı yayan ameliyat lambaları altında çalışan cerrahlar ile
ameliyat sırasında cerrahlar kadar çok çalışmayan
hemşireler ya da anestezi uzmanlarının kendilerini
konforlu hissettikleri sıcaklıklar farklıdır. Personelin konforu kadar ameliyatın türü de sıcaklığın
belirlenmesinde önem taşımaktadır. Genelde kalp
ameliyatları 15-16 °C’de başlamaktadır. Ameliyat
sırasında odanın sıcaklığı 26 °C’ye kadar yükseltilmektedir. Organ nakilleri için ise ameliyat odası
sıcaklığı genelde 15-16 °C olarak belirlenmektedir.
Fakat pediatrik ameliyatlarda, ameliyat odası sıcaklığının 30 °C civarında olması istenmektedir.
Bunun sebebi çocukların yetişkinlere göre düşük
sıcaklıklardan daha kolay etkilenmesidir. Burada
dikkat edilmesi gereken husus, gerek çocuk gerekse yetişkin hastalar için hastanın hipotermiye
girmesinin engellenmesidir. Yapılan daha önceki
çalışmalar 21 °C altındaki ameliyat odası sıcaklıklarında, hastanın ısı kaybının yüksek olduğunu ve
hipotermiye girme riskinin de yükseldiğini göstermiştir.
Bağıl nem-statik elektrik ilişkisi: Cerrahi olarak, bağıl nem oranı ameliyat bölgesindeki yaranın
kurumasında ve kanın pıhtılaşmasında önemli bir
etkendir. Ameliyat odalarında yüksek bağıl nem
oranlarının istendiği durumlar, göz ameliyatları ya
da yanık tedavisi için doku nakilleri gibi ameliyat
bölgesinin kurumasının istenmediği durumlardır.
Mühendislik yönünden bağıl nemin %35’in altına
düştüğü durumlarda statik elektrik yükleri artmaya başlar. Ameliyathanelerde de birçok elektriksel
cihazın bulunduğu düşünülürse bağıl nem kontrolü önem kazanmaktadır. Ayrıca NFPA 99-6’da
belirtildiği üzere anestezi gazlarının kullanıldığı
alanlarda statik elektrik yüklerinden kaynaklı bir
yangına sebebiyet verilmemesi adına bağıl nem
değerinin en az %35 olması istenmektedir. Bağıl
nemin %35’in altında olduğu temiz oda uygulama-

larında, bina topraklamasından bağımsız mekanik
tesisatta topraklama yapılabilir.
Hava dağılımı ve hava hızı: Hava hızı, cerrahi
olarak düşünüldüğünde, ameliyat bölgesinde kurumaya sebep olduğundan önemli bir faktördür.
Mühendislik yönünden hava hızı, hava dağılımının
laminer ya da türbülanslı olacağı konusu belirleyici bir faktördür. Ameliyat odaları hava dağılımına
göre incelendiğinde iki farklı tiple karşılaşılır, bunlar laminer hava akışlı ve türbülanslı hava akışlı
odalardır.
Partikül ve mikro organizma sayısı: Havadaki
partiküller, mikro organizma taşıyıcı birer araçtırlar. Dolayısıyla havadaki partikül sayısı ile ameliyat bölgesi enfeksiyon riski doğru orantılıdır. Bu
riski azaltmak için havanın filtrelenmesi gerekmektedir.

2.2. DIN-1946 Standardına Göre
Hastanelerdeki Hacimlerin Sınıflandırılması
DIN 1946 Standardı’na göre Tablo 2.2’de verilmiş,
yüksek ve çok yüksek hijyen isteyen odalar Sınıf I,
normal seviyede hijyen ihtiyacı olan odalar ise Sınıf II olarak ayrılmaktadır. Ameliyathaneler Sınıf
I hacimler arasında bulunan ve çok yüksek hijyen
gerektiren cerrahi müdahale odalarıdır.
Tablo 2.2. DIN-1946’a Göre Hacimler
Sınıf 1 Hacimler
• Operasyon odaları
• Operasyon odalarına
açılan tüm hacimler
• Steril malzeme deposu
• Hasta hazırlama alanı
• Uyandırma odası
• Yoğun bakım
• Doğumhane
• Yeni doğan
• Karantina odaları
• Özel bakım yatak odaları

Sınıf 2 Hacimler
• Hasta yatak odaları
• Fizik tedavi alanları
• Muayenehaneler
• Koridorlar
• Eczane
• Kirli depolar
• Temiz malzeme deposu
• WC, banyo
• Islak hacimler

2.3. Ameliyathanelerin Sınıflandırılması
İklimlendirme ve havalandırma yönlerinden ameliyat odaları farklı teknik ve uygulama gerektirdiğinden, hastane steril hacimleri iki gruba ayrılır;
Bunlar Tablo 2.3’de verildiği gibi operasyon odaları (ameliyathaneler) ve bağlı hacimler ile diğer
steril hacimlerdir.

Tesisat Mühendisliği - Sayı 165 - Mayıs/Haziran 2018

53

DERLEME MAKALE
Tablo 2.3. Steril Hacimlerin Sınıflandırılması
Operasyon Odaları ve
Bağlı Hacimler
• Ameliyat odaları
• Sınıf 1a
• Sınıf 1b
• Hasta hazırlama odaları
• Anestezi cihaz odaları
• Uyanma odaları
• Sterilizasyon odaları
• Temiz depolar
• Kirli depolar
• Steril ve yarı steril holler

Diğer Steril Hacimler
• Doğumhaneler
• Yoğun bakım üniteleri
• Karantina odaları
• Koruyucu ortam odaları
• Otopsi odaları
• Labaratuvarlar

DIN1946-4 Standardı’na göre, Sınıf 1 kapsamında
olan operasyon odaları istenen hijyen şartlarına
göre Sınıf 1a ve Sınıf 1b olarak sınıflandırılır.
Sınıf 1a Operasyon Odaları: Yüksek hijyenik
şartlar gerektiren operasyonlar Sınıf 1a odalarda
yapılmalıdır. Bu odalarda laminer akımlı tavan
kullanımı zorunludur.
Sınıf 1b Operasyon Odaları: Sınıf 1b odaların
hijyen gereksinimleri, Sınıf 1a odalara göre daha
azdır.

•

•

•
•

•

•

•

3. HASTANE TEMİZ ODALARINA
MÜHENDİSLİK, HEKİMLİK ve
MİMARLIK YAKLAŞIMI
Temiz oda tasarımı, binanın mimari projelendirmesi ile başlar. Ardından temiz odanın kullanım
amacına bağlı olarak standartlara uygun şekilde
mekanik ve elektrik tesisatı projelendirilir. Temiz
odalarda hijyenik iklimlendirme sisteminin verimli çalışabilmesi için tasarım ve uygulama esnasında temiz oda tasarımcılarının ve kullanıcılarının
dikkat etmesi gereken durumların bazıları aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•
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İstenilen düşük toz miktarı tüm ortamda homojen bir şekilde sağlanmalıdır.
Gerekli olan sıcaklık ve nem oranı sağlanmalı
ve toleranslar içinde tutulabilmelidir.
Atık hava, çevreye zarar vermeyecek şekilde
ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
Ortamdaki pozitif ve/veya negatif basıncın,
kapıların açılması veya ortamdan aralıklı ola-
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•

•

•

rak proses havası atılmasına rağmen sabit değerler içinde kalması sağlanmalıdır.
Ameliyathanede çalışanların konsantrasyonunun bozulmaması için ses seviyesi minimum
seviyede olmalıdır.
Uzun vadede ortamda ve iklimlendirme sisteminin içinde mikro organizma ve toz birikiminin oluşması engellenmelidir.
Enerji sarfiyatı en düşük seviyede tutulmalıdır.
Partikül yayımını en aza indirmek için hijyenik ortamda görevli personel mutlaka başlık,
eldiven, önlük vb. partikül geçirmeyen özel
dokuma ile üretilmiş koruyucu kıyafetler kullanılmalıdır.
Ameliyathane duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyona ve temizlenmeye uygun antibakteriyel malzemeler kullanılarak inşa edilmelidir.
Ameliyathane salonlarında net kübik kullanım
alanı en az 30 m², kardiyovasküler cerrahi ve
organ nakli ile ilgili ameliyathaneler için en az
45 m² olmalıdır.
Asma tavan içerisinde yer alacak laminer
akımlı tavanın yerleştirilebilmesi ve kanal
bağlantılarının kolayca yapılabilmesi için
asma tavan ile betonarme döşeme arası mesafe
50-80 cm arası olmalıdır. Dolayısıyla ameliyat
odalarında tavan yüksekliklerinin 3,6-4,00 m
olarak tasarlanması gerekir. HEPA filtreler hariç ameliyat salonunun her noktasında en az 3
m yükseklik gereklidir.
Ameliyathanenin yeri seçilirken, ısı kaybının
ve kazançlarının minimum değerde tutulması
sağlanmalıdır.
Elektrik armatürleri antibakteriyel özellikte
olmalıdır. Mekanın hijyenik havalandırma sistemini negatif yönde etkilememesi için montaj
yapıldıktan sonra çevresinin silikonla kapatılması gerekmektedir.
Tavan panelleri, filtre bakımı ve dezenfeksiyon işlemleri için açılabilir modüllerden oluşmalıdır.
Hermetik kapıların geçirimsiz ve boşluksuz
olması hijyenik ortam şartlarının (hacimler
arası basınç farkları vb.) bozulmaması için
önemlidir. Kapılar 2 saat yangına dayanıklı
olmalı ve üzerinde gözetleme camı bulunmalıdır.
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4. HASTANE TEMİZ ODALARI İÇİN
ÖRNEK BİR AMELİYATHANE
TASARIMI
Ameliyathane yaklaşık 40 m² kullanım alanına ve
taban-tavan arası 3 m net kat yüksekliğine sahiptir.
Ameliyathanede biri hasta girişi ve cerrahi ekibin
kullanması için, diğeri ise cerrahi müdahale sırasında ekipman, ilaç, malzeme vb. sevkiyatı için bırakılmış olmak üzere iki adet kapı bulunmaktadır.
Ameliyathane, DIN 1946-4’e göre Sınıf 1a kapsamında bulunan riskli ve uzun süreli cerrahi operasyonların yapılacağı müdahale odası olacak şekilde
tasarlanmıştır. Laminer akımlı tavanın boyutları
(3,2 m) x (3,2 m) olarak belirlenmiştir. Böylece cerrahi müdahale sırasında ameliyat masasında bulunan hasta ile cerrahi müdahalede bulunan ameliyat
ekibinin de üzerinde laminer ve/veya düşük türbülanslı bir akış oluşturulmuştur. Bununla partikül
konsantrasyonun minimum olması sağlanmıştır.
Lif tutucu emiş menfezleri ameliyathanenin 4 köşesine simetrik olarak konumlandırılmıştır.

4.1. Ameliyathane Mekanik Tesisatı
Ameliyathane iklimlendirme sistemi, bir adet hijyenik klima santrali bir ameliyathaneyi iklimlendirecek şekilde tekli sistem olarak tasarlanmıştır.
Santral tek ameliyathaneyi beslediğinden %35 taze
hava karışımlı olarak seçilmiş, böylece dış ortamdan emilecek havaya nazaran daha temiz ve daha
iyi şartlarda bulunan egzoz tarafından gelen şartlandırılmış, filtrelenmiş ve ısıtılmış/soğutulmuş
dönüş havası tekrar kullanılarak enerji tasarrufu
sağlanmıştır. Kanal sisteminde korozyondan etkilenmemesi için paslanmaz kanallar tercih edilirken, hava kaçaklarının minimuma indirilebilmesi
için kendinden flanşlı kanallar kullanılmıştır. Basınç kaybının az olması için hijyenik klima santrali, ameliyathaneye yakın konumlandırılmıştır. Hijyenik klima santralinin ısıtıcı bataryasının ihtiyaç
duyduğu sıcak su, kazanlar aracılığıyla sağlanmıştır. Soğutucu bataryanın ihtiyaç duyduğu soğuk
su chillerler tarafından karşılanmaktadır. Isıtma
sisteminde sıcak su rejimi için 70 °C/50 °C, soğutma sisteminde ise akışkan rejimi olarak 6 °C/11 °C
olarak belirlenmiştir. Kanal sistemindeki ani debi
değişimlerini karşılamak ve ameliyathanenin pozitif basınç dengesini sağlayabilmek amacıyla VAV
kutusu ile susturucusu ve yine aynı şekilde ani
sıcaklık değişimlerini karşılamak için kanal tipi
elektrikli ısıtıcı kullanılmıştır.

4.2. Ameliyathane Kanal Tasarımı ve Hesabı
Akış hızı 0,22 m/s olan laminer akımlı tavanın kullanıldığı Sınıf 1a kapsamındaki ameliyathane için
hijyenik klima santrali üfleme ve egzoz hava debileri belirlenmiştir.
•

•

Üfleme havası debisi
= (3,2 m)∙(3,2 m)∙(0,22 m/s)∙(3600) = 8110 m³/h
→ yaklaşık %10 emniyetle 8800 m³/h
Egzoz havası debisi
=7000 m³/h → %10 emniyetle 7700 m³/h

Olası hava kaçakları ve havalandırma sistem elemanlarının (filtreler vb.) zamanla kirlenerek, basınç kayıplarının artabileceği göz önünde bulundurularak hijyenik klima santrali yaklaşık %10 fazla
kapasitede seçilmiştir. Ameliyathane ile komşu hacimler arasında pozitif basınç oluşturabilmek için
üfleme havası debisi, egzoz havası debisinden
yaklaşık %14 daha fazla tespit edilmiştir. Ameliyathanede, asma tavan boşluğunun pozitif basınçlanarak, kontaminasyon oranı yüksek kirli havanın
ameliyathaneye sızmasını engellemek amacıyla
asma tavan içerisinde emiş yapılmış, böylece asma
tavan içerisinin her zaman negatif basınçta tutulması amaçlanmıştır. Ameliyathanenin üfleme kanalları yerleşimi ile üniteleri Şekil 4.1’de gösterilmiştir.

Şekil 4.1. Ameliyathane üfleme kanalları

Üfleme kanalı ünitelerinin boyutları ve bunlarda
oluşacak basınç kayıpları hesaplanmış, topluca
Tablo 4.1’de verilmiştir. Egzoz kanalları yerleşimi
ile üniteleri Şekil 4.2’de gösterilmiştir.
Egzoz kanalı ünitelerinin boyutları ve bunlarda
oluşacak basınç kayıpları hesaplanmış, topluca
Tablo 4.2’de verilmiştir.
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Tablo 4.1. Üfleme Hattı Kanal Basınç Kaybı
No

Hava
Debisi
(m3/h)

Hız
(m/s)

Kanal Ölçüsü (mm) Çap (cm)
a
b
D

1
1000
3,97
2
2000
4,54
3
3000
5,29
4
4000
5.77
S
5000
6,31
6
6000
5,51
7
8000
6,73
∑Harici Basınç Kaybı (mmSS)

200
350
350
350
400
550
600
3,16 ≅ 4

∑Özel Kayıp (mmSS)

11,38 ≅ 12

350
350
450
550
550
550
550

29,8
39,4
44.7
49.5
52,9
62,0
64,8

R
(mmSS/m)
0,08
0,07
0,08
0,08
0,09
0,06
0,08

Basınç Kaybı
L
R×L
(m) (mmSS)
9
0,71
4
0,27
1,6
0.12
3,2
0,26
1,6
0,14
2.1
0,12
20
1,53

Özel Kayıp
(mmSS)
0,56
0,91
2.34
4,57
0,25
0,19
2.56

Tablo 4.2. Egzoz Hattı Kanal Basınç Kaybı
No

Hava
Debisi
(m3/h)

Hız
(m/s)

Kanal Ölçüsü (mm) Çap (cm)
a
b
D

1
1750
4.86
2
1750
3,97
3
3500
6,17
4
5250
6,08
5
7000
6,48
∑Harici Basınç Kaybı (mmSS)

400
350
350
600
500
2,84 ≅ 53

∑Özel Kayıp (mmSS)

10,32 ≅ 511

250
350
450
400
600

35,6
39,4
44,7
55,2
61,8

R
(mmSS/m)
0,09
0,05
0,10
0,08
0,08

Basınç Kaybı
L
R×L
(m)
(mmSS)
5
0,45
S
0,43
2
0,21
3
0,24
20
1,52

Şekil 4.2. Ameliyathane egzoz kanalları

Şekil 4.3. Hijyenik klima santrali şematik gösterimi
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Özel Kayıp
(mmSS)
0,70
0,99
0,53
0,57
7,53

DERLEME MAKALE
4.3. Hijyenik Klima Santrali ve
Ekipmanların Hesabı
Hijyenik klima santrali ve üniteleri Şekil 4.3’te şematik gösterilmiştir ve Tablo 4.3’te ünitelerin isimleri listelenmiştir.
Tablo 4.3. Hijyenik Klima Santrali Üniteleri
Egzoz
1. Susturucu
2. Aspiratör
3. Karışım hücresi

Üfleme
4. Filtre (G4+F7)
5. Isıtıcı batarya
6. Nemlendirici
7. Soğutucu batarya
8. Damla tutucu
9. Vantilatör
10. Susturucu
11. Filtre (F9)

Hijyenik klima santrali vantilatör (üfleme) ile aspiratör (egzoz) hatlarında bulunan ünitelere ait basınç kayıpları imalatçı firma kataloğundan alınmış
ve Tablo 4.4’te verilmiştir.
Tablo 4.4. Hijyenik Klima Santrali Üniteleri Basınç
Kayıpları (mmSS)
Üfleme
Düz kanal
Özel direnç
Damper
CAV / VAV
Yangın damperi
Karışım hücresi
HEPA filtre
Filtre (EU-7 , EU-9)
Filtre (EU-4)
Vantilatör hücresi
Son menfez direnci
Taze hava menfezi
Nemlendirici
Susturucu
Isıtıcı
Soğutucu
Toplam
Hm

4
12
4
10
4
10
30
30
8
4
2
4
8
8
8
10
156
160

Egzoz
Düz kanal
Özel direnç
CAV / VAV
Yangın damperi
Karışım hücresi
Aspiratör hücresi
Susturucu
İlk menfez direnci
Egzoz menfezi

3
11
10
4
10
4
8
2
4

ması hem vantilatör bölümünde mikro organizma
birikimini engellemekte hem de cihazın içinin temizlemesi ve dezenfeksiyonunda büyük kolaylık
sağlamaktadır. Ayrıca sistemin kayış-kasnak değiştirilmesi için durdurulması gerekmemektedir.
İşletme sırasında kayışın kopması gibi sorunlarla
karşılaşılmamaktadır. HVAC sistemlerindeki fanlar radyal ve aksiyal fanlar olarak ikiye ayrılırlar.
Santralde kullanılacak olan plug tipi fan, aksiyal
fan grubundadır. Aksiyal fanlar, basıncın tamamını, hızın statik basınca dönüşmesinden yararlanarak sağlarlar. Santrifüj kuvvetlerden yararlanmazlar. Dolayısıyla bu fanlarda toplam statik basınç,
toplam basınca eşit olur. Fan gücü, hava debisi ve
toplam basınç kaybı ile verim göz önüne alınarak
hesaplanmıştır.
NL =

υ̇ × ∆Pt
3600 × ηL

(4.1)

Burada, NL fan gücü (Watt), υ̇ hava debisi (m³/h),
∆Pt toplam basınç kaybı (Pa) ve ηL fan verimi anlamındadır.
Plug tipi fanlar gibi fan ile motorun direkt akuple
olduğu sistemlerde güç faktörü 1,1 alınır. Hesaplamalarda olası yaşanabilecek basınç ve debi kayıpları için %10 ile %20 arasında bir güvenlik payı
eklenir. Her iki fan için ameliyat odasının kullanılmadığı durumlarda sistemin yarım debi ile çalıştırılarak enerji sarfiyatının azaltılması amacıyla
frekans konvertörlü olarak seçilmiştir. Vantilatör
ve aspiratör için hesaplamalar sonucu fan ve elektrik motoru üreticilerinin kataloglarından seçilen
fanlar ve elektrik motorlarına ait karakteristikler
Tablo 4.5’te verilmiştir.
Tablo 4.5. Vantilatör ve Aspiratör Karakteristikleri

Toplam
Hm

56
60

4.3.1. Üfleme ve Egzoz Fanları Hesabı ve
Seçimi
Tasarımı yapılan hijyenik klima santrali için üfleme ve egzoz debileri farklı olduğundan her ikisi
için de ayrı ayrı fan hesabı ve seçimi yapılmıştır.
Fan olarak plug tipi fan tercih edilmiştir. Plug fanlarda kayış-kasnak mekanizmasının kullanılma-

Vantilatör
Elektrik Motoru
Verimlilik / IP
IE2 / IP55
Akım / Voltaj
20A / 400V
Verim
89% (2 kutuplu)
Nominal gücü
11 kW
Motor devri
2955 rpm
Aspiratör
Fan
Elektrik Motoru
Debi
7700 m³/h Verimlilik / IP
IE2 / IP55
Çap
400 mm Akım / Voltaj
20A / 400V
Verim
55%
Verim
%85 (2 kutuplu)
Güç
2,28 kW Nominal gücü
3 kW
Devir 2514 rpm Motor devri
2885 rpm

Fan
Debi
8800 m³/h
Çap
450 mm
Verim
73%
Güç
5,2 kW
Devir 2450 rpm
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4.3.2. Filtreleme
Filtreleme DIN1946-4’e göre 4 kademeli olarak,
taze hava girişinde sırasıyla G4 ve F7, santral çıkışında F9 filtre kullanılarak hava içindeki büyük
boyutlu partiküllerden küçük boyutlu partiküllere
doğru bir filtreleme yapılmıştır. Havanın ameliyathaneye üflendiği laminer akımlı tavanda HEPA
(H-14) kullanılarak 0,3 µm ve daha küçük partiküller filtrelenmiştir. Filtrelerin çeşitlerine bağlı
olarak verimleri Tablo 4.6’da verilmiştir [8].

Verim (%)
G4
F7
F9
H14

Dış Ortam Koşulları
33
Kuru ter. sıc. (TDk °C)
Yaş ter. sıc. (TDy °C)

İç Hacim Koşulları
Kuru ter. sıc. (TMk °C)
24

24,5 Yaş ter. sıc. (TMy °C)

17,1
%50

Bağıl nem (ɸD)

%50 Bağıl nem (ɸM)

Çiy nok. sıc. (TDçiy °C)

21,2 Çiy nok. sıc. (TMçiy °C)

Entalpi (hD kj/kg)

73,8 Entalpi (hM kj/kg)

Özgül nem (Wd g/kg) 15,8 Özgül nem (Wm g/kg)

Dış Ortam Koşulları
-3
Kuru ter. sıc. (TDk °C)

> 90
80 ≤ Em ≤ 90
95 ≤ Em
≥ 99,999

4.3.3. Karışım Havası Debisinin ve Sıcaklığının
Hesabı

•
•

-3,5 Yaş ter. sıc. (TMy °C)

Bağıl nem (ɸD)

%90 Bağıl nem (ɸM)

%50

Çiy nok. sıc. (TDçiy °C)

-4,2 Çiy nok. sıc. (TMçiy °C)

11,1

Entalpi (hD kj/kg)

ṁ D + ṁ M

3,6 Entalpi (hM kj/kg)

Şekil 4.4. Karışım ve yaz şartlarında TKYAZ

(4.2)

TKYAZ = 27,15 °C ve TKKIŞ = 13,3 °C için psikrometrik diyagramda P1 dış ortam şartları, P2 iç ortam
şartları ve P3 karışım havası şartları olmak üzere
işlemler psikrometrik diyagramda Şekil 4.4’te yaz
için ve Şekil 4.5’te kış için gösterilmiştir.
Şekil 4.5. Karışım ve kış şartlarında TKKIŞ
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15,4

43

Özgül nem (Wd g/kg) 2,6 Özgül nem (Wm g/kg) 8,2

Belirlenen dış ortam ve iç hacim şartları göz önüne
alınarak yaz ve kış aylarındaki karışım havası sıcaklığı (4.2) eşitliğinden hesaplanabilir.
(ṁ D · TDk) + (ṁ M · TM)

9,3

Yaş ter. sıc. (TDy °C)

Gerekli taze hava debisi
= (8800 m³/h) x (0,35) = 3080 m³/h
Karışım odasında kullanılan dönüş havası debisi
= (8800 m³/h) – (3080 m³/h) = 5720 m³/h
Egzoz edilen hava debisi
= (7700 m³/h) – (5720 m³/h) = 1980 m³/h

Yaz ve kış ayları için psikrometrik diyagramdan
belirlenen dış ortam ve iç hacim koşulları, yaz ayları için Tablo 4.7’de ve kış ayları için Tablo 4.8’de
verilmiştir.

TK =

47,8

İç Hacim Koşulları
Kuru ter. sıc. (TMk °C)
22

Santral %35 karışım havalı (taze havalı) olarak
seçilmiştir. Buna uygun olarak, gerekli olan taze
hava debisi, karışım havası debisi ve egzoz edilen
hava debisi hesaplanmıştır.
•

13

Tablo 4.8. Kış Ayları İçin Havanın Psikrometrik
Özellikleri

Tablo 4.6. Filtre Verimi
Filtre Sınıfı
EN 779
EN 779
EN 779
EN 1822

Tablo 4.7. Yaz Ayları İçin Havanın Psikrometrik
Özellikleri

DERLEME MAKALE

Bağıl nem; ɸ =

Yaz
şartları
için
%50

Kış
şartları
için
%55

Yaş termometre sıcaklığı; TKY =

19,5 °C

8,8 °C

Çiy noktası sıcaklığı; TKçiy =

15,8 °C

4,5 °C

Entalpi; hK =

56,1 kj/kg 26,6 kj/kg

Özgül nem; W =

11,2 g/kg

5,2 g/kg

4.3.4. Isıtıcı Kapasitesinin Hesabı
Isıtıcı kapasitesi, hava debisi ile giriş ve çıkış sıcaklıkları göz önüne alınarak hesaplanmıştır.
Q̇ ISIT = ṁT × (hG − hÇ) (kW)

(4.3)

Şekil 4.6. Isıtma süreci psikrometrik diyagramda
gösterimi

Isıtıcıya giren karışım havasının sıcaklığı 13,3 °C,
bağıl nemi %55 ve özgül entalpisi 26,6 kj/kg, çıkan
havanın sıcaklığı 28 °C, bağıl nemi %28 ve özgül
entalpisi 45 kj/kg olarak tespit edilmiştir. Eşitlik
(4.3) kullanılarak ısıtıcı kapasitesi 54 kW olarak
hesaplanmıştır.
Isıtıcıda kanatçık (fin) malzemesi olarak; ısı iletim
katsayısı yüksek, ekonomik ve temini kolay olan
alüminyum tercih edilmiştir. Boru olarak 0,35
mm’lik bakır borular kullanılmıştır. Kanatçıklar
korozyana karşı 0,1 mm kalınlığında epoksi ile
kaplanmıştır. Kanatçıklar arası mesafe 2,5 mm
olarak seçilmiştir. Bu değer fazlalaştığı zaman bataryanın temizliği kolaylaşır, kanatçık yüzeyleri
ile hava arasında yeterli oranda ısı geçişi gerçekleşmez. Aynı şekilde kanatçıklar arasında mesafe
azaltıldığında ise hava kanatçık aralıklarından geçerken sürtünmeye dayalı yüksek bir dirençle karşılaşır. Bu durumda istenilen akışı sağlamak için
fan kapasitesi ile motor gücünün yükseltilmesi gerekir. Bu da ilk yatırım maliyetinin ve zamana göre
işletme maliyetinin artmasına sebep olur.

Şekil 4.7 Soğutma süreci psikrometrik diyagramda
gösterimi

Soğutucuda malzeme olarak ısıtıcıdaki ile aynı
malzemeler bakır boru ve alüminyum kanatçıklı
tercih edilmiştir. Havanın soğumasından kaynaklı oluşan damlacıklar epoksi kaplamanın yüzey
sürtünme katsayısının düşük olması nedeniyle kanatçık yüzeylerinden daha hızlı uzaklaşır. Böylece
damla tutucuya giden damla sayısı daha az olur.

4.3.5. Soğutucu Kapasitesinin Hesabı
Soğutucu kapasitesi, hava debisi ile giriş ve çıkış
sıcaklıkları göz önüne alınarak hesaplanmıştır.
Q̇ SOĞ = ṁT × (hG − hÇ) (kW)

(4.4)

Soğutucuya giren karışım havası sıcaklığı 27,15
°C, bağıl nemi %50 ve özgül entalpisi 56,1 kj/kg,
çıkan havanın sıcaklığı 9,3 °C, bağıl nemi %96,1
ve özgül entalpisi 27 kj/kg olarak tespit edilmiştir. Eşitlik (4.4) kullanılarak soğutucu kapasitesi 85
kW olarak hesaplanmıştır.

4.3.6. Nemlendirici Hesabı
Nemlendirici olarak paket tip ve oransal kontrollü, buharlı nemlendirici tercih edilmiştir. Buhar
kapasitesi, hava debisi ile giriş ve çıkış özgül nem
değerleri göz önüne alınarak (4.5) eşitliğinden 50
kg/h olarak hesaplanmıştır.
N=

υ̇ hava × ρ
1000

× (W2 ₋ W1) (kg/h)
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5. AMELİYATHANE HAVALANDIRMASI
AKIŞ MODELLENMESİ
Hesaplanan parametreler girilerek çalıştırılmış bir
program ile ameliyathane içerisinde sadece ameliyat masası bulunduğu durum için elde edilmiştir.

havası kapatılıp sadece egzoz çalıştırılarak ve komşu hacimlerin pozitif basınçlı olması sağlanarak,
yangından kaynaklanan dumanın bitişik hacimlere
sızması önlenir. Eğer, temiz hava ameliyat odası
için ayrı olarak kontrol edilemiyorsa, temiz hava
sisteminin tamamının kapatılması ve diğer yandan
yangın olan odadan gelen dumanın bitişik odalara
sıçramasını önlemek için egzoz hava sisteminin çalıştırılmaya devam etmesi gerekli olabilir [8].

7. AMELİYATHANE İKLİMLENDİRME
SİSTEMİNİN TEST, TEMİZLİK,
DEVREYE ALIM ve VALİDASYON
İŞLEMLERİ

a) 0-1 m/s hava hızı aralığında havanın dağıtımı

Ameliyathanelerde iklimlendirme sisteminin verimli çalışabilmesi için önce şantiye sahasında
montajı tamamlanır. Havalandırma kanallarının
sızdırmazlık testleri ve mekanik yöntemlerle kanal
temizliği yapılır [9]. Cihazların devreye alınıp istenilen proje şartlarını sağladığı, uluslararası standartlara ve bunlarda öngörülen yöntemlere göre ve
kalibrasyonlu cihazlarla ölçülerek tespit edilir.

7.1. Kanal Sızdırmazlık Testleri

b) 0-4 m/s hava hızı aralığında havanın toplanması
Şekil 5.1. Havalandırma akış modellenmesi

Akış simülasyonları 0-1 m/s ve 0-4 m/s hava üfleme hız aralığı için geçerlidir ve Şekil 5.1’de gösterilmiştir. Buna göre, laminer akımlı tavan çıkışında ve laminer akımlı tavan alanı içerisinde laminer
ve düşük türbülanslı bir akış oluşmaktadır.

6. AMELİYATHANEDE YANGIN ve
DUMAN KONTROLÜ
Ameliyathanelerde NFPA 99-6’e göre yangın ve
duman kontrolünün ne şekilde yapılacağı açıklanmıştır [13, 14].
Ameliyathane içindeki iklimlendirme sistemi,
ameliyat odası çevresi hacimlere göre pozitif basınçta tutulur ve çoğunlukla %100 temiz hava
sağlanarak çalıştırılır. Ameliyathaneler, bitişik hacimlerden daha yüksek basınca sahip olduğundan
yangının meydana geldiği ameliyat odasının temiz
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Havalandırma kanal sızdırmazlık testleri, test basıncını sağlamak için SMACNA ve DIN 24194
standartlarına uygun olarak imal edilmiş, frekans
konvertörlü bir fan, diyaframlı bir debi ölçer, kanal basıncı ölçen manometre ünitesine sahip “kanal sızdırmazlık test cihazı” ile gerçekleştirilir
[8]. Hava kanallarındaki kaçakların fazla olması,
hem işletme maliyetlerini arttıracak hem de steril
hacimlerde istenilen hava debileri elde edilemeyerek istenilen basınç dengesinin sağlanamamasına
sebep olacaktır.
Hastanelerde kanal sızdırmazlık testleri, SMANCA ve Eurovent 2/2 vb. uluslararası standartlara
uygun olarak yapılır. Steril ortamlardaki tüm hava
kanalları DIN 1946-4’te belirtildiği üzere en az
1000 Pa statik test basıncında ve C sınıfına uygun
test edilmesi gereklidir [8, 16]. 1 m² hava kanalında
izin verilebilir hava kaçak limiti C sınıfı için (0,003
x P0,65) eşitliği ile hesaplanır. Test edilen kanal alanı ile çarpılıp hava kanalı test cihazı tedarikçisinin
“Smacna Equation 5.1”e uygun olarak Q̇ Kaçak belirlenir. Hesaplanmış kaçak debi değerinin, izin verilen kaçak debi değerinden az olduğu ispat edilir.
Q̇ Kaçak = 21,8 · K(D2)2 × √(∆P)

(7.6)
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Q̇ Kaçak = Hesaplanan kaçak debi
∆P = Cihazda okunan basınç farkı
K = Diyafram katsayısı
D2 = Diyafram çapı

7.2. Kanal Temizliği
Havalandırma kanalları ve sistem ekipmanları
NADCA standartlarına göre belirtilen aralıklarla
ve bu standartlarda açıklanmış yöntemlere göre temizlenir [17]. Temizlik işlemi, havalandırma kaçak
testlerinden sonra (test sırasında ortamdan emilebilecek filtrelenmemiş kirli havanın kanal içerisine
gönderilmesi sırasında kanal yüzeyinin tekrardan
kirlenebileceği düşünülerek) önce mekanik olarak
sonra da sistem devreye alındıktan sonra dezenfeksiyon yöntemleriyle yapılır. Hastanelerde, özellikle steril hacimlerde temizlik işlemi, yılda en az
bir kere tekrarlanmalıdır. Kanal sistemi üzerinde
gerekli yerlerde müdahale kapakları bırakılması
gerekir.

yüzeyden temizlenmesinden sonra uygulanır. Kaplama uygulaması, yüzeylere sisleme yapmaktansa
kanalların iç yüzeylerine direkt olarak püskürtülmesi gerekir. Kaplama uygulaması, yüzeyde sürekli film tabakası oluşturacak şekilde yapılır.
Formaldehit Uygulaması: Formaldehit az zehirli
ancak oldukça güçlü bir antiseptiktir. Bakteriler,
mantarlar ve bazı virüsler üzerinde öldürücü etkisi
nedeni ile cerrahi aletlerin sterilize edilmesinde de
kullanılır. Formaldehit, HVAC ekipmanlarında ya
püskürtme veya buğu şeklinde uygulanabilir.
Ozonlama: İstenilen sınırlar içerisinde ve sürelerde HVAC çevrimine sokulan ozon miktarı ile sistemde yerleşmiş olduğu daha önce saptanmış olan
organizmalar yok edilir. Yararları yanında korozif
etkisi ve sağlığa zararları vardır.
UV Cihazları Kullanımı: Morötesi ışınım yayan
ultraviyole cihazlarının canlı dokuları tahrip edici
ve bakteri öldürücü etkisi vardır. Kuvars içerisine
alınmış UV ışını üreten cihazlar ile sistem etki altında tutularak mikrop ve bakteri üremesi engellenebilir. AIA ve ASHRAE standartları ana faktör
filtreleme işleminin ardından UV/UVGI kullanımını öngörmektedir [15]. Ancak bilinmesi gereken, UV/UVGI kullanımının havanın temizlenmesi için ana faktör olmadığı, sadece filtrelemeye
yardımcı olarak kullanılmasıdır.

7.4. Hastane Klima Tesisatını Devreye Alma
ve Validasyon

Şekil 7.1. Kanal sisteminin mekanik temizlenmesi

Şekil 7.1’de görüldüğü üzere hava kanallarında mekanik temizlik işlemi sırasında döner fırçanın köşe
noktalarda temizleyemediği tozlar mutlaka ikinci
bir mekanik veya kimyasal bir temizleyici ile mutlaka temizlenmelidir.

7.3. Dezenfeksiyon Yöntemleri
Biyosit Seçimi ve Uygulaması: Biyosit bazı canlı
organizmaları yok etmeye yarayan kimyasallara
verilen ortak isimdir. Biyositler sadece aktif mantar üremesinden şüphelenildiğinde ya da testler
sonucu tehlikeli seviyede mikro organizma kirlenmesinin görüldüğü yerlerde, tortu ve pisliklerin

Hastane klima tesisatı test, temizlik ve ekipman
montajları tamamlandıktan sonra sistem devreye
alınarak proje dizayn değerlerini sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir [18]. Bunun için ASHRAE
Standart 111 ve AMCA 203-90’a göre travers noktaları tespit edilmiştir ve Şekil 7.2’de gösterilmiştir. Kanal sisteminde hava hızı, statik basınç ve
debiler ölçülür. NEBB’de belirtildiği şekilde test
ve ölçümlerde elde edilen değerlerin proje verileri
ile ±%10 sapma sınırları içinde olduğu ispatlanır.
Ameliyathane vb. temiz odalarda hacim içi pozitif
basıncın rahat sağlanabilmesi için önce egzoz sistemi, sonra üfleme sistemi dengelenir. Belirli bir
hacmi iklimlendiren santralin üzerinde bulunan
VAV sayesinde ve/veya fanlarda frekans konvertörü kullanılarak ortam basıncının belirli değerde
tutulması otomasyon sistemi ile sağlanır.
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a) Eşit alan yönteminde travers noktaları konumunun
tespiti

b) Eşit alan yönteminde travers noktalarının sayısının
tespiti
Şekil 7.2. ASHRAE Standart 111 ve AMCA 203-90
göre travers noktaları

Bu ön işlemlerin devamında, Şekil 7.3’de gösterilmiş validasyon master planı hazırlanır. Hastane
hijyen uzmanı gözetiminde validasyon işlemleri
gerçekleştirilir.

Validasyon
Masterplan

Sistem

Validasyonu

Yeterliliği

Ürün değiştirme ölçütleri

Belgelendirme (DOC)
Montaj yeterliliği (IQ)
İşletme yeterliliği (OQ)
Performans yeterliliği (PQ)

Risk analizi

Şekil 7.3. Validasyon master planı
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HEPA Filtre (IQ, OQ): Filtrelerle ilgili, parafin
yağıyla yapılan tutma deneyleri ve sodyum alevi
testleri olmak üzere iki tip test vardır. Sodyum
alevi testinde kimyasal bir madde verilir ve bunun HEPA filtre çıkışında bir ışıldama, parlaklık
oluşturduğu gözlenir. Buradan penetrasyon derinliği ve ne kadar partikül geçtiği görülebilir. Diğer
yöntemde ise, belirli büyüklükte partiküller sisteme gönderilir ve ne kadarının geçtiği ölçülür. Bu
partiküller, gaz, sıvı veya katı partiküller olabilir.
Genellikle bu test, duman üretici cihaz kullanılarak yapılır.
Laminer Akış Ünitesi (IQ, OQ): Laminer akımlı
tavan, montaj aşamasından önce üretildiği fabrikada sızdırmazlık testine tabi tutulması gereklidir.
Sızdırmazlık EN 1886 Standardı’nda belirtilen
filtre by-pass kaçak testine uygun bir şekilde yapılmalıdır.
Tablo 7.1. 400 Pa Test Basıncında Kabul Edilebilir
Kaçak Değerleri

Proses

Belgelendirme
Üretim prosesinin validasyonu
Temizlemenin validasyonu
Risk analizi

Mikrobiyolojik Kontrol: Hacimlerin büyüklüğüne göre tespit edilen belirli yerlere standartlarda
tanımlanan özel besi yerleri olan steril petriler
yerleştirilir. Bunların hangi besi yerleri olduğu,
petrinin çapına vb. her ayrıntı DIN 1946/4’de tanımlanmıştır. Daha sonra belirli sürelerle petrilerin kapakları açılır. Petriler steril olduğundan paketin doğru noktada açılması önemlidir. Kapaklar
kapatıldıktan sonra yine steril şekilde laboratuvara
götürülüp 48 saat 36 °C’de bekletilir ve koloni sayımları yapılır. Sonuçları karşılaştırabilmek için
50 cm² ve 80 dakika referans değerler kullanılır.
Petrilerin ortalama değerleri bulunur ve şartları
sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir. Bir diğer yöntemde ise, temiz oda içerisindeki değişik çaptaki
uçucu partiküller ile canlı organizmaların sayıları
optik partikül okuyucularıyla belirlenir.
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Filtre Sınıfı
G1-4
Toplam Kaçak k %
-

F5
6

F6
4

F7
2

F8
1

F9
0,5

Filtreler (IQ, OQ): Filtrelerin montaj sırasında
sisteme doğru yerleştirildiğinin kontrolü yapılmalıdır. Havanın filtrenin oturduğu çerçevenin etrafından sızmadığı test ile kanıtlanır. Klima santrali
çalışırken filtrenin dolma ihtimaline karşı filtreden
önce ve sonra basınç ölçme prizleri yardımı ile fark
basınç ölçülmelidir.
Klima Santralı Basınç Testi (IQ): Hijyenik yön-
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den filtrelenmemiş havanın santral paneli içerisine sızmaması gerekir. Bunun kontrolü için klima
santrali giriş ve çıkış ağızları kapatılır. Santral belirli bir basınç altında işletimde iken santral gövdesinden kaçan hava miktarı tespit edilir ve santral
yüzey alanına bölünür. Bulunan sonuç değerine
göre, Tablo 7.2’te verildiği şekilde klima santrali
panel sızdırmazlık sınıfı tanımlanır.
Tablo 7.2. Klima Santrali Panel Sızdırmazlık
Sınıfları
Sızdırmazlık sınıfı
3A
A
B
3,96 1,32 0,44
400 Pa negatif deney basıncındaki
en yüksek sızıntı debisi (l/sm2)
700 Pa pozitif deney basıncındaki en 5,70 1,90 0,63
yüksek sızıntı debisi (l/sm2)

Batarya (IQ, OQ): Batarya kapasitesi, klima santrali içerisinde ve dışarısında yapılan ölçümlerle belirlenir. Montaj yeterliliği kontrolünde; bataryanın
santral içinde düzgün bir şekilde yerleştirildiğinin
ve hava giriş-çıkış yönlerinin kontrolü yapılmalıdır. Su giriş-çıkış yerlerindeki montajın doğru yapıldığı kontrol edilmelidir. Bataryada, bataryanın
hava tarafında nem ve sıcaklık ölçümleri yapılması, su tarafında ise sıcaklık ve su debisi ölçümleri
yapılması gereklidir. Bu ölçümlere göre bataryanın
gerçek kapasitesi tespit edilir.
Temiz Odaya Verilen Hava Debisi Ölçümü ve
Hava Değişim Sayısı (PQ): Bununla ilgili ölçümler, menfez boyutları uygun ise balometre ile
yapılır. Eğer menfezler büyük bir alana sahiplerse
ortalama hız değeri veya menfez ile kanal bağlantı noktasındaki CAV, damper vb. ekipmanlardan

önce hava debisi tespit edilebilir.
Temiz Oda Fark Basınç Ölçümü (PQ): Performans yeterliliği aşamasında yapılan bir testtir.
Odanın kullanıldığı veya kullanılmadığı durum
için yapılacak testlerden biridir. Temiz oda ile
odaya bağlı bulunan hacim arasındaki basınç farkı belirlenmelidir. Bu ölçüm işlemi, fark basınç
manometresi yardımı ile yapılır. Genellikle fark
basınç manometreleri temiz odaların duvarlarına
sabit olarak monte edilir. Bu sayede temiz odaların komşu hacim ile arasındaki basınç farkı odanın
şartları değiştirilmeden okunabilir.
Temiz Oda Partikül Ölçümü (PQ): Bundan önce
açıklanmış temiz oda ile ilgili testlerin sonuçları
olumlu olduğu taktirde partikül ölçümüne geçilir.
Temiz oda içerisindeki değişik çaptaki uçucu maddeler, optik partikül okuyucuları ile okunup kayıt
edilir. Bulunan sonuç değerleri ile ISO 14644 Standardı madde 3.2’ye göre hastane temiz odası ISO
sınıflandırma sayısı tespit edilir.
Son Kontrol Çalışmaları (Check List) (IQ): Hastane temiz odalarında yapılan tüm test, kontrol işlemleri belgelendirilir. Test ve kontrol listesi hazırlanır ve hastane temiz odası kullanımdan sorumlu
olana teslim edilir.

SONUÇ
Hastaneler hijyen konusunda en üst seviyede bulunan yerlerdir. İnsan sağlığının ve hayatının söz
konusu olduğu ameliyathaneler tasarlanırken öncelikle hangi cerrahi müdahalelerin yapılacağı tespit
edilir. Buna uygun olarak tasarım parametreleri

Tablo 7.3. ISO 14644’e Göre Partikül Miktarları
ISO
SINIFLANDIRMA
SAYISI (N)
ISO Class 1
ISO Class 2
ISO Class 3
ISO Class 4
ISO Class ?
ISO Class 6
ISO Class 7
ISO Class 8
ISO Class 9

Aşağıda gösterilmiş (konsantrasyon düzeyleri Madde 3.2'deki eşitlik (l)'e göre hesaplanmıştır)
değerlendirmeye alınan boyutlardan daha büyük ve eşit partiküller için en yüksek
konsantrasyon düzeyleri (partikül/m3)
0,1 μm
0,2 μm
0,3 μm
0,5 μm
1 μm
5 μm
10
2
100
24
10
4
1 000
237
102
35
8
10 000
2370
1020
352
83
100 000
23700
10 200
3520
832
29
1 000 000
237 000
102 000
35 200
8320
293
352 000
83 200
2930
3 520 000
832 000
29 300
35 200 000
8 320 000
293 000

Not: Ölçme işlemi ile ilgili belirsizlikler, sınıflandırma düzeyinin tayını için üçten fazla sayıda olmayan önemli şekiller
kullanılarak gösterilen konsantrasyon verisini gerektirir ektedir.
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belirlenir. Böylece iklimlendirme sisteminin çoklu sistem şeklinde mi (bir santralin birden fazla
ameliyathaneyi beslediği) ya da tekli sistem şeklinde mi (tek santralin tek ameliyathaneyi beslediği) olacağına karar verilir. Hijyenik klima santrali
ekipmanları ve kanal sistemi, hacmin günlük kullanılma süresi ve sıklığına uygun olarak tasarlanır.
Bu işlemlerin paralelinde kesinlikle mimari yapı
elemanlarının iklimlendirme sistemine olumsuz
etkisinin olmadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca tasarım sırasında ilk yatırım maliyetleri ve işletme
maliyetleri göz önüne alınmalıdır. Örneğin, santral ön ısıtıcı ve son ısıtıcıdan oluşturularak, mikrop birikiminin fazla olduğu ve sık sık temizleme
işlemi gerektiren damla tutucu kullanılmayarak
daha hijyenik olması amaçlanabilir. Ancak ikinci
bir ısıtıcı serpantin daha yüksek kazan kapasitesi,
ekstra sirkülasyon pompaları ile tesisat elemanları
gerektirir. Bu büyük yapı komplekslerinde ilk yatırım ve işletme maliyetlerini fazlası ile arttırabilir.
Standartlara uygun optimum sistem tasarımı yapılmalıdır. Tasarımı yapılan ameliyathanenin istenilen işletme şartlarını karşılayabilmesi için kaliteli
malzeme ile nitelikli işçilik, imalat ve montaj çok
önemlidir. Devreye alma ve validasyon işleminin,
projede belirtilen tasarım parametrelerini karşıladığının kanıtı için hava kanallarında sızdırmazlık
testleri mutlaka C sınıfına uygun olarak yapılmalıdır. Hava kaçakları izin verilen değerlerden fazla
olursa ısıtılmış ve/veya soğutulmuş, filtrelenmiş
taze hava istenilen hacme ulaşamayacaktır. Bu
dolaylı yoldan işletme maliyetlerinin artmasına
sebep olacaktır. Ameliyathanelerde iklimlendirme
tesisatı kaynaklı oluşabilecek enfeksiyonlar hastaların tedavi süreçlerini uzatabilir. Daha da kötüsü
hastanın hayatını kaybetmesine sebebiyet verebilir.
Bu durum hastaları ve hasta yakınlarını psikolojik
olarak olumsuz etkileyebilir ve ameliyat enfeksiyonları sebebi ile antibiyotik kullanımı artabilir.
Aşırı ilaç tüketimi ve kullanımı ülke ekonomisine
ek yük getirir. Tüm bu açıklamalar hastane temiz
odaları ve buralardaki iklimlendirme tesisatlarının
çok önemli bir mühendislik uygulaması olduğunu
göstermektedir.
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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 oluşturulması 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.
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Buildings with High Energy Efficiency

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.
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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 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).
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Tablo 1. Avrupa Ülkelerinde Yüksek Enerji
Verimli Binaları İfade Eden Terimler [3]
bioclimatic house
BREEAM building
carbon-free house
climate:active house
CSH (code for sustainable
homes)
eco-building
emission-free house
energy saving house
energy self-sufficient house/
energy autarkic house
green building
lider A
low energy house

multi-comfort house
passive house
plus-energy house
ultra low energy house
TBQ (total quality
planning and rating)
triple zero house
very low energy house
zero-carbon house
zero-energy house
zero-heating energy
house
zero-emission house
3-litre-house

Almanya’da bulunan Passivhaus Enstitüsü’nden
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 %1/4’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].

DERLEME MAKALE
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 1. Kranichstein-Darmstadt pasif ev enerji
tüketimi

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).

Resim 1. Kranichstein-Darmstadt pasif ev; güney ve kış bahçesi uygulanmış kuzey cephesi
(Foto: T. Göksal Özbalta Arşiv)

Şekil 2. Binalarda enerji verimliliğinin gelişimi [7]
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67

DERLEME MAKALE
1.
2.

3.

4.

5.

Isı yalıtımı: Dış yüzeyde bulunan tüm opak
yapı elemanlarının çok iyi yalıtılması kaçınılmazdır.
Pencereler: Saydam yüzeylerde çerçevelerin
ısı geçişini en aza indirgemesi ve camların iyi
yalıtılmış, çok katmanlı, argon veya kripton
gazı ile doldurulmuş olması gerekir.
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.
Sızdırmazlık: Boşluklardan kaynaklanan
kontrolsüz hava sızıntısı 50 pascal basınç altında yapılan test süresince saatte toplam ev
hacminin 0,6’sından küçük olması gerekir.
Isı köprüsü: Bina kabuğu kuruluşunda ısı
köprülerinin engellenmesi için uygun detay
çözümlerinin üretilmesi ve doğru uygulanması çok önemlidir.

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.
Pasif bina tasarım kriterlerini dikkate alan ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, tükettiğin-

Tablo 2. Pasif Evlerin Sağlaması Gereken Genel
Şartlar [8]
Spesifik ısıtma ihtiyacı
veya spesifik ısıtma yükü
Spesifik soğutma ihtiyacı

< 15 kWh/m2.yıl
10 W/m2
< 15 kWh/m2.yıl

Spesifik birincil enerji
ihtiyacı
Sızdırmazlık

< 120kWh/m2.yıl
< 0,6 ach @ 50 pascals

den 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 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

PASİF EVLER İÇİN 5 TASARIM İLKESİ

Şekil 3. Pasif evlerde dikkat edilmesi gereken 5 tasarım parametresi
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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]:
1.
2.
3.

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 ilgisi-

ni 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 suyu-

Şekil 4. 3. etapta inşa edilen e-Zero Park yerleşimi-Wettbergen/Hannover [12]

Şekil 5. e-Zero Park - yağmur suyunun toplanması Wettbergen/Hannover [12]
Tesisat Mühendisliği - Sayı 165 - Mayıs/Haziran 2018
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nun 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)
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% iklim 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 değerlen-

Şekil 6: e-Zero Park vaziyet planı ve güneşe göre bina açıklıklarının düzenlenmesi [13, 14]

Şekil 7: e-Zero Park konutları, sıra ve tekil evler–yönlenme, yenilenebilir enerji uygulaması [13, 14]
(T. Göksal Özbalta Arşiv)
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Şekil 8: Sıra evlere ait zemin+üst kat planları, 149-173 m2 kullanım alanına sahip pasif evler [13]

dirilmesi, yeşil alanların boyutu vb. önemli tasarım kriterleri olarak ön planda yer almıştır. Yerleşim alanının büyüklüğü 260.000 m 2’dir; alanda yer
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.
e-Zero Park Yerleşimi’nde 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
Ofisi’ne 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 ısıtılTesisat Mühendisliği - Sayı 165 - Mayıs/Haziran 2018
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ması 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 Sertifikası’na sahiptir. DGNB
sertifikasyonu binanın bütüncül performansını
değerlendirmekte olup yaklaşık %50 oranında sürdürülebilirlik bağlamında ekoloji, ekonomi, sosyokültürel bakış, teknik, izlenen süreçler ve konum
kriterlerini dikkate almaktadır [14].

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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2.2. Kronsberg Yerleşimi
EXPO 2000 kapsamında Maliyet Etkin İklim Nötr Pasif Evler olarak kayda geçen (Reg. No NI244) Hannover’de yer alan Kronsberg
Yerleşimi’nde 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 geçiTablo 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

rimsiz 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].
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 ile 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 nemlendirmesine 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
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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 (ön üretim) 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].

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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Dönemli Enerji Talep Projeksiyonları ve
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Sosyal ve ekonomik gelişme düzeyi, nüfus, sanayileşme, kentleşme, teknolojik gelişme gibi birçok sosyo-ekonomik 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 Tabloları’ndan 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.
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1. GİRİŞ
Enerji hayatın sürdürülebilirliği için en önemli
kaynaklardan biridir. Nüfus, sosyal ve ekonomik
gelişme düzeyi, sanayileşme, kentleşme, teknolojik
gelişme gibi birçok sosyo-ekonomik 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.
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 edi-
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lebilmektedir. 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 Tabloları’ndan
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, 31.131 bin TEP yerli üretim ve 112.851 bin TEP ithal edilen enerji değeri
ile 129.267 bin TEP toplam birincil enerji arzı gerçekleşmiştir. Sektörel bazda, arz edilen enerjinin
30.295 bin TEP’i çevrim ve enerji sektöründe,
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98.811 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 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.
Şekil 1’e göre; 1990 yılında 15.358 bin TEP olan
konut ve hizmetler sektörü enerji tüketim değeri
2010 yılında 28.868 bin TEP’e ulaşmıştır. 2011 yılında ise bir önceki yıla göre %3,8 büyüme ile tüketim 29.973 bin TEP olarak gerçekleşmiştir. 2015
yılında ise tarihsel açıdan en yüksek enerji talebi
meydana gelerek 32.471 bin TEP enerji tüketimi
gerçekleşmiştir.

Tablo 1. 2015 Yılı Sektörel Enerji Tüketimi [9]
Sektör
Sanayi
Ulaştırma
Konut ve hizmetler
Tarım
Enerji dışı kullanım
Toplam

Enerji tüketimi
(bin TEP)
31.974
24.740
32.471
3.974
5.652
98.811

Oran
(%)
32,4
25,0
32,9
4,0
5,7
100,0

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 gelecekteki olası sorunlar belirlenip, enerji politikalarının
muhtemel etkileri 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.

Konut ve Hizmetler Sektörü Enerji Tüketimi (Bin TEP)
31505
28323
23726
19278
15358

16333

29466

28868

29973

31402

32471
29675

24645

18463

1990 1994 1998 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Şekil 1. 1990-2011 yılları Türkiye konut ve hizmetler sektörü enerji tüketimi [9]
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LEAP programı;
•

•

•

Enerji bilgilerini muhafaza etmek için kapsamlı bir sistem sağlayarak bir veritabanı olabilmektedir.
Uzun vadeli planlama için enerji arz ve talep
projeksiyonlarını oluşturarak, 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 dâhil
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
130.795,25 bin TEP olacaktır. Bunun 25.226,67
bin TEP’lik değerini elektrik enerjisi, 36.490,28
bin TEP’ini doğal gaz ve 42.536,56 bin TEP’ini ise
petrol oluşturacaktır.
Yapılan senaryoya göre; konut ve hizmetler sektöründe 2011 yılında 29.979,36 bin TEP olan enerji
tüketiminin 2023 yılında %45 artış ile 43.452,22
bin TEP, tarım sektöründe 5.756,55 bin TEP olan
talebin 2023 yılında %117’lik artış ile 12.541,67 bin
TEP, sanayi sektöründe 32.215,36 bin TEP olan talebin %40,5 büyüme ile 45.260,13 bin TEP, ulaşım
sektöründe 15.953,00 bin TEP olan talebin %28,5
oranında artış ile 20.499,53 bin TEP ve enerji dışı
kullanım sektöründe 4.443,10 bin TEP olan enerji
talebinin 2023 yılında %103,5 oranında büyüyerek
9.041,71 bin TEP olacağı öngörülmüştür (Tablo 2).
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.
Konut ve hizmetler sektöründe 2011 yılında 107,57
TWh olan doğal gaz 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 2. Olağan Seyir Senaryosunda Yıllara Göre Sektörel Enerji Talebi Gelişimi
Sektörler (bin TEP)
Konut ve Hizmetler
Tarım
Sanayi
Ulaşım
Enerji Dışı
Toplam
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2011
29.979,36
5.756,55
32.215,36
15.953,00
4.443,10
88.347,32
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2014
2017
2020
2023
32.894,28 36.092,53 39.601,80 43.452,22
6.993,71
8.496,80 10.323,10 12.541,67
34.969,51 38.040,43 41.458,93 45.260,13
16.936,74 18.013,90 19.196,63 20.499,53
5.306,68
6.338,20
7.570,15
9.041,71
97.100,93 106.981,85 118.150,62 130.795,25
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Tablo 3. Olağan Seyir Senaryosunda Yıllara Göre Sektörel Elektrik Enerjisi Talebi Gelişimi
Sektörler (TWh)
Konut ve Hizmetler
Tarım
Sanayi
Ulaşım
Toplam

2011
88,07
4,36
93,90
0,53
186,86

2014
97,06
6,10
104,26
0,34
207,76

2017
107,35
8,51
114,52
0,37
230,75

2020
120,75
11,86
126,56
0,39
259,56

2023
136,17
16,49
140,24
0,42
293,32

Tablo 4. Olağan Seyir Senaryosunda Yıllara Göre Sektörel Doğal Gaz Talebi Gelişimi
Yıllar (TWh)
Konut ve Hizmetler
Tarım
Sanayi
Ulaşım
Toplam

2011
107,57
0,23
100,47
4,67
212,95

2014
142,04
0,28
119,48
4,98
266,79

2017
174,71
0,35
141,66
5,31
322,03

2020
202,53
0,42
164,27
5,66
372,89

2023
229,38
0,52
188,36
6,04
424,30

Tablo 5. Olağan Seyir Senaryosunda Yıllara Göre Emisyon Değerleri (Milyon Ton CO2 Eşdeğeri)
Emisyonlar
Karbondioksit
Karbon monoksit
Metan
Azot oksitler
Nitro oksit
Metan içermeyen uçucu organik bileşikler
Sülfür Dioksit
Toplam

2011
181,129
6,195
0,151
0,664
0,002
1,060
0,891
190,092

2014
198,062
6,287
0,144
0,703
0,002
1,087
0,928
207,213

2017
216,811
6,461
0,141
0,749
0,002
1,087
0,928
207,261

2020
237,202
6,711
0,143
0,801
0,002
1,176
1,030
247,066

2023
259,731
7,017
0,148
0,859
0,002
1,234
1,101
270,093

Tablo 6. Olağan Seyir Senaryosunda Konut ve Hizmetler Sektörü Enerji Talebi
Kaynaklar (bin TEP)
Hava gazı
Asfaltit
Bioyakıt
Briket
Kok
Elektrik
Jeotermal
Taş Kömürü
Isı
Linyit
Doğal gaz
Petrol
Petrol koku
Güneş
Rüzgâr
Odun
Toplam

2011
0,00
146,30
1.026,20
0,00
0,00
7.574,30
0,00
4.120,42
1.081,10
2.595,91
9.251,00
1.301,08
0,00
441,00
0,00
2.442,09
29.979,36

2014
0,00
134,25
819,94
0,00
0,00
8.347,59
0,00
4.482,61
1.097,48
2.315,19
12.215,32
1.002,90
0,00
582,17
0,00
1.896,71
32.894,19

2017
0,00
123,65
657,42
0,00
0,00
9.231,98
0,00
4.893,73
1.118,07
2.072,05
15.025,47
775,77
000
716,09
0,00
1.478,24
36.092,48

2020
0,00
115,84
540,75
0,00
0,00
10.384,81
0,00
5.434,00
1.158,54
1.886,19
17.417,82
630,57
0,00
830,12
0,00
1.203,16
39.601,76

2023
0,00
108,77
453,58
0,00
0,00
11.711,03
0,00
6.049,12
1.203,47
1.721,31
19.726,63
528,92
0,00
940,15
0,00
1.009,21
43.452,24
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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).

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.

Konut ve hizmetler sektöründe; 2011 yılında toplam enerji tüketimi 29.979,3 bin TEP iken 2023 yılında bu değer 43.452,24 bin TEP’e ulaşmaktadır,
2011 yılında 7.574,30 bin TEP olan elektrik enerjisi
tüketiminin 2023 yılında 11.711,03 bin TEP, doğal
gaz tüketiminin ise 2011 yılında 9.251,00 bin TEP
iken 2023 yılında 19.726,63 bin TEP olacağı tahmin edilmektedir, 2011 yılında 2.442,09 bin TEP
değerinde kullanılan odun, 2023 yılında 1.009,21
bin TEP değerine düşecektir, Güneş enerjisi kullanımı 441,00 bin TEP değerinden 940,15 bin TEP
değerine ulaşacaktır (Tablo 6).

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.

Konut ve hizmetler sektöründe; genel yakıt tüketiminin, 2011 yılında %25,3’ünü oluşturan elektrik
2023 yılında %27’e, %30,9 olan doğal gaz yakıt
oranı ise %45,4’e ulaşmaktadır. Diğer yakıtlarda
2011 yılına göre büyük değişiklik gözlenmemektedir (Şekil 2).

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%;

Yapılan senaryoya göre; toplam enerji talebinin
2023 yılında, 2011 yılına göre %7 oranında artarak 94.679,07 bin TEP olacağı hesaplanmıştır, Konut ve hizmetler sektöründe 2011 yılında
29.979,36 bin TEP olan enerji tüketiminin 2023
yılında %4,5 azalma ile 28.178,14 bin TEP, tarım
sektöründe 5.756,55 bin TEP olan talebin 2023 yılında %29,6’lik artış ile 7.461,46 bin TEP, sanayi
sektöründe 32.215,36 bin TEP olan talebin %0,3
azalma ile 32.116,70 bin TEP, ulaşım sektöründe
15.953,00 bin TEP olan talebin %11,3 oranında
artış ile 17.759,48 bin TEP ve enerji dışı kullanım
sektöründe 4.443,10 bin TEP olan enerji talebinin
2023 yılında %29,6 oranında büyüyerek 5.759,13
bin TEP olacağı öngörülmüştür (Tablo 7).
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

Şekil 2. Konut ve hizmetler sektörü yıllara göre yakıt oranları gelişimi
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Tablo 7. Azaltım Senaryosunda Yıllara Göre Sektörel Enerji Talebi Gelişimi
Sektörler (bin TEP)
Konut ve Hizmetler
Tarım
Sanayi
Ulaşım
Enerji Dışı
Toplam

2011
29.979,36
5.756,55
32.215,36
15.953,00
4.443,10
88.347,32

2014
29.518,54
6.366,63
32.095,44
16.936,74
4.913,94
89.831,30

2017
29.064,65
6.959,55
32.044,32
17.804,63
5.371,89
92.683,39

2020
28.617,93
7.314,30
32.053,87
18.030,14
5.645,42
94.043,39

2023
28.178,14
7.461,46
32.116,70
17.759,48
5.759,13
94.679,07

Tablo 8. Azaltım Senaryosunda Yıllara Göre Sektörel Elektrik Enerjisi Talebi Gelişimi
Sektörler (bin TEP)
Konut ve Hizmetler
Tarım
Sanayi
Ulaşım
Toplam

2011
88,07
4,36
93,90
0,53
186,86

2014
87,10
5,55
95,69
0,34
188,68

2017
86,45
6,97
96,47
0,36
190,25

2020
87,26
8,40
97,85
0,37
193,88

2023
88,31
9,81
99,52
0,37
198,01

Tablo 9. Azaltım Senaryosunda Yıllara Göre Sektörel Doğal Gaz Talebi Gelişimi
Sektörler (TWh)
Konut ve Hizmetler
Tarım
Sanayi
Ulaşım
Toplam

2011
107,57
0,23
100,47
4,68
212,95

2014
127,46
0,26
109,66
4,98
242,37

2017
140,69
0,28
119,33
5,25
265,56

2020
146,36
0,30
127,09
5,32
278,99

2023
148,75
0,31
133,67
5,23
287,95

Tablo 10. Azaltım Senaryosunda Yıllara Göre Emisyon Değerleri
Emisyonlar (Milyon ton CO2)
Karbondioksit
Karbon monoksit
Metan
Azot oksitler
Nitro oksit
Metan içermeyen uçucu organik bileşikler
Sülfür dioksit
Toplam

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’a göre; 2011 yılında 212,95 TWh olan doğal
gaz talebi azaltım senaryosuna göre 2023 yılında
287,95 TWh olacaktır. Konut ve hizmetler sektöründe 2011 yılında 107,57 TWh olan doğal gaz
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.

2011
181,129
6,195
0,151
0,664
0,002
1,060
0,891
190,092

2014
184,428
6,161
0,131
0,677
0,002
1,073
0,856
193,328

2017
187,238
6,180
0,117
0,690
0,002
1,090
0,825
196,142

2020
187,216
6,070
0,107
0,688
0,002
1,079
0,799
195,961

2023
185,138
5,848
0,099
0,675
0,002
1,044
0,774
193,580

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).
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
130.795,25 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.
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Bu senaryoya göre de 2023 yılında Türkiye enerji
talebinin 94.679,07 bin TEP (3.820,81 milyon GJ)
olacağı tahmin edilmiştir, Elde edilen senaryolara
ait enerji tüketim eğrileri Şekil 3’te gösterilmiştir.

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 vizyonlarının oluşturulmasında 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 yılı ile birlikte azalışa geçmesi
varsayımı değerlendirilmiştir. Türkiye’de 2014 yı-

lında gerçekleşen konut ve hizmetler sektörü enerji
tüketim değeri ile oluşturulan senaryolardan elde
edilen enerji tüketim değerleri karşılaştırıldığında,
2014 yılında 29.675,00 bin TEP olarak gerçekleşen
enerji tüketim değeri olağan seyir senaryosuna
göre 32.894,28 bin TEP, azaltım senaryosuna göre
de 29.518,54 bin TEP olarak hesaplanmıştır. Bu
doğrultuda, 2023 yılına doğru sanayi toplumundan
bilgi toplumuna geçiş stratejilerini geliştirip 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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buharlaştırıcı tipleri, yardımcı elemanları, tek ve çok kademeli buharlaştırıcılarda ısı aktarımı, kütle, bileşen ve
termodinamiğin birinci kanununa göre enerji dengelerinin nasıl hesaplandığı, otomasyonları, simülasyon çalış-

: Prof. Dr. Olcay KINCAY
Dr. N. Alpay KUREKCİ
: MMO/612
: Mart 2014
: 978-605-01-0598-8
: 176
: 19,5*27,5 cm

maları örneklerle gösterilmiştir. Ayrıca termodinamiğin
ikinci kanunu hakkında verilen kısa bir açıklamadan sonra, çok kademeli bir buharlaştırıcı sisteminde uygulama
örneği gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizde, mühendislik öğreniminde kaliteyi arttırmanın koşullarından biri de, araştırmacıların ve öğrencilerin
temel mühendislik konularında özellikle Türkçe yazılmış
ders kitaplarına kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamaktır.
Makine mühendisliğinin önemli bir disiplini olan ve dünyada hızla gelişen proses mühendisliği alanında çeviri ve
telif eserler sıkıntısı çekilmekte olup, kapsamlı bir ayırma işlemleri ders kitabına gereksinim duyulmaktadır.
Ayırma işlemlerinden biri olan buharlaştırma için yazılan
bu kitap, belirtilen eksikliği bir nebzede olsa karşılayacak
yapıdadır.
Bir araştırmacı ve yazarın içini gurur ve sevinçle coşturan bu serüveni yaşamanın mutluluğu için MMO İstanbul
Şubesi Başkanı Zeki Arslan ve yönetim kurulundaki tüm
çalışma arkadaşlarına minnettarlığımızı ifade ederiz. Bu
çalışmamızda da emeğini esirgemeden bize destek veren,
engin bilgisi ile çalışmamızı gözden geçirip düzeltmeler
yapan meslektaşımız Prof. Dr. Galip Temir’e teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca oldukça uzun olan çalışma süresince
kendilerine ayıracağımız zamandan fedakârlıkta bulunan
ailelerimize teşekkür etmeyi bir borç biliriz.
Mart 2014
Prof. Dr. Olcay KINCAY - Dr. N. Alpay KÜREKCİ
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SUNUŞ
Yayın çalışmalarına büyük önem veren Odamız, uzmanlık
alanlarına giren konularda üyelerinin ve ilgili teknik personelin gelişen teknolojiden yararlanması ve bilgi birikiminin artırılması için bünyesinde kurmuş olduğu Meslek İçi
Eğitim Merkezi (MİEM) aracılığıyla kurslar düzenlemekte
ve bu kurslara yönelik olarak yayın faaliyetlerini sürdürmektedir. Konusunda ilk veya tek olan kitaplarımız hem
üniversitelerde hem de sanayide çalışan teknik elemanlar
tarafından başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır.
Bilimsel, teknolojik ve mühendislik uygulama alanlarındaki sürekli gelişmeler, üretim süreçlerinde var olan bileşenlerin kendilerini sürekli yenilemelerini zorunlu kılmaktadır. Mesleki varlık koşulu bu alanlardaki faaliyetlere bağlı
olan mühendislerin, alanın gelişmişlik ve geliştirilebilirlik
düzeyine etki edebilecek nitelikte olması beklenmektedir.
Bu yüzden, artan bilgi birikimine hızlı ulaşma, edinilen bilgi ve deneyimleri paylaşma, üretim süreçlerinde değerlendirebilme yetisi ve çağı yakalamak için sürekli eğitim
şarttır.
Makina Mühendisleri Odası, sürekli eğitim ilkesi çerçevesinde, üyelerimizin meslek içi eğitimlerine çok yönlü fayda sağlayacak, kongre, sempozyum, konferans, seminer,
kurs ve yayın çalışmalarını arttırarak devam ettirmektedir.
Bu yönde yapılan çalışmaların en önemli amacı üyelerimizin konularında gelişmelerini sağlamaktır.
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Üyelerinin meslek alanlarındaki gereksinimlerini ve taleplerini dikkate alarak, gelişen bilim ve teknoloji doğrultusunda, toplumun ihtiyaçlarını gözeterek mekanik tesisat
sektöründeki gelişmelere paralel olarak yetişmiş teknik
eleman gücüne olan gereksinimin karşılanmasını sürekli
gündeminde tutmakta olan Odamız, mekanik tesisatta
yeni teknoloji ve uygulamalar ile doğru ve yeterli bilgiye
ulaşmak, bilgi ve deneyimin erişilebilir olmasını sağlamak, bilgi ve deneyimin tüm meslek alanlarımızda olduğu
gibi mekanik tesisat alanında da yaygınlaşmasına katkıda
bulunmak hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu kapsamda “Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı”nın üçüncü baskısını meslektaşlarımız ve uygulamacıların hizmetine sunuyoruz.
Metin yazımında disiplinleri farklı çeşitli kişi ve kuruluşlar katkı koymuşlardır. Makina Mühendisi Celalettin Fırat
TÜRE, Makina Mühendisi Umut Ahmet TECER, Makina
Mühendisi Reşat ŞENER, Makina Mühendisi Ertuğrul DİKTAŞ, Kimya Mühendisi İlker ERDOĞAN, Elektrik Mühendisi Arif AYKAÇ’a kitabı hazırlama sürecindeki özverili katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Şubat 2015
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YÜKSEK BASINÇLI BUHAR VE
KIZGIN SU KAZANLARI
HIGH PRESSURE STEAM AND SUPER
HEATED WATER BOILERS

KIZGIN YAĞ KAZANLARI
THERMAL OIL BOILERS

MEKATRONİK BUHAR
JENERATÖRLERİ
MECATRONIC STEAM GENERATORS

YÜKSEK BASINÇLI KATI YAKITLI MEKATRONİK
KENDİNDEN STOKERLİ BUHAR KAZANLARI

HIGH PRESSURE STEAM BOILERS WITH SOLID FUEL

ELEKTRİKLİ MEKATRONİK BUHAR
JENERATÖRLERİ
ELECTRICAL MECATRONIC STEAM
GENERATORS

MOBİL BUHAR SANTRALLERİ
MOBILE STEAM POWER PLANTS
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KATI YAKITLI STOKERLİ ÖN OCAKLI
BUHAR KAZANLARI
STEAM BOILERS WITH FRONT FURNACE

ŞASE ÜSTÜ PAKET BUHAR KAZANLARI
PACKAGE STEAM BOILERS ON CHASIS

MERDİVEN IZGARALI BUHAR, KIZGIN YAĞ,
SICAK SU VE KIZGIN SU KAZANLARI
LADDER GRATED STEAM, THERMAL OIL,
HEATING AND HOT WATER BOILER

PAKET BUHAR KAZANI
PACKAGE STEAM BOILER

KALORİFER KAZANLARI
CENTRAL HEATING BOILERS

ELEKTRİKLİ KALORİFER KAZANLARI
ELECTRICAL HEATING BOILERS
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ECONOMIZER

TAM OTOMATİK DEGAZÖRLER
FULL AUTOMATIC DEAERATOR

HİDROFOR VE GENLEŞME TANKLARI
HYDROFOR & EXPANSION TANKS

TEK-ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLERLER VE
AKÜMÜLASYON TANKLARI
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