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Bu kitap, 1986 yılında TMMOB Makine
Mühendisleri Odası tarafından “Endüstriyel
Gürültü Kontrolü” ismiyle yayımlanmış
olan kitabın genişletilmiş ve tümü
gözden geçirilerek güncelleştirilmiş ikinci
baskısıdır.
Genişletilmiş yeni şekliyle bu kitap;
hem endüstriyel ve çevresel gürültünün
azaltılması amacıyla alınacak mühendislik

önlemleri üzerinde çalışanlara mühendislik
uygulamaları konusunda, hem de
endüstriyel ve çevresel gürültünün
ölçüm ve denetiminde çalışanlara gerekli
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yararlı olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu
kitapta, ses ve gürültüye ilişkin temel
kavramlardan başlayarak, gürültü kontrol
yöntemlerinin hayata geçirilmesine kadar
değişik aşamalarda gerekebilecek temel ve
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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 1.500 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. Dergi ayrıca elektronik ortamda www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan
”Yayınlar” bölümünden ve Makina Mobil uygulaması üzerinden takip
edilebilmektedir.

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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SUNUŞ
Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,
Bu sayımızda Elektrik Enerjisi Üretimi için Fotovoltaik Sistemler ve Ekonomik Analizi, Küresel Dolgulu Yatakların
Isıl Tasarımı İçin Bir Yöntem, Buzda Enerji Depolama Sistemlerinin Klima Enerji Tüketim Maliyetleri Üzerindeki Etkisi-Bir Okul Binası Uygulaması, Yaklaşık Sıfır Enerji Binalara Ulaşmada Akdeniz Ülkelerinde Karşılaşılan
Engeller Çerçevesinde Türkiye’deki Durumun Değerlendirilmesi, Binalarda Enerji Performansı Direktifi Doğrultusunda Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin NZEB Çalışmaları ve Türkiye İncelemesi, Yaklaşık Sıfır Enerjili Binaların Avrupa Birliğinde Uygulanma Süreci ve Türkiye’ye Uyarlanabilirliği, Net Sıfır Enerjili (nZEB) Binalarda HVAC Tasarım
ve Uygulama Esasları başlıklı makaleler yer almaktadır.
				*

*

*

*

Odamızın merkezi kongre, kurultay, sempozyum etkinlikleri sürüyor. 26-28 Eylül’de Denizli’de yapılan IX. Bakım Teknolojileri Kongresi’nin ardından Ekim ayında üç etkinliğimiz yapılacak. 11-12 Ekim’de Eskişehir’de X.
Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, 18-19 Ekim’de Kocaeli’nde V. Enerji Verimliliği Kongresi,
23-26 Ekim’de Adana’da X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi yapılacak. Ayrıca 3-5 Ekim’de İzmir’de
EMO ve Odamızın İzmir Şubeleri tarafından birlikte düzenlenecek olan İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi
yapılacak. Kasım ayının 8-9’unda Mersin’de 8. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu, 15-16’sında Ankara’da
Kaynak Teknolojisi XI. Ulusal Kongresi; 5-7 Aralık’ta Adana’da I. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi ve
XII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı; 13-14 Aralık’ta da etkinliklerimizin finali Ankara’da TMMOB
Sanayi Kongresi ile yapılacak.
Önceki sayımızda belirttiğimiz üzere TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu da 22-23 Kasım 2019 tarihinde
Ankara’da düzenlenecek. Üyelerimizin bu etkinliklere aktif katılımını diliyoruz.
Bu arada Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 45. Dönem Genel Kurulunda kararı alınan TMMOB
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı’nın 25-26 Nisan 2020
tarihlerinde yapılacağını belirtelim. Kurultay öncesinde 18 Ekim ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yerel
kurultaylar düzenlenecek ve dile getirilecek görüşler merkezi kurultayda değerlendirilecektir. Bu konuyla ilgili
olarak, TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri broşürünün Birliğimiz
tarafından yayımlandığını belirtmek isteriz. Broşüre Odamız ve TMMOB’nin web sitelerinden ulaşılabilmektedir.
				*

*

*

*

TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan ve 2011 yılından bu yana, 19 Eylül 1979 iş bırakma eyleminin yıldönümlerinde kutlanan "19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü" bu yıl 23 merkezde yapılan
etkinliklerle kutlandı. Ayrıca Ankara’da, Teoman Öztürk’ün anısına, 19 Eylül’ün 40. Yıl Buluşması etkinliği düzenlendi ve dönemin kadrolarının mücadele anıları paylaşıldı.
19 Eylül 1979 tarihinde mühendis, mimar, şehir plancıları Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’nin
çağrısıyla, ekonomik demokratik talepleri için ülke çapında bir günlük iş bırakma eylemi yapmıştı. Bu eyleme
49 il ve 443 işyerinde mühendis, mimar, şehir plancıları ile birlikte işçiler, teknik elemanlar, sağlık görevlileri
dâhil 100 binden fazla kamu çalışanı katılmış ve teknik eğitim gören öğrenciler de desteklemişti. 19 Eylül, dokuz yıldan beri TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü olarak kutlanmakta ve mücadele
geleneğimiz dünden bugüne süren sorunlarımıza yönelik olarak kararlılıkla sürdürülmektedir.
*

*

*

*

Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmektedir.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Ekim 2019
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Güneş enerjisi en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Güneş enerjisinin tükenmeyen, sürdürülebilir, çevreye dost ve dışa bağımlı olmayan bir enerji
kaynağı olması, bu kaynağın kullanımını giderek artırmaktadır. Özellikle, sektördeki gelişmeler ile dünyada ve ülkemizde uygulanan teşvikler sayesinde, doğrudan
elektrik üretiminde kullanılan fotovoltaik sistemlere olan talep artmış ve başlangıçta yüksek olan maliyetler şu an makul seviyelere gelebilmiştir. Bu çalışmada güneş
panelleri ile elektrik enerjisi üretim yöntemleri incelenmiş ve Erzurum ilinde bir
konutun elektrik enerjisi ihtiyacının güneş panelleri ile karşılanması durumunda
sistemin ekonomik analizi yapılmıştır.
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Photovoltaic Systems for Electric Energy
Generation and Economic Analysis of System
ABSTRACT
Solar energy is one of the most important renewable energy sources. The fact that
solar energy is an inexhaustible, sustainable, environmentally friendly and non-dependent energy source on outside increases the use of this energy. Particularly,
thanks to the developments in the sector and the incentives applied in the world and
in our country, the demand for photovoltaic systems used directly in electricity generation has increased and the initially high costs have now reached to reasonable
levels. In this study, the methods of the electrical energy production from solar panels are examined and in case the electricity demand of a residence in Erzurum province is met with solar panels, the economic analysis of the system is carried out..
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ARAŞTIRMA MAKALESİ
1. GİRİŞ
Dünyanın en büyük ve en temiz enerji kaynaklarından biri güneştir. Dünyada enerjinin büyük bir
kısmı, halen fosil yakıtlardan karşılanmaktadır.
Fosil kökenli enerji kaynaklarının sınırlı olması ve
küresel ısınma gibi çevreye olan zararlı etkilerinden dolayı, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi ve teşvik her geçen gün biraz daha
artmaktadır. Çevreyle dost olan güneş enerjisi sistemlerinin işletme masraflarının az ve tükenmeyen bir enerji kaynağı olması gibi avantajlarından
dolayı, dünyada ve ülkemizde güneş enerjisi ile ilgili çalışmalara büyük önem verilmektedir.
Öztürk [1], güneş panelleri ile elektrik enerjisi
üretimi yöntemini incelemiş ve karavanlarda güneş panelleri ile elektrik üretiminin teknik ve ekonomik analizini yapmıştır. Köroğlu vd. [2] güneş
paneli sistemlerinin tasarımı konusunda bir çalıma
yapmışlardır. Çalışmada, şebekeden bağımsız bir
güneş paneli sisteminde yer alması gereken bileşenler hakkında bilgi verilmiş ve örnek bir ev için
tasarım yapılarak kurulum maliyeti hesaplanmıştır. Küçükgöze [3], çalışmasında Erzincan ili için
50 kW kurulu gücünde bir güneş enerji santralinin
maliyet analizini yapmıştır. Sistem elektrik şebekesine bağlı olacak şekilde tasarlanıp, sistemin
analizinde bir programı kullanılmıştır. Fotovoltaik
santralin ilk yatırım maliyetini karşılama süresinin
ise 9-10 yıl arası olduğu belirlenmiştir. Sonuçta,
elektrik enerjisi üretiminde güneş enerjisinden
yararlanmada Erzincan ilinin yatırım yapmak için
çok elverişli bir bölge olduğunu ifade edilmiştir.
Çağlar [4] tarafından yapılan bir çalışmada, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan güneşten doğrudan elektrik enerjisi üretiminin çeşitli
bölgeler için maliyet hesabı yapılarak fotovoltaik
sistemlerin günümüz koşullarında ve gelecekteki
durumu ele alınmıştır. Fotovoltaik panellerin yapısı, türleri ve çalışma prensipleri incelenmiş, örnek bir fotovoltaik panelden belirli bir bölgede elde
edilebilecek elektrik enerjisinin hesabı yapılmıştır.
Daha sonra belirlenen beş bölge için 10 MW gücündeki güneş enerjisi santralinden elde edilecek
elektrik enerjisinin miktarı, birim maliyeti ve santralin yatırım maliyetleri bir program yardımıyla
hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar incelenmiştir.
Girgin [5], Karaman bölgesinde kurulması planlanan 5 MW gücünde 36 farklı fotovoltaik sistemin
enerji üretimini incelemiş ve sistemin ekonomik

8

analizini gerçekleştirmiştir. Çalışmada, bir güneş
enerjisi santralinde kullanılan tüm donanımlar ve
güneş enerjisi santralinin kurulacağı bölgenin yapısı ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Ayrıca, ekonomik analiz yapılmış ve 36 farklı sistem için yapılan
hesaplamalar sonucunda en uygun sistem seçilmiştir.
Alkan vd. [6], gerekli olan elektrik enerjisinin fotovoltaik (FV) bir sistem ile sağlandığı bir konut için
projelendirme, matematiksel analiz ve fizibilite
çalışması yapmışlardır. Farklı değerlerde elektrik
enerjisi taleplerine göre bir evin elektrik enerjisi
ihtiyacını karşılayacak FV sistemler incelenmiştir. Çalışma, şebekeden bağımsız ve güneşi takip
eden sistem olarak iki farklı şekilde gerçekleştirilmiştir. Örnek bir uygulama olarak, Türkiye şartlarında dört kişilik bir ailenin oturduğu bir konutun
ortalama elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak
ve kurulu gücü 2,5 kW olan bir sistemin tasarımı
yapılarak, şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız
olmak üzere iki farklı sistemin karşılaştırılması
verilmiştir.
Güneş enerjisi ile elektrik üretim yöntemleri, doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki şekilde sınıflandırılabilir. Doğrudan elektrik üretiminde sadece
güneş panelleri kullanılırken, dolaylı olarak birçok
yöntemle elektrik üretilebilmektedir. Bu çalışmada, güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretim
yöntemleri incelenerek, Erzurum ilinde bir konutun elektrik enerjisi ihtiyacının güneş panelleri ile
karşılanması durumunda panel alanının boyutlandırılması ve sistemin ekonomik analizi yapılmıştır.

2. FOTOVOLTAİK SİSTEMLER
Güneş enerjisi ile elektrik üretmek için kurulacak
bir fotovoltaik sistemde; akü grubu, akü şarj düzenleyicisi (regülatörü), evirici ve yardımcı elektronik devreler gibi elemanlar bulunabilmektedir.
Ancak bu bileşenler uygulamadan uygulamaya
farklılık gösterebilmektedir. Güneş olmadığı zamanlarda enerjisiz kalmamak için akü grubu sisteme ilave edilir. Sistemde akünün aşırı şarj ve
deşarj olup zarar görmesini engellemek için akü
şarj regülatörü kullanılır. Evirici, güneş panelinde
elde edilen doğru akım elektriğini alternatif akım
elektriğine dönüştürmek için kullanılır. İsteğe bağlı olarak sisteme maksimum güç noktası izleyicisi
de ilave edilebilir.
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2.1. Güneş Panelleri
Fotovoltaik sistemler güneş enerjisini doğrudan
elektik enerjisine dönüştüren bir yarı iletken kristaldir. Güneş panellerinin çalışma prensibi fotovoltaik olayına dayanır. Fotovoltaik olayı, elektrolit
içerisine daldırılmış elektrotlar arasındaki gerilimin, elektrolit üzerine düşen ışığa bağımlı olduğu
gözlemlenerek bulunmuştur. Güneş panelleri yapımında en çok kullanılan yarı iletken malzeme silikondur. Güneş panellerinde üretilen gerilimin şiddeti yarı iletken malzemeye, akım şiddeti ise gelen
ışık şiddetine bağlıdır.
Güneş panelleri, güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren elemanlar olup, verimleri panel tipine
göre %15-25 arasında değişmektedir. Geliştirilen
yeni malzemelerin sektörde kullanımı ile verim
değerlerinin bir miktar daha yükselmesi beklenmektedir.
Fotovoltaik paneller, uygun çalışma şartlarında
nominal (sürekli çalışma rejiminde öngörülen)
güç üretebilirler. Uygun panel eğim açısıyla güneş ışınlarının panel yüzeyine dik açıda ulaşması,
sistemin bulunduğu ortam sıcaklığının gereğinden
çok yüksek veya düşük olması ve panel yüzey temizliği gibi parametreler sistem verimini etkiler.
Bu sebeple hesaplanan güç değerinin biraz daha
üzerinde panel alanı kullanmak, verimdeki azalmaya bağlı güç düşüşünü telafi edebilir. Türkiye
şartlarında yaklaşık olarak güneşlenme süresi kış,
bahar ve yaz aylarında sırasıyla 5, 7 ve 11 saat civarındadır.

2.2. Akü Sistemi
Kapalı günlerde veya güneşin yetersiz olduğu zamanlarda enerjisiz kalmamak için elektrik enerjisinin depolanması gerekir. Aküler, sistemin kullanılmadığı zamanlarda veya ihtiyaç fazlası elektrik
enerjisinin depolanmasında kullanılır. Akü kapasitesini belirlerken, güneşin hiç olmadığı veya yetersiz olduğu zamanı dikkate almak gerekir. Genellikle uygulamada bir gün güneşli iki gün güneşsiz
olacak şekilde akü kapasitesi belirlenir.
Fotovoltaik sistemler aküsüz (on-grid) ve akülü
(off-grid) olmak üzere iki şekilde tasarlanabilir.
Aküsüz sistemler, elektrik enerjisi üretildiği anda
hiçbir depolama olmadan çift yönlü sayaç aracılıyla şebekeye bağlandığı sistemlerdir. Bu sistemlerde
ihtiyacınız kadarını kullanıp fazla elektriğin satışına devlet tarafından gerekli tarifeler ve kanunlar

üzerinden izin verilmektedir. Elektrik ihtiyacınızın artması durumda elektrik kesintisi yaşamadan şebekeden beslenerek elektrik enerjisi alınır
ve mahsuplaşma durumu söz konusu olur. Akülü
sistemler, şebekenin olmadığı yerlerde daha çok
tercih edilen ve ihtiyaç fazlası üretilen elektriğin
ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere akülerde
depolandığı sistemlerdir.
Elektrik iletim hatlarının olmadığı veya ulaşmadığı
yerlerde akülü sistemleri kullanmak daha elverişlidir. Şebekenin bulunduğu yerlerde, yönetmelikler
doğrultusunda şebeke bağlantılı sistemler yaptırmak daha avantajlıdır. Çünkü akülü sistemlerde,
akü ve bakım masraflarından dolayı sistemin ilk
yatırım maliyeti daha yüksek olmaktadır.
Akülü sistemlerde ayrıca akü şarj regülatörleri de kullanılır. Güneş panellerinden gelen akımı
ayarlayarak akünün tam dolmasını veya tamamen
boşalmasını engelleyen cihazlardır. Sistemden gelen elektrik akım değerlerine göre seçilir ve akü
gerilimine uyumlu olması gerekir. Ayrıca şarj regülatöründen direkt doğru akım çıkışı da alınabilmektedir. Panel gücüne göre kullanılması gereken
regülatörler, üretici firmalar tarafından tespit edilip ilgili kataloglarda verilmektedir.

2.3. İnvertörler
İnvertörler, güneş panellerinden sağlanan doğru
akımı (DC) alternatif akıma (AC) çevirmeye yarayan bir elektriksel güç dönüştürme elemanlarıdır.
Bu şekilde AC enerji ihtiyacı olan tüm sistemlere
besleme yapılabilir. İnvertörler kullanım alanlarına, güçlerine ve çıkış dalga türlerine göre çeşitli
tiplerde imal edilmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının artan kullanımı
ile beraber invertörlerin de kullanımı artmaktadır.
Özellikle güneş ve rüzgâr gibi enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin şebekeye beslenmesi için
invertörler yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. İnvertör gücü, sistemde aynı anda çalışabilecek yüklere ait güç değerleri toplanarak elde edilir.

2.4. Diğer Ekipmanlar
Fotovoltaik sistemde kullanılabilecek diğer elemanlar kablolar, sigortalar ve sistemi izleyebilmek
için çeşitli elektronik devrelerdir. Sistemin sağlıklı
bir şekilde çalışabilmesi için kablo ve sigorta seçimine özen gösterilmelidir.
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3. BİR KONUT İÇİN FOTOVOLTAİK
PANEL HESABI
Akülü fotovoltaik bir panelin güç gereksinimlerinin hesaplanabilmesi için ilgili konut için gerekli
kurulu gücün, radyasyon değerinin ve panellerin
yerleştirileceği açının önceden bilinmesi gerekir.
Bir konut için gerekli güç ve enerji değerleri Tablo
1’de verildiği gibi kabul edilirse, konutun toplam
enerji gereksinimi yaklaşık olarak 5 kWh/gün olmaktadır. Bu enerji gereksinimi günde ortalama
5 h/gün güneşlenme süresiyle güneş panelleri tarafından karşılanacaktır. Konutta bulunan bazı
cihazların her gün değil de haftada birkaç saat
çalıştırıldığı dikkate alındığında, konutun toplam
enerji ihtiyacı haftalık olarak hesaplanmış ve bu
değer üzerinden yaklaşık günlük tüketim belirlenmiştir. Haftalık elektrik tüketimi 33.400 kWh/
hafta olan bir konutun günlük enerji ihtiyacı 33.410
kWh/hafta/7 gün/hafta= 4.773 kWh/gün olarak hesaplanmıştır. Güneş panellerindeki kirlilik vb. gibi
durumlar da dikkate alındığında konutun günlük
enerji ihtiyacının yaklaşık olarak 5,0 kWh/gün olduğu kabul edilebilir.
Tablo 1. Konut İçin Haftalık Güç ve Enerji İhtiyacı
Güç Zaman Çalışma
Enerji
(W)
(h)
gün sayısı (kWh/hafta)
5 adet lamba 75
6
7
3,15
LED TV
50
5
7
1,75
Bilgisayar
50
2
5
0,50
Fırın
2400
1
2
4,80
Buzdolabı
150
8
7
8,40
Ç. makinesi
500
1
3
1,50
B. makinesi 1020
1
3
3,06
Ütü
2500
2
1
5,00
E. Süpürge
1800
1
2
3,60
Diğer
150
5
7
5,25
Toplam
6895
42
33,41
Cihazlar

η=

Sistemdeki güneş panellerinin boyutlandırılması:
1) Açık güneşli bir günde mevcut ihtiyacı karşılamak için gerekli güneş paneli alanı ve 2) Açık-kapalı günleri birlikte dikkate alarak en düşük güneşlenme süresine sahip olan ayı için iki şekilde
yapılmıştır.
1) İlk durumda, 1.000 W’lık fotovoltaik panele
(kurulu güce) gereksinim olmaktadır. Bu enerjiyi
karşılamak için 4 adet 270 W’lık panelin kullanılmasıyla 1.080 W kurulu güç elde edilmektedir. Bu
panellerin kış aylarında açık bir günde 5 h/günlük
ortalama güneşleme süresiyle üretebildiği enerji,
1080 × 5 × 10 -3= 5,4 kWh/gün olacaktır. Güneş panellerini kullandığımız firmanın standart üretimi
bir adet panel için yaklaşık olarak 1,64 m2 değerindedir. Bu durumda panellerin toplam alanı 4×1,64
m2= 6,56 m2 olur. Tablo 1’den görüldüğü gibi konutun elektrik ihtiyacı (5,0 kWh/gün) fazlasıyla karşılamaktadır.
2) İkinci durumda, açık-kapalı günler ortalaması
olarak güneşlenme süresinin en düşük gerçekleştiği ay dikkate alınarak hesap yapılmıştır. Tablo 2’de
görüldüğü gibi en düşük güneşlenme süresi 2,31 h
ile Aralık ayında gerçekleşmiştir. Bu nedenle hesaplamalarda Aralık ayı dikkate alınmış ve bölgenin enlem açısına göre sabit olarak yerleştirilmiş
güneş panelleri üzerine gelen aylık ortalama günlük toplam güneş ışınım şiddeti 3,26 kWh/m2-gün
olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). Eşitlik (1)’den yapılan hesaplamalarda, güneş panellerinin veriminin %20 olması durumunda toplam panel alanının
7,67 m2, verimin %25 olması durumunda ise 6,13
m2 olduğu görülmektedir.

5⎡⎣kWh / gün⎤⎦
Qe
Q
⇒ Ap = e =
= 7,67 m 2
2
⎡
⎤
H TA p
H T η 3,26 ⎣kWh / m gün⎦ ⋅ 0,20

Ck = IYM

10

Tasarımda önemli olan diğer bir parametre ise güneş panellerinin hangi açıyla yerleştirileceğidir. Yıl
boyunca sabit eğim açısı uygulandığı ve panellerin
eğim açısının bölgenin (Erzurum ilinin) enlem açısına (φ=39,55°) göre ayarlandığı varsayılırsa, güneş panellerinin yaklaşık olarak 40°’lik bir eğimle
yerleştirilmesi uygun olacaktır.

i(1+ i) n
0,0125(1+ 0,0125)25
=
1600
= 75 €/yıl
(1+ i) n −1
(1+ 0,0125)25 −1

(1)

(2)
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Tablo 2. Erzurum İli İçin Tahmini Güneşlenme Süresi ve Güneş Işınım Değerleri
Aylar

S [h/gün]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ortalama

2,95
3,82
4,39
5,89
7,56
9,92
10,75
10,54
8,31
6,28
4,26
2,31
6,42

H (yatay)
H (yatay)
HT (enlem açısı)
[MJ/m2-gün] [kWh/m2-gün] [kWh/m2-gün]
8,42
2,34
4,04
11,96
3,32
4,93
15,62
4,34
5,29
16,85
4,68
4,70
19,53
5,43
4,90
22,72
6,31
5,41
23,06
6,40
5,61
20,73
5,76
5,55
17,61
4,89
5,56
12,19
3,39
4,58
8,51
2,37
3,78
6,80
1,89
3,26
15,33
4,26
4,80

4. EKONOMİK ANALİZİ
Enerji sistemlerinin seçiminde verimliliğin yanında diğer önemli kriter ekonomikliktir. Hangi sistemin seçileceği veya bir sistemin tercih edilebilirliği iyi bir ekonomik analiz yapılarak belirlenir.
Fotovoltaik sistemlerin maliyetini en fazla etkileyen sistem elemanı fotovoltaik hücrelerdir. Bu
sistemlerin kullanılmaya başlandığı ilk yıllarda
önemli derecede yüksek maliyete sahip olan fotovoltaik paneller, gerek panellerin yapımında kullanılan malzemelerdeki gelişmelere, gerekse sektördeki yoğun talebe bağlı birçok ülkede üretim
sahalarının oluşmasına bağlı olarak, günümüzde
daha makul fiyatlara satın alınabilmektedir. Sektörde uygulanan teşvik ve beraberinde artarak
devam eden talep, maliyet noktasında fotovoltaik
sistemleri daha da cazip hale getirecektir.

4.1. Sistemin Kurulum Maliyeti
Sistemin kurulum maliyeti, akülü bir sistem için
yapılmıştır. Aylık elektrik enerjisi tüketimi 150
kWh olan bir konutun, yıllık elektrik enerjisi tüketimi de 12×150= 1.800 kWh/yıl olacaktır. Sistem,
ülkemizin güneş enerjisi bakımından ortalama
değerlerin üzerinde olan Erzurum ili için tasarlanmıştır. Şebekeye bağlı (aküsüz) sistemlerin maliyeti daha da düşüktür.
Güneşlenme süresinin en düşük olduğu kış aylarında, günlük tüketim= 150 kWh/30= 5 kWh olarak hesaplanabilir. Açık güneşli bir günde kış aylarında ortalama güneşlenme süresi 5 saat olarak

kabul edilirse, anlık tüketim= 5 kWh/5h= 1 kW
olarak hesaplanır.
Fotovoltaik sistemlerin satış ve kurulumunu yapan
firmaların web sayfalarından alınan fiyat bilgilerine göre, 1 kWh kapasiteli fotovoltaik sitemin maliyeti yaklaşık olarak 1.600 € değerindedir. Sistem
4 adet 270 W polikristal güneş paneli, 1 adet 3.000
VA/2.400 W akıllı tam sinüs invertör, 4 adet 100 A
jel akü, 20 m kırmızı kablo, 20 m siyah kablo, 3 set
ikili paralelleme konnektörü ve 4 set tekli bağlantı
konnektöründen oluşmaktadır.

4.2. Fotovoltaik Paneller İle Özgül Enerji
Üretim Maliyeti Hesabı
Güneş paneli sistemlerinin işletme ve bakım maliyetleri çok düşük olduğundan, sistemin maliyetinin büyük bir bölümünü yatırım maliyeti oluşturur. Fotovoltaik sistemler, alt yapı, aküler ve gerekli
bağlantılarla birlikte ilk yatırım maliyeti 1600 €/
kWh civarındadır. Böyle bir sistemin yıllık kuruluş
maliyeti aşağıdaki eşitlik yardımıyla bulunur [7].
Burada İYM, fotovoltaik sistemin ilk yatırım maliyeti (İYM= 1 kW × 1600 €/kW= 1600 €), n sistemin ömrü (25 yıl) ve i de faiz oranıdır (Euro için
i= 0,0125). Fotovoltaik sistemin yıl boyunca kullanılacağı ve ortalama günde 5 h/gün çalışacağı
kabulü ile (ki bu değer açık/kapalı günleri ve yaz/
kış aylarını dikkate aldığımızda oldukça makul bir
değerdir) yıllık enerji üretimi, E= 1 kW × 5 h/gün
× 365 gün/yıl= 1825 kWh/yıl bulunur. Buradan özgül yatırım maliyeti aşağıdaki gibi bulunur.
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Gk= Ck /E= 75/1825= 0,041 €/kWh

(3)

Sistemin özgül işletme maliyeti ise sabit masraflar
yüzdesinin r= 0,10 olması durumunda aşağıdaki
gibi hesaplanır [1]:
Cm= Ck r= 75 ∙ 0,10= 7,5 €/yıl

(4)

Gm= Cm/E= 7,5/1825= 0,004 €/kWh

(5)

Buradan kurulu gücü 1 kW olan bir fotovoltaik sistemin özgül enerji üretim maliyeti;
G= Gk + Gm= 0,041 + 0,004= 0,045 €/kWh

(6)

olarak bulunur. Bu değer, Mayıs 2019 yılı itibariyle 0,081 €/kWh (0,5375 TL/kWh) olarak belirlenen
mevcut elektrik enerjisi tüketim bedelinden daha
düşüktür. Bu durum, fotovoltaik sistemlerden elde
edilen birim kWh elektrik enerjisi bedelinin, şebekeden çekilenden daha avantajlı olduğunu göstermektedir. Çalışmada ayrıca, farklı kapasitedeki
fotovoltaik sistemlerin özgül enerji üretim maliyetleri hesaplanmış ve Tablo 3’de verilmiştir. Tablo
3 incelendiğinde, sistem kapasitesi arttıkça birim
kWh elektrik enerjisi bedelinin azaldığı görülmektedir.
Tablo 3. Farklı Kapasitedeki Fotovoltaik
Sistemlerin Özgül Enerji Üretim Maliyeti
Kapasite
(kW)
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

İYM
(€)
1600
3118
4409
5656
6882
8065

E
(kWh/yıl)
1825
3650
5475
7300
9125
10950

G
(€/kWh)
0,045
0,044
0,041
0,040
0,039
0,038

5. SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Günümüzde sıkça kullanılan fosil kökenli enerji
kaynakları, sebep oldukları çevre kirliliği ve azalan rezervlerinden dolayı tercih edilmemektedir.
Enerji sorununun çözümü için temiz ve yenilenebilir alternatif enerji kaynakları üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu anlamda güneş, son yıllarda üzerinde yoğun bir şekilde çalışma yapılan en
büyük ve en önemli temiz enerji kaynaklarından
biridir. Bu çalışmada, bir konutun elektrik enerjisi
ihtiyacının güneş panellerinden karşılanması durumunda sistemin boyutlandırılması ve ekonomik
analizi yapılmıştır.
Güneş panellerinin boyutlandırması iki farklı du-
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rum için gerçekleştirilmiştir: Birinci durumda,
açık güneşli bir günde konutun anlık ihtiyacı olan
1.000 W, dört adet 270 W gücündeki güneş panellerinden karşılanmış ve toplam anlık 1.080 W kurulu güç elde edilmiştir. Erzurum ili, kış aylarında
bulutsuz açık bir günde en az 5 h/gün ortalama
güneşlenme süresine sahiptir. Bu durumda, açık
bir günde bölgede 1080 × 5 × 10 -3= 5,4 kWh/gün
elektrik enerjisi elde edilebilecektir. Kullandığımız
güneş panelinin bir tanesi yaklaşık olarak 1,64 m2
civarındadır. Bu durumda panellerin toplam alanı
4 × 1,64 m2= 6,56 m2 olur.
İkinci durumda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ölçümlerine göre ilgili bölgede aylık ortalama günlük toplam güneşlenme süresinin en düşük olduğu
ay Tablo 2’de görüldüğü gibi 2,31 saat (h) ile Aralık
ayıdır. Aralık ayında bölgenin enlem açısına göre
sabit olarak yerleştirilmiş güneş panelleri üzerine
gelen ortalama güneş ışınım şiddeti 3,26 kWh/m2gün değerindedir. Güneş panellerinin veriminin
%20 olması durumunda ihtiyaç duyulan toplam
panel alan 7,67 m2, verimin %25 olması durumunda ise bu alan 6,13 m2 civarındadır.
Çalışmada, örnek bir konut için tasarlanan fotovoltaik sistemin özgül enerji üretim maliyeti hesaplanmıştır. Yapılan ekonomik analizde, kurulu gücü 1 kW olan bir fotovoltaik sistemin özgül
enerji üretim maliyeti, bakım masrafları da dâhil
olmak üzere 0,045 €/kWh olarak bulunmuştur.
Hesaplanan bu değer, Mayıs 2019 tarihi itibariyle
0,081 €/kWh (0,5375 TL/kWh) olarak belirlenen
mevcut elektrik enerjisi tüketim bedelinden daha
düşüktür. Bu sonuç, fotovoltaik sistemden sağlanan elektrik enerjinin, şebekeden çekilene göre
daha ekonomik olduğunu göstermektedir. Ayrıca
çalışmada, farklı kapasitedeki fotovoltaik sistemlerin özgül enerji üretim maliyetleri hesaplanmış
ve sistem kapasitesi arttıkça birim elektrik enerjisi
maliyetinin azaldığı görülmüştür.
Diğer taraftan bu sistemler, gürültü ve çevre kirliliğine neden olmamaları, bakım masraflarının az
olması, uzun ömürlü olmaları ve şebekeden uzak
yerlere rahatlıkla istenen kapasitede uygulanabilmeleri gibi avantajlara sahiptirler. Günümüzde güneş panellerinin verimleri düşüktür. Ancak, malzeme teknolojisindeki gelişmeler yüksek verimli
güneş panellerinin yapılmasına olanak sağlayacaktır. Elektrik enerjisinin, güneş enerjisi gibi temiz
enerji kaynaklarından elde edilmesi durumunda,
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dünyada ve ülkemizde önemli derecede teşvikler
verilmektedir. Bu teşvikler ile fotovoltaik sistemlere olan talep artmakta ve sektördeki gelişmelere
bağlı olarak bu sistemlerin ilk yatırım maliyetleri
her geçen gün biraz daha azalmaktadır. Tüm bunları dikkate aldığımızda, bu sistemlerin yakın zamanda beklenen yaygın kullanıma ulaşacağı ümit
edilmektedir.

SEMBOLLER
Ap Güneş panel alanı (m2)
H

Yatay yüzeye gelen aylık ortalama günlük
toplam ışınım (kWh/m2-gün)

HT Eğik yüzeye gelen aylık ortalama günlük toplam ışınım (kWh/m2-gün)
Qe Günlük ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi
(kWh/m2-gün)
S

Güneşlenme süresi (h/gün)

TEŞEKKÜR
Bu çalışmada kullanılan güneş enerjisi ile ilgili
verilerinin temininde, sağladığı katkılardan dolayı
Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne teşekkür
ederiz.
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Dolgulu yataklar basit yapıları ve yüksek verime sahip olmaları nedeniyle endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tip sistemlerin ısıl performansını
arttırabilmek için yatak içerisindeki akışkan ile parçacıklar arasındaki etkileşimi
iyileştirmek gerekmektedir. Sunulan bu çalışmada, küresel dolgulu yatak içerisindeki ısı aktarımını incelemek amacıyla bir boyutlu sayısal bir model geliştirilmiştir.
Sürekli akışlı bir sistem için önerilen bu model ile akışkanın ve sistem içerisindeki
kürelerin sıcaklık değişimi zamana bağlı olarak belirlenebilmektedir. Modelin doğrulanması için literatürden alınan sonuçlar kullanılmıştır. Sonuç olarak geliştirilen
model, dolgulu yataklarda ısı transfer analizinin hızlı bir şekilde ve yatak tasarımlarının daha doğru bir şekilde yapılabilmesini sağlamaktadır.
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ABSTRACT
Packed beds are widely used in industrial areas due to their simple structure and
high efficiency. To improve the thermal performance of such systems, it is necessary
to improve the interaction between the fluid and the particles in the bed. In this
study, a one dimensional digital model has been developed in order to examine the
heat transfer inside the global packed bed. With this model proposed for a continuous flow system, the temperature change of the fluid and the spheres in the system
can be determined by time. Results from the literature were used to confirm the
model. As a result, the developed model will ensure that heat transfer analysis in
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1. GİRİŞ
Çeşitli tiplerdeki dolgulu yataklar, ısı ve kütle
transferini artırma potansiyeline sahip oldukları
için, kimyasal ve nükleer reaktörler, ısı değiştirici ve ısı depolama sistemleri gibi alanlarda çokça
kullanılmaktadır [1-3]. Diğer seçilme nedenleri
arasında düşük maliyet ve kullanım kolaylığı da
gösterilebilir [4]. Dolgulu yataklar basit yapıdadır
ve yüksek verime sahiptir. Bu sebeple endüstriyel
uygulamalarda ve bilimsel araştırmalarda çokça
kullanılmaktadır. Literatür incelendiğinde, silindirik bir dış muhafaza içerisine küresel katı parçacıklar doldurularak oluşturulan küresel dolgulu
yatakların (KDY) en çok kullanılan dolgulu yatak
çeşidi olduğu görülmektedir. Şekil 1’de düzensiz
küresel parçacık dağılımına sahip bir KDY gösterilmiştir. KDY’lerin ısı transfer etkinliğini arttırmak ve daha verimli hale getirmek amacıyla birçok
çalışma yapılmıştır.
Isı aktarımı açısından küresel dolgulu yataklar iki
ana başlıkta incelenebilir. Birinci tip, KDY’lerde
dış ortamdaki bir ısı kaynağı ya da kuyusu ile silindirik dış muhafaza üzerinden ısı aktarımı etkileşimi olmakta, bu etkileşim sırasında küreler üzerinde akan akışkan ısıtılmakta ya da soğutulmaktadır.
Diğer tip ise kürelerin rejenerasyon için kullanıldığı durumdur. Bu durumda küreler ısı depolama
ortamı olarak kullanılmakta ve üzerinden periyodik olarak farklı sıcaklıkta akışkanlar geçirilerek
akışkanlar arası ısı aktarımı sağlanmaktadır. Bu
sırada gerçekleşen kütle aktarımı veya kimyasal
tepkimeler bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Bu
çalışmalara örnek olarak;
Guardo vd. 2005 [5] türbülans modelinin dolgulu
yataklarda duvardan akışkana olan ısı transferinin
etkisini hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD)
modellemesi ile araştırmıştır. Nu sayısının ve ısı
transfer oranının Reynolds sayısının artmasıyla
arttığı sonucuna ulaşmışlardır. Augier vd. 2010 [6],
düşük Reynolds sayıları (1<Re<100) ve sabit akış
koşullarında HAD simülasyonları aracılığıyla, küresel parçacıkların dolu yataklarının içindeki nakil ve transfer özelliklerini araştırmıştır. Sistemin
özellikleri L/d: 17, D/d: 25 ve ε: 0,33-0,37 olarak
seçilmiştir. Nusselt sayısının Reynolds sayısının
etkisine bağlı olarak küre yarıçapı ile arttığı sonucuna varılmıştır. Ek olarak, Nusselt sayısının kürelerin temas noktalarının sayısına bağlı olmadığını
da belirtmişlerdir. Hou vd. (2018) [7] endüstriyel

Şekil 1. Küresel dolgulu yatak (KDY)

boyuta sahip bir dolgulu yataktaki ısı transferini
inceleyebilmek amacıyla bir HAD modeli geliştirmiştir. Geliştirdikleri modeli literatürdeki deneysel
çalışmalarla doğrulamışlardır. Modellerinin dolgulu yatak tasarımı ve optimizasyonu için kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Wang vd. (2019) [8]
farklı boyutlardaki parçacıkların silindirik bir yatak içerisindeki düzenli ve düzensiz dağılımını ve
parçacık hareketinin etkilerini HAD ve ayrık elemanlar yöntemini (AEY) kullanarak sayısal olarak
incelemiştir. Farklı boyutlardaki parçacıkların birlikte kullanımı ve bu parçacıkların sistem içerisindeki düzensiz dağılımının, düzenli dağılıma ve tek
boyutta parçacık kullanımına göre ısı transferinde
artış sağladığı belirlenmiştir.
Sunulan bu çalışmanın amacı, rejenerasyon amacıyla kullanılan KDY’lerin ısıl tasarımında kullanılmak üzere hızlı sonuç veren bir boyutlu sayısal
bir model geliştirmektir. Önerilen yöntemi doğrulamak için güncel literatürden bir çalışma (Elouali
vd. 2019) [9] seçilmiştir. Seçilen çalışmadaki geometri ve çalışma şartları için hesaplamalar yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda
doğrulanan sayısal model ile endüstriyel olarak
kullanılan küresel dolgulu yataklar için ısı transfer
analizleri hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilmesi
mümkün olmaktadır.

2. MATERYAL ve METOT
Bu çalışmada, bir KDY içerisinden akan akışkan
ile küreler arasındaki bir boyutlu (eksenel yönde)
ve zamana bağlı ısı aktarımı koşulları için bir matematiksel model oluşturulmuş ve çözülmüştür.
Tesisat Mühendisliği - Sayı 173 - Eylül/Ekim 2019

Tesisat-173-10092019.indd 15

15

27.09.2019 11:31

ARAŞTIRMA MAKALESİ
Modelin parametre ve denklem tanımlamaları, çözümü ve çözüm verilerinin işlenmesi için bir bilgisayar programı geliştirilmiştir.

⎡ ⎛ hA ⎞ ⎤
T(x,t) − T∞
= exp ⎢− ⎜ s ⎟ Δt⎥
T(x,t −1) − T∞
⎢⎣ ⎝ ρVc ⎠ ⎥⎦

2.1. Sayısal Model

denklemiyle hesaplanmaktadır. Burada T∞ sıcak
taraftan KDY içerisine giren akışkanın sıcaklığı,
V hesaplama yapılan eleman içerisindeki kürelerin
hacmini, c kürelerin özgül ısılarını göstermektedir.
ρ ve As ise sırasıyla kürelerin yoğunluğunu ve yüzey alanını temsil etmektedir. Böylece bir hesaplama alanında bir zaman adımı süresince depolanan
ısı:

Isı aktarımı çözümü için ayrık elemanlar yöntemi
kullanılmıştır. Önerilen yöntemde KDY boyunca
ısı aktarımı uzay ve zamanda ayrıklaştırılır. KDY
geometrisi akış ekseni boyunca elemanlara ayrılır. Eleman boyutları ve zaman adımları, her bir
zaman adımında akışkan bir eleman boyu kadar
ilerleyecek şekilde uyumlu seçilmiştir. Böylece her
bir zaman adımında akışkanın ilerleyebildiği kadar
KDY kısmı için akışkandan kürelere aktarılan ısı
ve akışkanın sonraki elemanlara taşıdığı ısı hesaplanmaktadır. Hesaplama zamanda ve uzayda ilerletilerek tüm KDY boyunca gerçekleşen ısı aktarımı
ve dolayısı ile akışkan ve katı taraflardaki sıcaklık
dağılımları belirlenir. Isı aktarımı belirlendikten
sonra KDY’nin ısıl verimi de hesaplanabilmektedir. Problemin şematik gösterimi ve sınır koşulları
Şekil 2’de gösterilmiştir.
Zamana bağlı ısı problemlerinin çözümünde ayrık
elemanlar yöntemini yukarıda özetlendiği haliyle
uygulayabilmek için, her bir elemanın herhangi bir
andaki sıcaklığını cebirsel olarak hesaplayabilmek
gereklidir. Bunun için kullanılabilecek en pratik
yöntem topaklanmış kütle yaklaşımıdır. Topaklanmış kütle yaklaşımı, katı içerisindeki sıcaklığın
herhangi bir anda her noktada aynı olduğu kabulüne dayanmaktadır. Bu yaklaşım KDY’nin bir
elemanı içerisindeki sıcaklık dağılımını göz ardı
etmektedir. Ancak bu durum elemanların sıcaklıklarının ayrı ayrı hesaplanmasına engel oluşturmaz.
Bu kabul için temel ölçüt Biot sayısının (Bi) değeridir (Denklem 1).

Bi =

hd
k

(1)

Burada h akışkanın ısı taşınım katsayısı, d parçacık çapı, k ise parçacığın ısı iletim katsayısıdır.
Literatürde Bi<0,1 değerleri için topaklanmış kütle
yönteminin kullanılabileceği kabul edilmektedir.
Bu koşulu sağlayacak şekilde elemanlara ayrılmış
bir KDY’nin bir elemanın bir zaman adımı sonundaki sıcaklığı (T(x,t)):

! = m c (T(x,t) − T(x,t −1))
Q
sp,h
sp sp

(3)

denklemiyle hesaplanmaktadır. msp kürelerin kütlesini temsil etmektedir. Böylece KDY içerisindeki
sıcaklık dağılımı bulunmaktadır. Benzer şekilde akışkan tarafından depolanan ısı da aşağıdaki
denklem yardımıyla hesaplanmaktadır:

! = m cf (T(x,t) − T(x,t −1))
Q
f ,h
f

(4)

Yukarıda verilen hesaplama yönteminde en önemli
nokta taşınım katsayısının doğru belirlenebilmesidir. Kararlı hâl durumunda bir KDY içerisindeki
ortalama ısı taşınım katsayısı, dolgulu yataklar
için önerilen hesaplama yaklaşımları ile belirlenebilir [10]. İçinde küreler bulunan bir dolgulu yatak
içerisindeki gaz akışında ısı transferi hesabı için
önerilen denklemlerden biri,

εjH = 2,06 Red −0,575

(5)

şeklindedir [10]. Bu denklemde ε boşluk oranını,
jH Colburn j faktörü ve Red ise Reynolds sayısıdır.

Red =

ρVd
µ

(6)

şeklinde hesaplanmaktadır ve d küre çapını, V
akışkan giriş hızını, ρ ve µ ise sırasıyla akışkan
yoğunluğu ve viskozitesini temsil etmektedir.
Denklem 7’de görüldüğü gibi Colburn j faktörü
(jH) Stanton ve Prandtl sayılarının bir fonksiyonu
olarak ifade edilebilir.

jH = St Pr 2/3

(7)

Denklem 5 ve 7 düzenlenip eşitlenirse;

jH =

16

(2)

2,06 Re−0,575
= St Pr 2/3
ε

(8)
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elde edilir. Nu Nusselt sayısı ve elde edilir. Nu Nusselt sayısı ve ortalama taşınım katsayısı olmak üzere, bilinen;

Pr =

µc p
k

, St =

Nu
hD
, Nu =
Re Pr
k

(9)

Tablo 1. KDY Tasarım Parametreleri [9]
Sistem
özellikleri

L (Uzunluk) = 1,2 (m)
D (Çap) = 0,148 (m)
ε (Boşluk Oranı) = 0,4

Parçacık

d (Çap) = 0,02 (m)
Yoğunluk (ρ) = 2680 (kg/m3)
Isıl İletkenlik (k) = 2,5 (W/mK)
Isıl Kapasite (cp) = 1068 (J/kgK)

Akışkan

Yoğunluk (ρ) = 0,42255 (kg/m3)
Isıl İletkenlik (k) = 0,05845 (W/mK)
Isıl Kapasite (cp)= 1104,5 (J/kgK)
Dinamik Viskozite (µ) = 3,77E-5 (m2/s)

tanımları kullanılarak Denklem 8 yeniden düzenlenebilir. Böylece,

St =

2,06 Red −0,575 Pr −2/3
Nu
h
=
=
ε
Re Pr ρVc p

(10)

elde edilir. Buradan da KDY için ortalama taşınım
katsayısı:

h=

2,06 Re

−0,575

Pr

−2/3

ρVc p

ε

(11)

şeklinde hesaplanabilir.

2.2. Geometri ve Sınır Şartları
Bir önceki bölümde sunulan hesaplama yönteminin doğruluğunu belirlemek için literatürden örnek
bir KDY problemi seçilerek çözülmüştür. Yakın
tarihli bir çalışma olması nedeniyle Elouali vd.
(2019) [9] tarafından yapılan çalışma kaynak olarak seçilmiş ve tasarım parametreleri Tablo 1’de
gösterilmiştir. Yapılan analizler için aşağıdaki kabuller yapılmıştır;
•
•

•

Yatak dış yüzeyi adyabatiktir.
Akışkanın sisteme giriş sıcaklığı ve sistem
içerisindeki kürelerin başlangıç sıcaklığı sırasıyla 550 ve 20 C°’dir.
Akışkanın sisteme giriş hızı 0,5 m/s olarak kabul edilmiştir.

Bu problemde, örnek olarak seçilen KDY, Şekil
2’te gösterildiği gibi x ekseni boyunca elemanlara
bölünmüş ve her bir hücre için enerji denge denklemleri (Denklem 2, 3 ve 4) yazılan bir MATLAB
programı ile hesaplanmıştır. Topaklanmış kütle
yaklaşımın doğru sonuç vermesi için KDY’nin her
bir hesaplama parçasının olabildiğince küçük olması gerekmektedir. Bunun yanında, diğer sayısal
yöntemlerde olduğu gibi bu hesaplama alanlarının
sayısı arttıkça, daha hassas çözümler elde edilmektedir. Bu bilgiler ışığında bir hesaplama alanının
uzunluğu 0,01 m olarak belirlenmiştir ve her bir
parçada 0,28 kg dolgu malzemesi bulunmaktadır.
Bu durum için Bi sayısı 0,26 olarak hesaplanmıştır.
Hesaplama yönteminin bir boyutlu olması nedeniyle KDY içerisindeki sıcaklık dağılımları bir boyutlu olarak (akış doğrultusunda) elde edilebilmektedir. Başlangıçta düşük sıcaklığa sahip elemanların
sıcaklıklarının zamanla değişimi de belirlenerek
KDY’nin ısı depolama davranışı belirlenebilmektedir.

Şekil 2. Problemin şematik gösterimi ve başlangıç ve sınır koşulları
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3. BULGULAR ve DEĞERLENDİRME
Sunulan bu çalışmanın amacı, rejenerasyon amacıyla kullanılan KDY’lerin ısıl tasarımında kullanılmak üzere hızlı sonuç veren bir boyutlu sayısal
bir model geliştirmektir. Önerilen yöntemi doğrulamak için güncel literatürden bir çalışma (Elouali
vd. 2019) [9] seçilmiştir. Seçilen çalışmadaki geometri ve çalışma şartları için hesaplamalar yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda
doğrulanan sayısal model ile endüstriyel olarak
kullanılan küresel dolgulu yataklar için ısı transfer
analizlerinin hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilmesi mümkün olmaktadır.
Şekil 3’te akışkanın küresel dolgulu yatak içerisindeki sıcaklık dağılımı konuma bağlı olarak gösterilmiştir. Bir saat ve iki saatlik süreler için zamana
bağlı akışkan sıcaklığı değişimi referans çalışma
ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma iki ayrı durum
için yapılmıştır. Birinci durum, referans çalışmada [9] önerilen ısı taşınım katsayısının (h_Elouali)
kullanıldığı, ikinci durum ise, Denklem 11’e göre
hesaplanan ısı taşınım katsayısının (h_ort) kullanıldığı durumdur.

İki saatlik süredeki sonuçlara bakılırsa, birinci
durum için sistem içerisindeki akışkan sıcaklığı
yaklaşık 0,4 m’ye kadar sabit kalmakta daha sonra
azalma eğilimi sergilemektedir. Ancak sistem içerisindeki kürelerin ısı kapasitesinin doyum noktasına ulaşması nedeniyle daha fazla ısı transferi sağlanamadığı için azalma eğilimine devam etmekte
ve akışkan sistemden daha yüksek bir sıcaklıkta
çıkmaktadır. İkinci durumda ise (sunulan çalışma
2 sa. h_ort) akışkan sıcaklığı 0,8 m’de daha hızlı
bir şekilde azalmakta ve sistemden daha düşük bir
sıcaklıkta çıkmaktadır.
Sonuçlar genel olarak incelendiğinde birinci durum
için, önerilen model ile literatürden alınan sonuçların daha uyumlu olduğu görülmektedir. İkinci durumda ise, Denklem 11’e göre hesaplanan taşınım
katsayısı değeri daha yüksektir. Bu da, akışkan sıcaklığında artışa neden olmakta ve literatür sonuçlarından uzaklaşmaktadır. Sonuç olarak, referans
çalışmada [9] önerilen ısı taşınım katsayısı hesabı
kullanıldığında, sonuçların örtüştüğü görülmektedir. Bununla birlikte, akış süresi uzadıkça akışkan
sıcaklığında meydana gelen artışla birlikte sonuçlar daha düzensiz bir görünüm sergilemektedir.
Şekil 4’te bir ve iki saatlik süre sonunda elde edilen ortalama akışkan sıcaklığı değerleri karşılaştırılmıştır. Burada bir saatlik süre için yapılan
karşılaştırmalar daha uyumlu olurken, akış süresi
arttıkça bu uyum giderek azalmaktadır. Bu nedenle, daha küçük ölçekli ve kısa sürelerde çalışabilen
sistemlerin daha düzenli bir eğilime sahip olacağı
öngörülmektedir.

Şekil 3. Konuma bağlı sıcaklık değerleri

Bir saatlik süre için elde edilen sonuçlar incelendiğinde, birinci durum için literatür ve modelden
alınan sıcaklık değerleri yaklaşık olarak 0,2 m’de
düşme eğilimine geçmekte ve daha sonra yaklaşık
0,9 m’de sistem içerisindeki kürelerin ısı depolama
kabiliyetinin doyum noktasına ulaşması nedeniyle akışkan sıcaklığı sabit bir değere ulaşmaktadır.
İkinci duruma bakılırsa (sunulan çalışma 1 sa.
h_ort) akışkan sıcaklığı 0,35 m’de düşme eğilimi
sergilemekte ve 0,75 m’de benzer şekilde sabit bir
değer almaktadır.
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Şekil 4. Ortalama akışkan sıcaklığı değeri

Şekil 5-a ve b’de sıcak akış durumu için sırasıyla
KDY içerisindeki akışkan ve kürelere ait sıcaklık
dağılımının zamanla değişimi konuma bağlı olarak
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gösterilmiştir. İlk eğri 200. saniyedeki, son eğri ise
3600. saniyedeki sıcaklık değerlerini temsil etmekte ve her bir eğri 200 saniye fark ile KDY içerisindeki akışkanın (Şekil 5-a) ve kürelerin (Şekil 5-b)
sıcaklık dağılımını göstermektedir. 200. saniyede
KDY giriş tarafına yakın konumda bulunan kürelerin sıcaklığı havanın giriş sıcaklığından düşüktür. Bu nedenle küreler akışkandaki ısıyı alarak
akışkan sıcaklığının hızla düşmesine neden olmaktadırlar. Şekil 5-a’da görüldüğü gibi 200 saniye sonunda akışkan sıcaklığı KDY girişinden yaklaşık
0,25 m uzaklıkta küre sıcaklığı ile eşit hale gelmektedir. Sıcak akışkan beslemesi devam ettikçe,
girişe yakın bölgedeki kürelerin sıcaklığı akışkan
giriş sıcaklığına yaklaştığından, akışkan sıcaklığı
ile küre sıcaklıklarının eşitlendiği uzaklık ötelenmektedir. 600. saniyeden itibaren giriş tarafında
akışkan sıcaklığının değişmediği bir bölge oluştuğu gözlemlenmektedir. Buna bağlı olarak KDY

içerisindeki kürelere olan ısı transferi artmaktadır.
1200. saniyeden itibaren giriş bölümündeki kürelerin ısıl kapasitelerini doldurduğu görülmektedir
(Şekil 5-b). Sıcak akışın süresi uzadıkça, daha fazla
kürenin sıcaklığı akışkan sıcaklığına eşit hale geldiğinden KDY’nin daha ileri bölgeleri de ısı depolamaya başlar.

4. SONUÇ
Sunulan bu çalışmanın amacı, rejenerasyon amacıyla kullanılan KDY’lerin ısıl tasarımında kullanılmak üzere hızlı sonuç veren bir boyutlu sayısal
bir model geliştirmektir. Geliştirilen bu model ile
küresel dolgulu yatakların için ısı transfer analizlerinin hızlı ve doğru bir şekilde yapılması amaçlanmıştır. Önerilen yöntemi doğrulamak için literatürden güncel bir çalışma (Elouali vd. 2019)
seçilmiştir.

Şekil 5. Konuma bağlı (a) akışkan ve (b) kürelerin sıcaklık değerleri
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Seçilen çalışmadaki geometri ve çalışma şartları kullanılarak hesaplamalar yapılmış ve sonuçlar
karşılaştırılmıştır. Ana sonuçlar aşağıdaki şekilde
sunulmuştur:
•

•

•

•

Geliştirilen matematiksel kod ile küresel dolgulu yataklardaki ısı transfer uygulamaları kolay ve hızlı bir şekilde hesaplanabilmektedir.
Uygulanan modelin endüstriyel boyutlardaki
küresel dolgulu yataklarda kullanılabileceği
sonucuna varılmıştır.
Bir saatlik süre için elde edilen sonuçlar literatürdeki sonuçlarla oldukça uyumludur. Bu da
oluşturulan modelin daha kısa süreli çalışan
sistemlerde daha kararlı bir şekilde çalışacağını göstermektedir.
Gelecekte yapılacak çalışma olarak, küresel
dolgulu yatakların daha küçük ölçeklerde, kısa
süreli bir şekilde çevrimsel olarak çalışabilen
ısı geri kazanımlı havalandırma sistemlerinde
kullanılması amaçlanmaktadır.
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Taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve Avrupa Birliği mevzuat uyumlaştırma kapsamında; sektörel sera gazı salımlarının azaltılması ve hedeflenen küresel sıcaklık artışlarını sınırlandırmak için birincil enerji kaynaklarının alternatif
enerji kaynakları ile değiştirilmesi gerekmektedir. Sektörler, sanayi, ulaştırma ve
bina sektörü olarak sınıflandırıldığında; Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli
(IPCC) raporuna göre iklim değişikliğini önlemek için sera gazı azaltımı için bina
sektörü önemli potansiyele sahiptir.
Bu sebeple yenilenen AB Direktifi 9. Madde kapsamında 2020 yılından sonra inşa
edilecek olan yeni binaların sıfır enerjili olması gerekmektedir. Ülkelerin ulusal
planlarını hazırlaması gerekmektedir.
Avrupa Birliği ülkelerinin neredeyse sıfır enerjili binalar (NZEB) çalışmaları araştırılmıştır. NZEB’in temel amacı konfor şartlarını sağlarken enerji ihtiyacını en aza
indirmek ve bu ihtiyacın yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasını sağlamak
olarak öngörülmektedir.
Türkiye’nin gerek yenilenebilir enerji potansiyeli ele alındığında gerekse de inşaat
sektöründeki başarısı nedeniyle finansal teşvik mekanizmaları ve yasal düzenlemelerin tamamlanması ile bu neredeyse sıfır enerjili binalar hızla yaygınlaşacaktır.
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ABSTRACT
Within the scope of international agreements and European Union directive harmonization; In order to reduce sectoral greenhouse gas emissions and limit targeted
global temperature increases, primary energy sources need to be replaced by alternative energy sources. When the sectors are classified as industry, transportation
and building sector; According to the Intergovernmental Panel on Climate Change
report, the building sector has significant potential for greenhouse gas reduction to
prevent climate change.
For this reason, within the scope of Article 9 of the renewed EU directive, new buildings should be constructed with nearly zero energy buildings after 2020. Countries
need to prepare their national plans.
Almost zero energy buildings (NZEB) studies of European Union countries have
been investigated. The main purpose of NZEB is to minimize the energy need while
meeting the comfort requirements and to meet this need with renewable energy
sources.
When Turkey’s renewable energy potential should be discussed with the completion
of both financial incentives and regulatory mechanisms in the construction sector
due to the success of this nearly zero energy buildings will spread rapidly.
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1. GİRİŞ
Türkiye’nin enerji talebi gelişmekte olan ekonomisi
ve nüfus artış hızının etkisiyle artmaktadır. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan
projeksiyonlara göre yıllık elektrik enerjisi tüketimi ortalama artış hızı %4,8’dir. Artan enerji talebi
ithalata dayalı olarak karşılanmakta olup ekonomiye ayrıca bir yük getirirken, enerji arz güvenliği
açısından acilen çözülmesi gereken bir durumdur.
Enerji tüketimi sektörel olarak ele alındığında bahsettiğimiz gibi nüfus artış hızıyla birlikte gerek ticari gerekse de konut ihtiyacı da ortaya çıkmakta
ve mevcut bina stoğu hızla artmaktadır. Binalar
yaklaşık olarak enerji tüketiminin %33’ünden sorumludur [1]. Türkiye’deki gibi Dünya genelinde
yaklaşık olarak %40’lık bir enerji tüketiminden sorumludur. Enerji, binalarda başlıca olarak ısıtma,
soğutma ve aydınlatma amaçlı kullanılmaktadır.
Günümüzde iklim değişikliği yüzyüze olduğumuz
bir sorundur. Küresel bir sorun olmasına rağmen
çözümünde ülkelerin uluslararası anlaşmalarda
alınan kararlara uygun olarak birincil enerji kaynaklarının tüketiminden kaynaklanan sera gazı
salımlarının azaltılmasıyla önlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda gerek Enerji Verimliliği Kanunu
ve gerekse de Avrupa Birliği’ne aday ülke konumunda Binalarda Enerji Performansı Direktifi’nin
(2002/91/EC [2]) uyumlaştırılması için Binalarda
Enerji Performansı Yönetmeliği [3] (2008) yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik kapsamında binaların
enerji tüketimi ve sera gazı sınıflandırmaları 2011
yılı itibariyle yapılmaktadır.

2. AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ
ÇALIŞMALARI
Gelişen süreçte Direktif, 2010 [4] yılında tekrar
güncellenmiş, neredeyse sıfır enerjili bina veya
düşük enerji ihtiyacı olan bina kavramları ortaya
çıkmıştır. Üye ülkelerin mevcut bina stoklarının
dönüştürülmesi ve yeni binaların sıfır enerjili yapılması için ulusal NZEB tanımları ve ulusal eylem
planlarının yapılması istenmektedir. NZEB kavramı içerisinde binaların yüksek enerji performanslı
olması ile birlikte ihtiyaç duyulan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması öngörülmektedir.
Avrupa Birliği üye ülkelerinin NZEB kavramları
ve planlarını genel anlamda değerlendirdiğimizde
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2019 yılında tüm kamu binalarının NZEB olarak
inşa edilmesi ve 2021 yılında inşa edilen tüm binaların NZEB olacağı gerek ülkelerin ulusal planlarında gerekse de Direktif’in 9. maddesine istinaden
kabul edilmiştir. 2018 yılında güncellenen Direktif’in [5] doğrultusunda neredeyse sıfır enerjili binaların 2030, 2040 ve 2050 yıllarını kapsayan yol
haritalarının hazırlanmaları gerekmektedir.
Neredeyse sıfır enerjili binaların tanımlanması
ulusal veya bölgesel farklılıklar gösterebilir. Bu
ülkelerin yer aldığı iklim bölgelerinde ısıtma ve
soğutma enerji ihtiyaçlarına göre değişmektedir.
NZEB tanımı için başta birincil enerji katsayılarının enerji türleri için tanımlanması gerekmektedir.
Bunun sebebi NZEB tanımlamasının maliyet etkin
olarak da ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
Hâlihazırda enerji kimlik belgesi üreten Avrupa
Birliği üye ülkeleri Türkiye gibi kWh/(m2.y) birimi
kullanmaktadır. NZEB tanımlamalarında nümerik
bir değer sınıflandırması yapılmalı ve birimi [6]
kWh/(m2.y) olmalıdır. Ayrıca final enerji ve CO2
salımı da birincil enerji dönüşüm katsayıları ile hesaplanarak ilave edilir.
Avrupa Birliği üye ülkelerinde yapılan teorik ve
deneysel çalışmalara göz attığımızda ZEBRA2020
[7] projesi kapsamında 17 Avrupa ülkesinde konut
ve konut dışı olarak neredeyse sıfır enerjili olarak
inşa edilen binaların enerji tüketimleri değerlendirilmiştir. Ve beş iklim bölgesine HDD ve CDD
olarak ayrılan çalışmanın sonuçları Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1’de pasif ev amaçlı inşa edilen binada 261
adet konut projesinin değerleri değerlendirilmiş
olup, ayrıca ülkelerin ulusal planlarında NZEB tanımları ve nümerik olarak yapmış oldukları tanımlar Tablo 2’de verilmiştir.
Çoğu ülkede, NZEB tanımları, ana göstergelerden biri olarak maksimum birincil enerjiyi ifade
eder. Bazı ülkelerde örneğin (Hollanda ve Flanders
Belçika Bölgesi), binanın birincil enerji kullanımı
boyutsuz bir şekilde binaların birincil enerji kullanımının benzer özelliklere sahip bir “referans”
bina ile karşılaştırılarak değerlendirilir. İngiltere,
Norveç ve İspanya gibi ülkelerde karbon salımı ana
gösterge olarak kullanılır. Avusturya ve Romanya’da karbon salımları birincil enerji kullanımının
tamamlayıcı bir göstergesi olarak kullanılır.
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Tablo 1. Örnek Alınan Konut Binaların U Değerleri Çalışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Kullanılan kaynak
çalışma
Avusturya
Belçika
Danimarka

İspanya
Fransa
UK
İtalya

Litvanya
Lüksemburg
Hollanda

Norveç
Polonya
Portekiz
Çekya

Almanya
Romanya
Slovakya

İsveç

İklim bölgesi A
İklim bölgesi B
İklim bölgesi C
İklim bölgesi D

İklim bölgesi E

EU17

klimaaktiv
Passivhausprojekte
Passivhausprojekte
IEA-ECBCS-Annex56
Byggeplads
Passivhausprojekte
Passivhausprojekte
Enertech
Passivhaustrust
Zerocarbonhub
CasaClima
LombardiaA+
PassivHaus IEATask40
Vvnamas
Passivhausprojekte
Passivhausprojekte
Kennishuisgo Rvo
Passiefhuismarkt
CRRescendo M
Byggforsk Enova
Multicomfort
Nfosigw
Passivehouse
Passivhausprojekte
Pasivnidomy
DENA
Passivehouse
Construction21
Passivehouse
Passivhausprojekte
Iepd
Passivhausprojekte
Laganbygg IEAtask37
HDD ≥ 1962 and
CDD ≥ 525
HDD ≥ 1962 and
CDD < 525
HDD < 886 and
CDD ≥ 525
HDD between 886
and 1962 and
CDD < 525
HDD between 886
and 1962 and
CDD ≥ 525

U duvar U çatı U zemin U pen Isıtma ihtiyacı Birincil enerji ihtiyacı
W/m²K W/m²K W/m²K W/m²K kWh/(m²a)
kWh/(m²a)
0,11
0,10
0,12

0,11
0,09
0,07

0,11
0,11
0,37

0,77
0,80
0,80

14,72
13,00
14,33

85,00
74,60
115,00

0,18
0,14

0,16
0,11

0,31
0,16

1,16
1,13

13,30
11,72

87,34
67,19

0,13

0,11

0,13

1,09

30,89

98,67

0,16

0,16

0,19

1,01

17,59

15,89

0,11

0,08

0,11

0,74

17,20

89,29

0,11
0,11

0,10
0,11

0,14
0,13

0,78
0,78

13,44
15,73

93,29
75,88

0,13

0,10

0,14

0,79

18,50

n.a.

0,11
n.a.
0,13

0,09
n.a.
0,10

0,12
n.a.
0,16

0,58
n.a.
0,77

21,25
n.a.
14,48

95,00
n.a.
106,33

0,31
0,56

0,12
0,11

0,19
0,13

0,93
1,10

23,00
31,65

26,60
98,43

0,30

0,23

0,17

0,74

13,24

82,00

0,10

0,08

0,24

0,84

15,29

64,20

0,25

0,10

0,15

1,05

34,30

106,06

0,18

0,12

0,17

0,84

18,77

59,24

0,22

0,19

0,45

1,49

9,19

59,84

0,14

0,13

0,16

0,99

15,17

62,68

0,17

0,17

0,21

1,15

16,64

24,40

0,17

0,13

0,19

0,95

17,53

55,89

* base temperature (15 °C for HDD and 18,5 °C for CDD)
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Tablo 2. Avrupa Birliği Üye Ülkeleri NZEB Limitleri

Avusturya
Belçika
G.Kıbrıs R.K
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İrlanda

Isıtma için
nümerik değer
kWh/m2y

Yeni konutlar için
nümerik değer
kWh/m2y
41
45
100
20
E-rating
50
KfW Efficiency
House 40, 55 ve 70b
13 ile 46

15
15

Isıtma için
nümerik değer
kWh/m2y

Resmi NZEB tanımı
yapılmış mı?
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet

15

70-110a

Evet
30 ile 71

Evet
Evet

25
35-70
100-135a

45

İtalya
Litvanya
Lüksemburg
Romanya
Slovakya
Slovenya
İspanya
İsveç

Yeni ofis için
nümerik değer
kWh/m2y
84
95-2.5*C, 0<C<4
125
25

18-58
A++ – 5
38-89

Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet

A++ – 7
35.49
13,4
55

12,5-20,4
25
40-70
20

a. Mekanik havalandırma dahil
b. Referans binanın enerji ihtiyacından %40-55-70 az olacak

3. TÜRKİYE İNCELEMESİ
Avrupa Birliği direktiflerinin uyumu ve Enerji
Verimliliği Kanunu kapsamında yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği sonrasında
Binalar İle Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği [8] yine enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yayımlanmıştır.
Türkiye için Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı revizyon aşamasında olup; ısıtma ve soğut-

ma yüklerini birlikte düşünerek enerji ihtiyacını
azaltmayı hedeflemektedir. Ayrıca neredeyse sıfır
enerjili binaların tanımı ve limitleri üzerinde çalışılmakta olup bu çalışmada Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yayımlanacaktır.
Bu çalışmalar kapsamında iklim değişikliğini önlemek ve ulusal hedeflerimizi yerine getirmek için
mevcut bina stoğunun yenilenmesi aşamasında
yeni mevzuatlara göre inşa edilecektir.

Tablo 3. Apartman ve Rezidans Yapı Kullanım İzin Belgesi Sayıları-İklim Bölgelerine Göre
Apartman ve Rezidans

1. İB

2. İB

3. İB

4. İB

Toplam

Bina Sayısı

76754

83735

73081

15292

248862

59112609

108731701

128823307

26706960

323374577

459133

772788

829797

173925

2235643

53849871

68774438

75397539

16289765

214311613

2000-2010

Toplam bina alanı m2
Daire Sayısı
Toplam daire alanı m

2

Bina Sayısı
2010-2017

Toplam bina alanı m2
Daire Sayısı
Toplam daire alanı m

24

2

79153

186243

77867

17415

360678

99341236

272977257

146490347

38172238

556981078

716709

1940117

911077

235361

3803264

78604417

206601124

114773689

29658401

429637631
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Avrupa Birliği çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de mevcut binaların ve gerekse
yeni binaların kapsamlı bir şekilde yenilenebilir
enerji kaynaklarını kullanması gerekmektedir.
Tüm NZEB tanımları binaların enerji ihtiyacını
en aza indirdikten sonra, ihtiyaç duyulan enerjinin
yenilenebilir enerji kaynaklarından yerinde üretilmesini hedeflemektedir. Tablo 3’te Türkiye’de
2000-2010 ve 2010-2017 dönemlerinde inşa edilen
binaların istatistiksel verisi verilmiştir.
2000 yılında Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı zorunlu hale getirilmiş ve binalarda ısıtma
enerji ihtiyacını azaltıcı tavsiye edilen U değerlerine göre ısı yalıtım raporunun hazırlanması zorunlu
olmuştur. Mevcut standardın günümüz yenilikçi

malzeme ve teknolojilerine uygun halde ısıtma ve
soğutma enerji ihtiyaçlarını birlikte değerlendirilerek revize edilmesi gerekiyordu ve bu çalışma da
başlamış bulunmaktadır.
Aşağıdaki Grafik 1’de; TÜİK [9] verilerine göre
hesaplanan ortalama bir müstakil ev (100 m 2) hesaplanmış olup, cam/duvar oranı %20’dir. 2000
öncesi dönemde yalıtımsız, 2000-2017 döneminde
mevcut düzenlemeler ve 2020 yılı için bu şartların
iyileştirilmesi durumunda net ısıtma ve soğutma
enerji ihtiyaçları (mekanik sistemler hariç) Grafik
1’de gösterilmiştir.
Grafik 2’de ise 6 katlı bir apartmanın ısıtma ve soğutma net enerji ihtiyacı BEPTR2 [10] yazılımında
hesaplanmıştır. Apartman 1.419 m2 olup camlama

Grafik 1. BEPTR2 yazılımı ile yapılan müstakil konutların dönemlere göre yıllık enerji ihtiyaçları (kWh/m2yıl)

Grafik 2. BEPTR2 yazılımı ile yapılan apartmanın (3-6 katlı) dönemlere göre yıllık enerji ihtiyaçları kWh/m2yıl
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oranı %20’dir. İyileştirilmiş U değerleri mevcut
düzenlemelerde tavsiye edilen opak ve saydam yüzey U değerlerinin üzerine çekilmiştir.
Grafiklerde müstakil konutlar için iklim bölgesine
göre standartlara uygun olarak inşa edilmiş binaların ısıtma enerji ihtiyaçları müstakil konut için 80209 kWh/m2 yıl ve apartman için 42,5-109 kWh/
m2yıl soğutma ihtiyaçları 7-28 kWh/m2yıl ve 5-22
kWh/m2yıl arasında değişmektedir.
TS 825 Standardı’nda tavsiye edilen U değerlerinin
0,2 W/m²K aşağı çekilerek iyileştirilmesi ve U pencerenin 1,5 W/m²K seçilmesi durumunda 70-163
kWh/m2yıl ve apartman için 29,7-95,2 kWh/m2yıl
soğutma ihtiyaçları 7-27 kWh/m2yıl ve 4-21 kWh/
m2yıl arasında değişmektedir.
NZEB çalışmasında U değerleri Avrupa ülkeleri ile
kıyaslandığında daha aşağılara çekilebilir.

4. SONUÇ
Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye’nin coğrafi yapısı nedeniyle farklı iklimleri aynı
anda yaşamak mümkündür. Bu sebeple, NZEB tanımı yapılırken;
1.

2.

26

Isıtma ve soğutma yüklerinin ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Isıtma yükü azaltılırken soğutma yükü artmaktadır. Artan yükün
karşılanacağı sistem ve elektrik üretiminin PV
ile karşılanabilmesi halinde maliyet etkinlik
değerlendirilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden
alınarak hazırlanan iklim verilerinin güncellenmesi ile kuru termometre sıcaklığına göre
yapılan hesaplamaların nem oranı yüksek şehirlerde gerçeği tam yansıtmadığı görülmektedir. Nem ve rüzgâr faktörlerinin dış hava
sıcaklığının hesaplanmasında göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

3.

NZEB çalışmaları için yenilenebilir enerji
sistemlerinin verimliliklerinin şehirlere göre
değişmesinden dolayı NZEB limitlerinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
4. NZEB limit tanımları yapılırken
a. Referans bina ile kıyaslayarak %x daha az
enerji ihtiyacı ile sınırlandırılabilir.
b. Nümerik kWh/m2yıl değer tanımlanarak
enerji tüketimi sınırlandırılabilir.
c. Enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji ile
karşılanması değerlerine göre yüzdelik
oranlar ile tanımlanabilir.
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Yaklaşık Sıfır Enerjili Binaların Avrupa
Birliği'nde Uygulanma Süreci ve Türkiye’ye
Uyarlanabilirliği
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Avrupa Birliği’nin ülkelerinde enerji tüketiminin %40’ından ve sera gazı salımlarının %35’inden sorumlu olan binalar enerji politikalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bina sektörünün sürdürülebilir rekabeti için de kaynak verimli ve düşük emisyonlu bir geçiş gerekmektedir.
2010/31/EU sayılı Binalarda Direktifi ile Avrupa Birliği, inşaat sektöründeki önemli potansiyeli kullanmak için üye ülkelerin bağlayıcı yasal kararlar almasına yönelik yeni hükümler
getirmiştir. Direktif’in 9. maddesine göre üye ülkeler, 31 Aralık 2020 tarihinden önce tüm
yeni binaların ve 31 Aralık 2018 den sonra kamu kurumlarınca kullanılan tüm yeni binaların
yaklaşık sıfır enerjili binalar (YSEB) olmasını sağlayacaklardır. Yaklaşık sıfır enerjili bina
ise; çok yüksek enerji performansı olan binalar olarak tanımlanmıştır. Yaklaşık sıfır veya çok
düşük miktardaki enerjinin büyük oranda mahallinde veya yakında yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji dâhil olmak üzere yenilenebilir kaynaklarından sağlanması gerekmektedir.
Birlik genelinde yaklaşık sıfır enerjili binaların sayısının artırılması hedefine ulaşılabilmesi için ve mevcut binaların yaklaşık sıfır enerjili binalara dönüştürülmesi için üye ülkelerce
politikalar geliştirilmesi ve önlemler alınması, yapılacak çalışmaların da ulusal planlarda
belirtilmesi beklenmektedir.
Bu çalışmada, 2010/31/EU sayılı Binalarda Enerji Performansı Direktifi gereği uygulanmaya
başlanacak yaklaşık sıfır enerji bina kavramını Avrupa Birliği üye ülkelerinin nasıl tanımladığı, ulusal mevzuatlarına adaptasyon süreçleri ve iyi uygulamalar gözden geçirilmiş ve yaklaşık sıfır enerji bina kavramının Türkiye’ye uyarlanmasına ilişkin yöntemler ortaya konmuştur.
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Implementation Process of Nearly Zero Energy
Buildings in European Union and Adaptability
to Turkey
ABSTRACT
Buildings that are responsible from the 40% of energy consumption of and 35% of greenhousegas emissions consitutes the major part in the energy policy of EU. Also for the sustainable
competiveness of the sector there is a need for resource efficient and low emission transition.
With the 2010/31 / EU Directive on Buildings, the European Union has introduced new provisions for Member States to adopt binding legal decisions to utilize the significant potential
in the construction sector. According to Article 9 of the Directive, the Member States shall
ensure that all new buildings before 31 December 2020 and all new buildings used by public
institutions after 31 December 2018 shall be Nearly Zero Energy Buildings. “Nearly Zero Energy Building” (nZEB) is defined as building with very high energy performance. Nearly zero
or very low amounts of energy must be supplied from renewable sources, including energy
generated largely from the site or soon from renewable sources.
In this study, the nearly zero energy building concept that will be implemented in EU as an
obligation of the Directive is revised how the Member States define and adapt the Directive to
their national legislations and best practices examined, and methods for Turkey to adapt the
nearly zero energy building concept has been demonstrated.
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1. GİRİŞ
Avrupa Birliği’nde (AB) enerji tüketiminin %40’ından ve sera gazı salımlarının %35’inden sorumlu
olan bina sektörü enerji politikalarının önemli bir
kısmını oluşturmaktadır [1]. Avrupa, bu hedeflerin
ötesinde, konut ve hizmet sektörlerinde sera gazı
emisyonlarının ciddi oranda azaltılmasını, 1990
yılı baz alınarak 2050’ye kıyasla %88’den %91’e
çıkarmayı hedeflemektedir [2].
Her geçen gün büyümekte olan bina sektöründe
enerji tüketimlerinin azaltılması ve enerji ihtiyacının kısmen de olsa yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması AB’nin enerji bağımlılığını ve
sera gazı salımlarını azaltacak önemli etkenlerdir.
Ayrıca bina sektörünün sürdürülebilir rekabeti için
de kaynak verimli ve düşük emisyonlu bir geçiş
gerekmektedir. Bu doğrultuda 2002/91/EC sayılı Binalarda Enerji Performansı Direktifi 4 Ocak
2003 tarihinde yürürlüğe konmuştur. AB “Enerji
Verimliliği için Eylem Planı”nda yer alan öncelikleri yerine getirmek için 19 Mayıs 2010 tarih ve
2010/31/EU sayılı Binalarda Enerji Performansı
Direktifi ile yeniden şekillendirilmiştir. Direktif,
iklim ve yerel hava şartlarını ile maliyet etkinliği
ele alarak bina enerji performansının artırılmasını
hedeflemektedir [3].
2010/31/EU sayılı Binalarda Direktifi ile Avrupa Birliği, inşaat sektöründeki önemli potansiyeli
kullanmak için üye ülkelerin bağlayıcı yasal kararlar almasına yönelik yeni hükümler getirmiştir.
Bu kararlardan en öne çıkan hüküm yaklaşık sıfır
enerjili bina (YSEB) konseptinin geliştirilmesidir.
Direktifin 9’uncu maddesinde üye ülkelerin;
•
•

31 Aralık 2020 tarihinden önce tüm yeni binaların yaklaşık sıfır enerjili binalar olmasını,
31 Aralık 2018’den sonra kamu kurumlarınca
kullanılan tüm yeni binaların yaklaşık sıfır
enerjili binalar olmasını,

sağlamaları şartı getirilmiştir. Direktif’in Tanımlar başlıklı 2.2. maddesinde yaklaşık sıfır enerjili
bina; Direktif’in Ek 1’de yer alan binaların enerji
performansının hesaplanması için ortak genel çerçeve sistemine göre belirlenen çok yüksek enerji
performansı olan binalar olarak tanımlanmıştır.
Yaklaşık sıfır veya çok düşük miktardaki enerjinin büyük oranda mahallinde veya bina yakınında
yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiden sağlanması gerekmektedir [3].

28

Direktif’in 9uncu maddesi ile aynı zamanda üye
ülkelerin kendi ulusal, bölgesel veya yerel şartlarını göz önüne alarak yıllık kWh/m2 olarak birincil
enerji kullanımını sayısal gösterge olarak içeren
yaklaşık sıfır enerjili bina tanımını yapmaları zorunlu tutulmuştur. Direktif’te birincil enerji belirlenmesinde kullanılacak birincil enerji faktörleri
için bir değer verilmemiş, her ülkenin Avrupa
standartları çerçevesinde kendi ulusal veya bölgesel yıllık ortalama değerlerini esas alabileceği
belirtilmektedir [3]. YSEB için tek bir tanım yapılamayacağı akılda tutulmalıdır. Ülkelerin iklim,
ekonomik ya da politik koşullara dayanan farklı
birçok YSEB tanımı bulunmaktadır.
AB genelinde yaklaşık sıfır enerjili bina sayısının
artırılması hedefine ulaşılabilmesi için ve mevcut
binaların yaklaşık sıfır enerjili binalara dönüştürülmesi için üye ülkelerce politikalar geliştirilmesi
ve önlemler alınması, yapılacak çalışmaların da
ulusal planlarda belirtilmesi beklenmektedir. Her
üye ülke kendi ulusal koşullarına göre yaklaşık sıfır enerjili bina (YSEB) tanımı yapmakta ve ulusal
planlarını hazırlamaktadır.
Bu çalışmada, 2010/31/EU sayılı Binalarda Enerji
Performansı Direktifi gereği uygulanmaya başlanacak yaklaşık sıfır enerjili bina kavramının içeriği, Avrupa Birliği üye ülkelerinde nasıl tanımlandığı ve iyi uygulamalar gözden geçirilmiş ve
yaklaşık sıfır enerjili bina kavramının Türkiye’ye
uyarlanmasına ilişkin yöntemler ortaya konmuştur.

2. YAKLAŞIK SIFIR ENERJİLİ BİNA
KAVRAMI
Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere bir çok ülke
enerji verimliliğine yönelik ulusal politikalarını
yıllar içerisinde güçlendirmişlerdir. Bu ulusal politikalar bina kategorilerine göre ayrılmış farklı hedefleri içerebilmektedir. Örneğin, Avrupa Birliği
YSEB enerji hedeflerini 2010 yılında belirlemiştir.
Alman Pasif Ev (PH) standardı ısıtma ve soğutma
için az miktarda enerji gerekli çok düşük enerjili binaların temel kuralını titizlikle uygulayan
en eski kavramdır. Avrupa’da ve dünya çapında
YSEB’larını yapılı çevre içerisine kazandırmanın
iki yolu bulunmaktadır. Birinci yol, zorunlu yapı
kodlarıyla zaman içinde yüksek performanslı binalara ulaşmak için performans eşiklerini arttırmayı
amaçlayan tutucu ve kademeli (aşama-aşama) politika uygulamasına dayalı bir yaklaşımdır. İkinci
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YSEB: Çok yüksek enerjili bina + bina ile bağlantılı
yenilenebilir enerji kaynağı

EN 15603:2008 enerji oranlarına dâhil edilecek
enerji akışlarından bahseder. Ölçülen oranlarda tipik olarak tüm enerji akışları ölçülen olarak dâhil
edilir. Hesaplanan enerji oranlarında ise ev aletleri
ve diğer cihazların hesaplamalara katılıp katılmayacağı ülkelerin ulusal kararlarına bırakılmıştır
[4].

Elektrik

Gaz
Sıvı Yakıt

}

Diğerleri
Aydınlatma
Havalandırma
Sıcak Su
Soğutma
Isıtma

}

Hesaplanan oranlar

YSEB kavramı BEPD ile ortaya çıkmıştır. Genel
olarak; arta kalan enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanan çok yüksek enerji verimli
binadır [3]. Tanım birbirini tamamlayan iki ana
unsur içermektedir: Bina enerji performansı ve yenilenebilir enerji.

tüketilen enerji esas alınarak belirlenecek ve binanın öngörülen sıcaklık şartlarını yerine getirmesi
için ısıtılması, soğutulması, sıcak su, aydınlatma
ve havalandırma için gereken enerji ihtiyaçlarını
yansıtacaktır [3].

Ölçülen oranlar

yol ise gönüllü yeşil program sertifikasyonunu takiben yüksek performansı teşvik etmeye dayanan
yöntemdir.

Şekil 2. Enerji performans hesaplamalarındaki
ölçülen ve hesaplanan oranlar
Şekil 1. Yaklaşık sıfır enerjili binalarda enerji
kullanımı ve enerji arzı

Bu iki unsurun birbirini tamamlayacak şekilde
çalışılması gereklidir. Öncelikle bina enerji performansının çok yüksek olması ve geri kalan enerjinin
tümünün veya bir kısmının yenilenebilir enerjiden
karşılanması gereklidir. Binaya kurulan yenilenebilir enerji sistemi binanın ihtiyacı olan net iletilen
enerjiyi azaltacaktır.

2.1. Bina Enerji Performansı
Direktif'in tanımlamaları içeren 2. maddesinde
bina enerji performansı “binanın diğer ihtiyaçları
arasında ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su,
aydınlatma için kullanılan enerji gibi tipik kullanımlar için enerji talebi ile bağlantılı olarak hesaplanan veya ölçülen miktardaki enerji ihtiyacı”
anlamındadır [3]. Direktif'in Ek 1’i binaların enerji
performansının hesaplanması için belirlenecek metodolojinin genel çerçeve sistemini belirler. Ek 1’de
yer alan tanımla; bina enerji performansı, binanın
tipik kullanımı ile bağlantılı farklı gereksinimlerini karşılamak için hesaplanan veya fiili olarak

Şekil 3. Bina enerji performansı gereksinimleri (AB)

Bir binanın enerji performansı şeffaf bir şekilde
ifade edilmeli ve bir enerji performans göstergesi
ve ulusal veya bölgesel yıllık ağırlıklı ortalama değerlere veya o mahale özel değerlere dayanan her
bir enerji iletim aracı için birincil enerji faktörlerini
esas alan birincil enerji kullanımın sayısal göstergesini içermelidir. Binaların enerji performansını
hesaplama metodolojisi Avrupa standartlarını dikkate alarak ve 2009/28/EC Direktifi dâhil olmak
üzere ilgili AB mevzuatıyla uyumlu olmalıdır [3].
Aynı zamanda enerji performansının hesaplanmasına yönelik olarak Komisyon 244/2010 sayılı
Yönetmeliği hesaplamalarda rehberlik olması için
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yayımlamıştır. 244/2010 sayılı Yönetmeliğin Ek
3’üne göre enerji performansının hesaplanması
ısıtma ve soğutma için gerekli nihai enerjinin hesaplanması ile başlar ve net birincil enerjinin hesaplanması ile biter [5].
Direktif kapsamında enerji performans hesaplamasındaki ana hedef yıllık enerji tüketiminin net
birincil enerji olarak tespit edilmesidir. Ancak doğru bir hesaplama için günlük ve mevsimsel etkiler
de dikkate alınmalı, daha kısa aralıklar dâhilinde
de hesaplama yapılmalıdır. Ayrıca Direktif’in 4(1)
maddesinde yetersiz havalandırma gibi iç hava kalitesi şartları için de asgari gerekliliklerin dikkate
alınması gereklidir.

2.2. Yenilenebilir Enerji
AB politikalarında, bina inşaatı sektöründe enerji
tüketiminin azaltılması ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin kullanılması AB’nin
enerjiye bağımlılığı ve gaz salımının azaltılması
için önemli bir unsurdur ve bunun sağlanması için
önlemler oluşturulmuştur.
YSEB tanımında da ısıtma ve soğutma ihtiyacı için
enerji talebinin azaltılması şartından sonra geriye
kalan enerjinin belli bir bölümünün sahada veya
binaya yakın bir yerde üretilen yenilenebilir enerjiden sağlanması zorunlu tutulmuş, Direktif’te ‘yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji’ yenilenebilir, fosil olmayan, rüzgâr, güneş, aerotermal
(havadaki ısı enerjisi), jeotermal, hidrotermal (sudaki ısı enerjisi) ve okyanus enerjisi, su gücü, biyo
kütle, çöp gazı, kanalizasyon atıkları arıtma tesisi
gazı ve biyogazlardan elde edilen enerji anlamındadır [3]. Genel olarak AB’de binada kullanılan fotovoltaik paneller, güneş kolektörleri, ısı pompaları, bio kütle kazanları, bölgesel ısıtma yenilenebilir
enerji hesaplamalarına dâhil edilmektedir.
Binada üretilen enerji iletilen enerji ile ilişkili birincil enerjinin azaltacağından yenilenebilir enerji her zaman enerji performans hesaplamalarının
parçasıdır. Uygulamada ülke koşullarına göre esneklik sağlanmış, birçok üye ülke kullanılan birincil enerjinin yenilenebilir enerji payını veya kWh/
(m2.y)’de minimum yenilenebilir enerji katkısını
şart koşarken, diğerleri sadece bina konseptinin bir
parçası olan yenilenebilir ise karşılanabilecek dü-
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şük yenilenebilir olmayan birincil enerji kullanımını dolaylı gereklilik olarak talep etmektedir [6].
Akdeniz ülkelerinde güneş kolektörleri ve fotovoltaik paneller diğer bölgelere göre maliyeti uygun
sistemler olup enerji performans hesaplamalarına
nispi katkısı daha fazladır. Kuzey ülkelerinde ise
bölgesel ısıtma ve soğutma gibi saha dışı yenilenebilir enerji kaynakları birincil enerji faktörleri aracılığıyla binanın enerji performansına dâhil edilir
[6].
Maliyet etkinlik
Direktif 4’üncü maddesine göre; üye ülkeler binalar veya bina üniteleri için minimum enerji performans şartlarını maliyet etkinlik seviyesini sağlayacak bir bakış açısıyla belirlemek üzere gerekli
tedbirleri almalıdır. Enerji verimliliğinde maliyet
etkinliğin amacı, iklimsel farklılıklar gibi belli
şartlarda üye ülkelerce pratikte bina elemanları
için inşaat ürünlerini AB mevzuatınca belirlenen
standartlara uyumlu niteliklerle sınırlayan maliyet
bakımından etkin enerji verimliliği seviyesinin düzenlemesi için, şartların gereksiz bir pazar bariyeri
oluşturmayacak şekilde destekleyici olmasıdır.
“Maliyet etkinlik” öngörülen ekonomik ömür sürecinde en düşük maliyete götüren enerji performans
seviyesi demektir. En düşük maliyet belirlenirken;
enerji ile ilgili yatırım maliyeti, bakım ve işletme
masrafları (enerji masrafı ve tasarruflar, binanın
kategorisi, üretilen enerjiden gelen kazançlar dâhil) ve uygulanabiliyorsa binanın yıkım masrafı
dikkate alınmalıdır.
Her üye ülke tarafından belirlenecek “öngörülen
ekonomik ömür süreci” binayı bir bütün olarak ele
alarak belirlenen enerji performans gerekliliklerinin veya bina elemanları için belirlenmiş enerji
performans gereklilikleri varsa bina elemanının
tahmin edilen ekonomik yaşam döngüsünü refere
eder.
Maliyet etkinlik seviyesi tahmini ekonomik ömür
süreci üzerinden hesaplanan maliyet-fayda analizlerinin pozitif olduğu performans seviyeleri aralığı
içinde kalmalı ve Direktif’in 5’inci maddesine göre
karşılaştırmalı metodoloji çerçeve sistemine göre
hesaplanmalıdır.
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Mevcut binalarda; binanın dış kabuğunu oluşturan
ve değiştirildikleri veya tasarımları değiştirildiğinde bina dış kabuğunun enerji performansı üzerine
önemli derecede etki yapacak bina elemanları için
minimum enerji performans şartlarının maliyet etkinlik seviyesini sağlayacak şekilde belirlenmesi
için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Maliyet etkinlik performans gerekliliklerinin oluşturulmasında bir kıyas sistemi oluşturmaktadır.
Binada kullanılabilecek farklı enerji verimliliği ve
yenilenebilir enerji ölçütleri arasında değerlendirme ve karşılaştırma imkanı sunarak her bir ölçütün
ve sistemin bina yaşam döngüsündeki maliyeti hesaplanmasıyla en uygun çözümün seçimi gerçekleştirilmiş olacaktır [3].
Enerji performans sertifikası
Bazı üye devletler, bir enerji performans sertifikasında belirtildiği gibi, NZEB seviyesini en iyi
enerji performansı sınıflarından birine (örneğin, A
sınıfı bina) bağlamayı seçmiştir. Bu yaklaşım, net
bir enerji performans göstergesiyle birlikte yapıldığında, yatırımcılara net bilgi vermek ve piyasayı
NZEB’ye yönlendirmek için tavsiye edilir.

2.3. YSEB Tanımı
YSEB tanımının yapılabilmesi için öncelikle performans hedefinin olması ve bu performans hedefine ulaşabilmek için performans gereklilikleri ve
yenilenebilir enerji katkısının belirlenmiş olması
gereklidir. YSEB için belirlenen enerji seviyesine
ulaşabilmek için yalıtım, pasif sistemler gibi bina
kabuğu iyileştirmeleri, teknik sistemler ve yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımı gibi farklı
enerji verimliliği kombinasyonları binada uygulanabilir.
Binaların enerji performansı ulusal ve bölgesel
seviyelerde farklılık gösterebilen, mevcut Avrupa standartlarını da dikkate alan bir hesaplama
yöntemine göre hesaplanmalıdır. Hesaplama yöntemi binanın ısıl özelliklerine ilave olarak ısıtma
ve iklimlendirme tesisatlarını, yenilenebilir enerji
kaynaklarından elde edilen enerjinin uygulamasını, pasif ısıtma ve soğutma elemanlarını, gölgelendirmeyi, iç mekân hava kalitesini, yeterli doğal
ışığı ve binanın tasarımını içermelidir. Enerji performansı hesaplanması sadece ısıtmanın gerekli

olduğu mevsime dayalı olmamalı aynı zamanda binanın yıllık enerji performansını da kapsamalıdır.
Direktif’e göre enerji performans gerekliliklerinin maliyet etkin olacak şekilde karşılaştırmalı bir
metodoloji ile belirlenmesi gereklidir. Maliyet etkin performans seviyesi minimum yaşam döngüsü
maliyetindeki birincil enerji cinsinden enerji performansıdır [4].
YSEB kavramı geliştirilirken binaların enerji performansını yükseltme önlemleri iklim ve yerel şartlarla ile birlikte bina içi konfor şartları açısından da
ele alınmalıdır. 2018 yılında yayımlanan 2018/844
sayılı Direktif ile 2010/31/EU sayılı BEPD’nde
değişiklik yapılmış ve Direktif’in Ek 1’ine ulusal
veya bölgesel düzeyde tanımlanmış sağlık, iç mekan hava kalitesi ve konfor seviyelerini optimize
etmek için alan ısıtma, mahal soğutma, sıhhi sıcak
suyu, havalandırma, aydınlatma ve diğer teknik
bina sistemleri için enerji ihtiyacının hesaplanacağı hükmü eklenmiştir. Binaların enerji performansını iyileştirmeye yönelik önlemlerin yalnızca bina
zarfına odaklanmaması, ısıtma ve soğutma için
enerji ihtiyacını, aydınlatma ve havalandırma için
enerji kullanımını düşürmek, ayrıca görsel ve termal konforu artırmak amaçlı pasif teknikleri, bina
ilgili tüm elemanları ve teknik sistemleri içermesi
önemlidir [7].
Avrupa genelinde iklim koşullarına bağlı olarak
ısıtma ve soğutma ihtiyacı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin maliyet etkinlik
paketlerine göre YSEB tanımı farklılık göstermektedir. En fazla uygulama alanına sahip ve enerji tüketimi diğer bina tiplerine göre fazla olan konut ve
ofis binaları baz alınarak oluşturulan tanımda birçok üye ülkenin konutlar için maksimum birincil
enerji kullanımını 50 kWh/m2.y olarak sınırlandırdığı görülmektedir. Genel olarak AB’de bu değer
diğer bina tipleri için 0 kWh/m 2.y ile 270 kWh/m 2.y
arasında değişmektedir.
Üye ülkelerin uygulama için kullanacakları YSEB
tanımında kullanılan birincil enerji kullanımının
kWh/m2.y cinsinden sayısal değeri içermesi gerekmektedir. YSEB tanımları bina zarfı bileşenlerinin
U-değerleri, net ve nihai enerji, ısıtma, soğutma
ve CO2 emisyonlarına ilişkin parametre bilgilerini
içermektedir.
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Tablo 1. Farklı AB İklim Bölgeleri İçin 2020 Fiyatları ve Teknolojileri Baz Alınarak Hazırlanan YSEB Enerji
Performans Kıyaslama Oranları [6]
Bölge

Bina Tipi

Akdeniz

Ofisler
Yeni müstakil konutlar
Okyanus
Ofisler
Yeni müstakil konutlar
Karasal
Ofisler
Yeni müstakil konutlar
İskandinav Ofisler
Yeni müstakil konutlar

Birincil enerji
Yerinde üretim yenilenebilir enerji Net birincil enerji
kullanımı (kWh/m2.y)
katkısı (kWh/m2.y)
(kWh/m2.y)
80-90
60
20-30
50-65
50
0-15
85-100
45
40-55
50-65
35
15-30
85-100
45
40-55
50-70
30
20-40
85-100
30
55-70
65-90
25
40-65

3. AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELER ve
DİĞER ÜLKE UYGULAMALARI
3.1. Genel Değerlendirme
Önceki deneyimler göstermektedir ki sağlam ve
güvenilebilir bir metodoloji; örnek binaların gerçek değerleri incelenip bunlar üzerinde bir değerlendirme yapılarak belirlenebilir. Bu doğrultuda
bir çok proje yürütülmüştür. Bunlardan bir tanesi
Wuppertal Üniversitesi tarafından yürütülen “Net
Sıfır Enerji Güneş Binalara Doğru” (Towards Net
Zero Energy Solar Buildings) Uluslararası Enerji
Ajansı (EIA) projesidir. Proje kapsamında dünya genelinde son 20 yıldır kullanılmakta olan ve
farklı tipolojilerde ve iklim koşullarında 330 bina
incelenmiştir [2]. Mimarlık tarihinde yerel iklim
şartları bina tasarımını ve yapım tekniklerini belirleyen ana etken olmasına karşılık son zamanlardaki teknolojik gelişmeler tasarım yaklaşımlarını ve
tasarımda iklimin etkisini azaltmaktadır [8]. Enerji
tüketimlerinin düşürülmesine ilişkin hedefler sonucu genel olarak özellikle Orta Avrupa iklim bölgesindeki binalarda enerji ihtiyacının düşürülerek
verimlilik tedbirlerine daha çok öncelik verilmesi,
pasif tasarım kriterleri uygulanarak –iyileştirilmiş
yalıtım, çok verimli pencereler, bina kabuğunun
yüksek sızdırmazlık değeri, ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma) ısıtma ihtiyacının büyük ölçüde azaltılmasını sağlamıştır. Güneş enerjisinden
maksimum yararlanabilmek için pasif güneş tasarımına uygun yüksek verimli camlar, fazla ısınmayı önlemek için cephede kullanılan güneş kırıcılar,
termal kütle aktivasyonu ve gece saatlerinde uygulanan yüksek havalandırma hızı gibi pasif soğutma
tedbirleri kullanılmıştır [2].
Pasif tasarım aynı zamanda yerel enerji kaynak-
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larının kullanılması ile ısıtma ve soğutma enerji
ihtiyacının azaltılmasına olanak verir [8]. Güneş
termal kolektörler, yüksek HVAC verimlilik ve
kısmı atık su ve ısı geri dönüşümü enerji taleplerini düşürmektedir. Çoğunlukla fotovoltaik paneller şeklinde yenilenebilir enerji kaynaklarından
yerinde üretim ısı pompası, HVAC sistemlerin bir
bölümünü ve diğer bina enerji tüketimlerini karşılamakta veya bölgesel ısı veya biokütleden gelen
iletilen enerjiyi dengelemektedir [2].
Direktif ile bağlantılı olarak birçok AB üye ülke
ulusal mevzuatlarını YSEB konsepti doğrultusunda revize etmişlerdir. Direktifte niceliksel bir tanımlama verilmemiş, üye ülkelerin kendi ulusal,
bölgesel veya yerel şartlarını yansıtarak YSEB
tanımını yapmaları, tanımda kWh/m 2.y olarak birincil enerji kullanımının da dâhil edilerek birincil
enerjinin kullanımının belirlenmesi için kullanılan
birincil enerji faktörlerinin ulusal veya bölgesel
yıllık ortalama değerlerinin esas alınabileceği, ilgili Avrupa standartlarının da kullanılabileceği belirtilmiştir. Bu madde yoruma açık olduğundan ve
her üye ülkenin iklim koşullarına bağlı olarak ısıtma ve soğutma ihtiyacı, teknolojik gelişmeleri ve
ekonomik şartları farklılık gösterdiğinden, YSEB
sürecindeki ilerlemeleri ve uygulamaları arasında
da farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin
binada uygulanacak tedbirler ve maliyet etkinlik
paketleri de farklılık göstermektedir.
AB’nin enerji tüketimlerini düşürmek ve belirlenen enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak için
PassiveHouse, ZeroHause, Plusenergiehaus gibi
kimi devlet harici Almanya’daki KfW bina standardı ve İsviçre’deki Minergie gibi kimi de devletçe desteklenen farklı konseptlerin oluşturulduğu
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görülmektedir. Pasif Ev gibi bu konseptler sadece
verimliliği öne çıkarmakta, 10-70 kWh/m2.y’a tekabül eden %30-70 daha düşük enerji talebi olan
mevzuatta istenilen minimum standartları daha
yüksek enerji verimli binaları tariflemektedir. Hesaplama yöntemlerinde farklı değerlendirme kategorileri bulunsa da genel olarak bu konseptlerde
eşitlenmiş yıllık enerji dengesi hedeflenmektedir.
Özellikle ısıtma ihtiyacı fazla olan kuzey AB ülkelerinde uygulanan en yaygın standart olan Pasif Ev,
genel bir özetle yıllık ısıtma enerji ihtiyacı maksimum 15 kWh/m2 olan binadır. Orta Avrupa’daki
ısıtma sistemleri merkezi sıcak sulu, radyatörlü,
sıvı yakıtlı veya gazlı kazanlardır. Standart bir binanın ısıtma yükü yaklaşık olarak 100 W/m²’dir
(yaklaşık 100 m² apartman için 10 kW). Pasif Ev
konsepti ısı kayıplarını minimuma indirmek ve gereksiz büyük ısıtma sistemlerini devre dışı bırakmak hedefi ile geliştirilmiştir.
Yüksek verimli binalar için ısıtma ve soğutma
enerji talep dengesinin karakterize edilmesi, gereksiz mekân iklimlendirme sistemleri ve dağılımını sınırlamak için önemlidir. Kuzey Avrupa ülkeleri gibi ısıtmanın hakim olduğu iklimlerde pasif
soğutma tasarımları aktif soğutma sistemlerine ihtiyacı ortadan kaldırır, yaz konfor şartlarına kolaylıkla ulaşılabildiğinden tasarımcılar binanın ısıtma
talebini düşürmek için önlem alırlar. Bunun sonucu binanın ilk yatırım ve işletme maliyetleri düşmekte, bina kontrolü kolaylaşmaktadır. Ancak yaz

sıcaklıkları ve güneş radyasyonu fazla olan Güney
Avrupa ülkelerinde ısıtma ve soğutma enerji talebi
eşitlenmesi, yaz-kış konfor şartlarının sağlanması,
hem ısıtma hem de soğutma sistemi tasarlanması
(aktif/pasif/hibrit) YSEB kavramına ulaşmak için
hesaplama metodolojisinin geliştirilmesini zorlaştırmakta ve bina maliyetlerini artırmaktadır [9].
Pasif Ev standardına göre tasarlanan binalarda termal konfor şartlarda sorunlar ile karşılaşılmaktadır.
Genel olarak ülkeler çalışmalarına bina stoğu ve
enerji tüketimlerinden yola çıkmışlardır. Bina stoğunun önemli bir bölümü konutlardan oluşmaktadır. En fazla uygulama alanına sahip ve enerji tüketimi diğer bina tiplerine göre fazla olan konut ve
ofis binaları baz alınarak oluşturulan tanımda birçok üye ülkenin konutlar için maksimum birincil
enerji kullanımını 50 kWh/m 2.y olarak sınırlandırdığı görülmektedir. Genel olarak AB’de bu değer
diğer bina tipleri için 0 kWh/m 2.y ile 270 kWh/m 2.y
arasında değişmektedir [6].

4. TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre
Türkiye’de 2017 yılı itibari ile 9,1 milyon bina bulunmaktadır ve her yıl 100.000 civarında yeni bina
yapı kullanım izin belgesi alarak bina stokuna eklenmektedir. Yapı stokunun %87’sini ise konut nitelikli binalar oluşturmaktadır [10].

Tablo 2. AB Ülkelerinde YSEB Sayısal Değerler [2]
Ülke

Mevzuat

Almanya

Energy Saving
Ordinance
(EnEV)

Fransa

RT2012

Avusturya OIB Direktif 6

İtalya

DM 20.06.2015

Konutlar
Ofisler hesaplamaya
Birincil Enerji
dâhil sistemler
Tüketimi
kWh/m2y
55
Isıtma, soğutma, sıcak su,
havalandırma)

60

160

Isıtma, soğutma, sıcak
su, havalandırma,
aydınlatma, yardımcı
sistemler
Isıtma, soğutma, sıcak su,
havalandırma, elektrikli
aletler
Isıtma, soğutma, sıcak su,
havalandırma,

Konutlar dışı binalar
Birincil Enerji
Ofisler hesaplamaya
Tüketimi
dâhil sistemler
kWh/m2y
55
Isıtma, soğutma, sıcak
su, havalandırma,
aydınlatma, yardımcı
sistemler
110
Isıtma, soğutma, sıcak
su, havalandırma,
aydınlatma, yardımcı
sistemler
170
Isıtma, soğutma, sıcak
su, havalandırma,
aydınlatma, elektrikli
aletler, aydınlatma
Isıtma, soğutma, sıcak
su, havalandırma,
aydınlatma, asansör
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Bina sektörünün sanayi sektöründen sonra en fazla
enerji tüketimi olan ve en fazla azaltım potansiyeline sahip sektör olduğu göz önüne alındığında,
düşük enerji tüketimine sahip yeni binaların inşası
ve mevcut binaların enerji verimli iyileştirilmesi
önem arz etmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’de
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde 2023 yılına
kadar Kentsel Dönüşüm kapsamı dışındaki yapı
sınıfı 3. Sınıf ve üzeri konutlar ile 10.000 m2 üzeri ticari ve hizmet binalarında ısı yalıtım ve enerji
verimli sistemlerin bulunması, ayrıca 2010 yılındaki yapı stoğunun en az dörtte biri (1/4) 2023 yılına kadar, sürdürülebilir yapı haline getirilmesine
yönelik hedefler bulunmaktadır [11]. 2018 yılında
yayımlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda ise bina ve hizmet sektöründe enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik 12 adet eylem tanımlanmıştır. Söz konusu eylemler; yeni yapılacak

ve mevcut binaların verim sınıflarının iyileştirilmesi, kamu sektöründeki tasarruf potansiyelinin
hayata geçirilmesi, binalarda yerinde üretimin ve
yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, kapsamlı bir bina envanteri çalışması yapılması
ve bütün kesimlere hitap eden farkındalık çalışmaları yürütülmesi gibi konuları kapsamaktadır.
Plan kapsamındaki eylemler daha önce yürürlüğe
konulan bütün stratejik belgelerle uyumlu olup söz
konusu belgelerde tanımlanan hedeflerin hayata
geçirilmesine yönelik uygulama detaylarını içermektedir [10].
4.1. Bina enerji performansına ilişkin mevzuat
ve standartlar
Türkiye’de binalarda enerji verimliliği alanında
standart ve mevzuatlar bulunmakla birlikte bunlar
YSEB şartlarını sağlayacak düzeyde değildir. Bi-

Tablo 3: Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde Bina Sektöründeki Hedefler [11]
Hedefler:
2023 yılında, Kentsel Dönüşüm Kanunu ve Deprem Yönetmeliği kapsamında kullanılabilir niteliği haiz olan binalar
arasından; büyükşehir mücavir alanlarında olup her yıl yürürlüğe konulan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki
Tebliğ’de tanımlanan yapı grupları arasından yapı gurup sınıfı 3 üncü sınıf veya üzeri olan konutlar ile birlikte, toplam
kullanım alanı on bin metrekarenin (10.000 m2) üzerindeki ticari ve hizmet binalarının tamamında, yürürlükteki
standartları sağlayan ısı yalıtımı ve enerji verimli ısıtma sistemleri bulunacaktır.
Hedefler:
2010 yılındaki yapı stoğunun en az dörtte biri (1/4) 2023 yılına kadar, sürdürülebilir yapı haline getirilecektir.

Tablo 4. Bina Bileşenleri İçin TS 825 2008 Versiyonunda Kabul Edilen U-Değeri Limitleri [13]
UD (W/m2K)

UT (W/m2K)

Ut (W/m2K)

Up (W/m2K)

0,70
0,60
0,50
0,40

0,45
0,40
0,30
0,25

0,70
0,60
0,45
0,40

2,4
2,4
2,4
2,4

DGB
DGB
DGB
DGB

		UD: U-duvar U değeri; UT: çatı U-değeri; Ut: Zemin kat U-değeri; Up: pencere U-değeri

Tablo 5. TS 825 2013 Yılı Versiyonunda Kabul Edilen U-Değeri Limitleri [14]
Türkiye
Yönetmelik/Standart

Uduvar

Uçatı

Uzemin

Upencere

Hava-sızdırmazlığı n50

TS 825 2013
Bölge 1 (İzmir)
Bölge 2 (İstanbul)
Bölge 3 (Ankara)
Bölge 4 (Yozgat)
Bölge 5 (Erzurum)

[W/(m²K)]
0,66
0,57
0,48
0,38
0,36

[W/(m²K)]
0,43
0,38
0,28
0,23
0,21

[W/(m²K)]
0,66
0,57
0,43
0,38
0,36

[W/(m²K)]
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

h-1
Hiçbir şart yok
Hiçbir şart yok
Hiçbir şart yok
Hiçbir şart yok
Hiçbir şart yok

Türkiye için 10 yıllık ortalama derece günleri: Bölge 1 (İzmir) HDD =1233; Bölge 2 (İstanbul) HDD =1703;.Bölge 3 (Ankara, Konya, Karaman) HDD =2667,
Bölge 4 (Sivas, Yozgat) HDD = 3183, Bölge 5 (Erzurum) HDD = 4297, Kaynak: Eurostat verileri 2000-2009, NUTS 2 bölgeleri itibariyle Isıtma derecesigünleri- yıllık veriler
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nalarda enerji performansının hesaplanması ilişkin ilk önemli çalışma 1970’de Türk Standartları
Enstitüsü tarafından hazırlanan “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı”dır. Bu standart
Türkiye’yi derece gün bazında sıcaklık bölgelerine
ayırmakta ve bir binanın toplam ısı kaybına bir sınır getirmektedir. Standarda göre Türkiye, ısı derece-gün bazında, sıcak, ılıman, soğuk ve çok soğuk
olmak üzere dört ana sıcaklık bölgesine ayrılmıştır
(baz sıcaklık+19 °C) [12]. Standart belirli dönemlerde gözden geçirilerek revize edilmektedir. Örneğin 1985 yılında yapılan değişiklik ile bir önceki
standarda göre izin verilen ısı kaybı tüm bölgelerde
yaklaşık yarı yarıya düşürülmüştür [12].
2013 yılında standart revize edilmiş ancak uygulayıcı kurum olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından resmi olarak yayımlanmadığından halen 2008 tarihinde revize edilen versiyonu mecburi
standart olarak kullanılmaktadır. Standardın 2013
versiyonunda ülke 5 iklim bölgesine ayrılmış ve
bina kabuğunu oluşturan duvar, çatı, zemin pencerelere ait U değerleri tablolarda da belirtildiği üzere belli oranlarda azaltılmıştır. Ancak bina kabuğu
için herhangi hava sızdırmazlık değeri belirtilmemiştir. Tablo 4 ve Tablo 5’de TS 825’in 2008 ve
2013 versiyonlarında belirlenen bina bileşenlerine
ait ısı iletkenlik (U değeri) değerleri verilmiştir.
4.2. Binalarda Enerji Performans YönetmeliğiBEP
2009 yılı sonu itibari ile yürürlüğe giren Binalarda
Enerji Performans Yönetmeliği-BEP, Enerji Verimliliği Kanunu’na dayanılarak ve Avrupa Birliği’nin 2002/91/EC Çerçeve Direktifi baz alınarak
hazırlanmıştır. Yönetmeliğin amacı; binalarda
enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli
kullanılması, enerji israfının önlenmesi, çevrenin
korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelik kapsamında; binanın enerji kullanımını ilgilendiren konularda bina projelerinin
hazırlanması, uygulanması enerji kimlik belgesi
düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri ile ilgili yetkilendirme, enerji ihtiyacının,
kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması, ülke genelindeki bina
envanterinin oluşturulması, toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesi bulunmaktadır. [15].
Yönetmelik, Direktif ile uyumlu olarak yeni bina
tasarımda ve esaslı bina yenilemelerinde zorunlu

olmakla birlikte, Yönetmelik hükümlerinde bina
performansına dayalı herhangi bir sınır sayısal değer bulunmamaktadır.
2008 tarihli Enerji Verimliliği Kanunu ve BEP Yönetmeliği ile asgari olarak binanın enerji ihtiyacı
ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi,
binada kullanılan güneş kolektörleri, fotovoltaik
paneller, kojenerasyon, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilgilerini içeren
enerji kimlik belgesinin -EKB- binalara düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. EKB uygulamasına
01.01.2011 tarihinde başlanmıştır. Yeni binalar için
minimum C sınıfında olması gereken EKB yapı
kullanım izni aşamasında zorunludur. Mevcut binalar için ise EKB’de bir alt sınıf sınırlaması getirilmemiştir.
Yönetmeliğin 22’nci maddesinde kullanım alanı
20.000 m2 ve üzeri yeni yapılacak binalar için ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su, elektrik ve aydınlatma enerjisi ihtiyaçlarının tamamen
veya kısmen karşılanması amacıyla, yenilenebilir
enerji kaynakları kullanımı, hava, toprak veya su
kaynaklı ısı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon gibi sistem çözümlerinin tasarımcılar tarafından projelendirme aşamasında analiz edilmesi
ve Bakanlık tarafından yayımlanan birim fiyatlara
göre hesaplanan, binanın toplam maliyetinin en az
yüzde onuna karşılık gelmesi durumunda ise uygulamanın yapılması zorunlu tutulmuştur. Ancak
bu madde 20.000 m2 altı binaları kapsamamakta,
uygulanmasında yoruma açık ve zor olan bir maddedir.
Yönetmeliğin maddelerine genel olarak bakıldığında YSEB kavramına yönelik sayısal enerji performans göstergesi belirlenmesi, maliyet etkinlik gibi
ilkeleri içermediği veya yenilenebilir enerji kullanımı gibi konularda yetersiz kaldığı görülmektedir.

5. TÜRKİYE İÇİN YSEB TANIMI ve
METODOLOJİSİ İÇİN ÖNERİ
Ülkemizde binalar için yürürlükte bulunan yasal
dokümanların uygulanmasında YSEB’nin nasıl
tanımlanacağı ana soru olmalıdır. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği uyarınca hazırlanan
EKB içerisindeki performans değerlendirme kriterlerinde olduğu gibi YSEB için de birincil enerjinin sayısal indikatörlerle tanımlanması gerekmektedir. Düşük enerji veya sıfır enerji bina tanımının
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yanı sıra herhangi bir enerji performansı göstergesi
için, tanımda hangi enerji akışının yer aldığını ve
hangilerinin olmadığını belirtmek gerekir. Binada kullanılan tüm enerji tüketimlerinin dikkate
alınması gerekmektedir. Ancak Binalarda Enerji
Performansı Yönetmeliği ve EKB hazırlanırken
kullanılan Ulusal Hesaplama Metodoloji içerisinde ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su
ve aydınlatma için kullanılan ekipmanlar dışında
binada kullanılan diğer ekipmanlar dikkate alınmamaktadır. Tablo 6 ile YSEB kavramı oluşturulurken olması gereken ana ilkeler verilmektedir.
Dünyada YSEB piyasası gelişme aşamasındadır.
Ülkemizde de YESB pazarının geliştirme süreci,
hızlanma aşamasından önceki bir başlangıç aşaması ve son olarak da istikrar aşamasına ulaşılması
şeklinde tasarlanmalıdır.
YSEB uygulanma durumuna ve teknik ve toplumsal engellerine ilişkin sunulan genel bakışı dengelemek için aşağıda bazı öneriler sunulmaktadır.
Herhangi bir teknik gelişme için ön koşul, ortak bir
bölgesel çerçeveye ve terminolojiye dayanmalıdır.
Hem teknik hem de politika dokümanlarında ulusal ve uluslararası standartlardaki enerji seviyeleri
tanımlarının kullanılması maliyetlerin düşürülmesinde kolaylık sağlayacaktır. YSEB kavramının
ulusal uygulamasında ısıtma ve soğutmada düşük
enerji ihtiyacı için açık ve net şartlar konulmalıdır.
Yürürlükteki BEP Yönetmeliği’nin en önemli çıktılarından olan EKB sonuçlarına ait veriler incelenmelidir. Bu veriler bölgesel bilgi ve tecrübenin
toplanması ve oluşturulmasında yardımcı olacaktır.

Geliştirilecek mevzuat, mutlaka ispata ve kanıta
dayalı politika stratejisine dayanmalıdır. Ayrıca
mevzuat, yeni inşaatların yanı sıra yenileme çalışmaları için izin ve onayları gerektiren düzenlemeleri içermelidir.
YSEB’ler için CO2 salım miktarı (kgCO2/m2/y),
enerji tüketimi (kWh/m2/y), ısıtma-soğutma dengesi (gereksiz iklimlendirmenin engellenmesi/sınırlandırılması için, %), iç ortam kalitesi (iç ortam
sıcaklığı, hava değişim miktarı), kullanıcı yoğunluğu (m2/kişi), yenilenebilir enerji üretim miktarı
(%), tasarım ve yapım maliyetleri (TL/m2) performans göstergeleri olarak değerlendirilerek bu göstergelerin eşik değerleri hesaplanmalıdır.

5.1. Yeni Binalar
YSEB metodolojisinin farklı bina tiplerinin enerji
performansına göre oluşturulması gerekmektedir.
Doğru bir metodoloji için;
•

•
•

İklim verilerinin son ölçümlere ve gelecek yıllardaki hava tahminlerine dayalı standartlarla
uyumlu olması,
Bina bileşenleri potansiyel teknolojilerinin
analizi,
Bina ana bileşenlerinin maliyet değerlendirmesi

gerekmektedir.
Bina yaşam döngüsünde global maliyetler girişimciler ve karar vericiler için önemli parametrelerdir.
Bu nedenle Avrupa Komisyonu’nun 244/2012 sayılı Yönetmeliği ve ilgili kılavuzlarına göre maliyet
etkin metodoloji seçilmelidir.

Tablo 6. YSEB Ana İlkeleri
1. YSEB İlkesi

2. YSEB ilkesi

3. YSEB ilkesi

4. YSEB ilkesi

Enerji talebinin düşürülmesi

İç ortam hava kalitesinin
iyileştirilmesi
Kişi başına taze hava
girişinin en düşük seviyeye
ayarlanması
Doğal aydınlatma
olanaklarının kullanılması

Yenilenebilir enerji payının
sağlanması
Yerinde enerji
kaynaklarından enerji
üretilmesi
Yakından ya da dışarıdan
yenilenebilir enerjinin
getirilmesi

Birincil enerjinin ihtiyacının
azaltılması
Birincil enerji talebinin
düşürülmesi

İç yüklerin düşürülmesi

Bina kabuğunda enerji
verimliliği iyileştirilmesinin
yapılması
Isıtma, soğutma
ve havalandırma
ekipmanlarının enerji
tüketimlerinin düşürülmesi

36

Maksimum kullanıcı
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AB Direktiflerinde terminoloji olarak EN 15603
Standardı’nın (Energy performance of buildings
- Overall energy use and definition of energy ratings) kullanılması önerilmektedir [6]. Türkiye
için de TSE tarafından da uygun görülen TS EN
15603 Standardı’nın kullanılması AB üye ülkeleri
ile kıyaslama yapılabilmesi açısından daha uygun
olacaktır.
Direktif’in 9 uncu maddesi ve Ek 1’de enerji performans göstergesi ve birincil enerji kullanımı için
sayısal göstergenin belirlenmesi gerekmektedir.
YSEB metodolojisinde performans değerlendirme
hesapları yıllık yapılabileceği gibi aylık, günlük ve
saatlik periyotlar da hesaplamalarda temel alınabilir.
Bu, üye devletlerin kendi “tanım uygulamalarında
ayrıntılı uygulamalarını” - birincil enerji dengesi
için - farklı YSEB tanımlama aileleri ve her yıl birincil enerjinin yanındaki ek göstergeleri seçerek
belirleyebileceklerini göstermektedir. Dolayısıyla,
binanın elektrik şebekesi ve diğer enerji şebekeleriyle etkileşiminin analizinde özellikle yararlı olan
bir yıldan farklı bir hesaplama zaman aralığı kullanabilirler.
Bina enerji performans göstergeleri dış hava şartlarına bağlı iklimsel bölgelere göre belirlense de
nem, atmosferik basınç, rüzgâr, yağış ve solar radyasyon bina enerji ihtiyacını belirlemektedir.
AB YSEB tanımlarını ısıtma derece gün (HDD) ve
soğutma derece gün (CDD) metodunu kullanarak
oluşturmuştur.

Yaklaşık Sıfır Enerjili Bina

Bina Enerji Performansı
Hesaplanması
Bina kabuğunun ısıtma ve soğutma
için gerekli enerji ihtiyacının
azaltılması için optimize edilmesi
Bina teknik sistemlerin
verimliliğinin artırılması

Bina ile ilişkili yenilenebilir enerji
sistemleri
Enerji ihtiyacının bir kısmının
yenilenebilir enerji kaynağından
sağlanarak birincil enerji
ihtiyacının azaltılması

Maliyet etkin çözümler

5.2. Mevcut Binaların YSEB Olarak
İyileştirilmesi
“İklime Uyarlanmış Konut YSEB Yenileme Projesi” AB’de mevcut bina iyileştirmeleri için iklim ve
bina yapım yılına bağlı olarak bir sınıflama yaparak AB üye ülkeleri 3 ana iklim grubunda toplamaktadır [16]:
•
•
•

Kuzey batı (Fransa, Birleşik Krallık, Belçika)
Merkez doğu (Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan)
Güney Akdeniz (İtalya, İspanya, Yunanistan)

Bu değerlendirmede bina yapım yılları da dikkate
alınarak AB bina stoğunun %75’ini oluşturan mevcut konutlar için iklime bağlı ısıtma, soğutma ve
elektrik talepleri tanımlanmıştır. Bina yapım yılları 1961 öncesi eski, 1961-1991 arası modern ve 1991
sonrası son dönem olarak belirlenmiştir.
AB’de özellikle kuzey ülkelerde Pasif Ev konsepti
mevcut bina yenilemelerinde yaygın olarak kulla-

Tablo 7. AB Standartlarına Göre Bina Enerji Performans Hesaplama Terminolojisi
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nılmaktadır. Ancak her iklim bölgesi için Pasif Ev
kriterlerinin kullanılması mümkün değildir. 3 ana
iklim grubunda yenileme çözümleri 3 ana unsura
dayanır:
•

Bina kabuğunun enerji performansına dayalı
iyileştirilmesi
YSEB için yenilenebilir enerji teknolojilerinin
HVAC sistemleri ile birlikte çalıştırılması
Pasif bina tedbirleri – pasif soğutma, soğuk
çatı, doğal aydınlatma

•
•

YSEB kapsamında binaların enerji verimli hale getirilmesi için öncelikle yerinde doğru uygulamaların yapılmasının sağlanması gerekmektedir. Bunun
için de süreçte yer alacak mimar ve mühendislerin,
sahada çalışan ara elemanların, KOBİ’lerin ve karar vericilere yönelik eğitimlerin düzenlenmesi
gereklidir. Eğitim maliyet etkin, iklim bölgelerine
uyarlanmış yenileme çözüm ve süreçleri, yönetim,
pratik uygulama teknikleri, proje bazlı workshop
konularını içermelidir. Sahada doğru uygulama
yapılması için her iklim bölgesi için farklı teknik
çözümleri içeren, doğru uygulamaları anlatan el
kitapları hazırlanmalıdır.

El kitapları aşağıdaki hususları içermelidir:
•

•
•

Sahada uygulamayı yapan usta-işçiler tarafından anlaşılabilecek 3 boyutlu model ve bina
modeli ile desteklenen yenileme metodolojisi
ve örnek uygulamalar
Yenileme çözümleri için yeni teknik ve çalışmaları içeren adım adım inşaat kılavuzu
Yapılacak yatırımın ortalama maliyetleri ve
geri dönüş sürelerini içeren yenileme paketleri
ve iş programı [16].

6. SONUÇ ve ÖNERİLER
6.1. Genel Değerlendirme
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre
Türkiye’de 2017 yılı itibariyle %87’si konut nitelikli olmak üzere 9,1 milyon adet bina bulunmaktadır.
Hane sayısı ise 22 milyonun üzerindedir. Yapı kullanma izni istatistiklerine göre Türkiye’nin bina
stokuna her yıl 100.000’den fazla yeni bina eklenmektedir [10]. Ayrıca Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Programı kapsamında 2023’e kadar riskli 6,5
milyon binanın yıkılıp yeniden inşaa edilmesi ön
görülmektedir.

Tablo 8. Mevcut Konut Tipi Binalarda YSEB Konsepti İçin Uygulanabilecek Yenileme Önerileri
Mevcut konut tipi binalarda YSEB konsepti için uygulanabilecek yenileme önerileri
Bina kabuğunun enerji
performansına dayalı iyileştirilmesi

YSEB için yenilenebilir enerji
teknolojilerinin HVAC sistemleri ile
birlikte çalıştırılması

Pasif bina tedbirleri ile bütünlük

Bina kabuğunun performansının
yalıtım ile artırılması

Teknoloji ve tasarımın sinerjik
bütünlüğü: bina ile bütünleşik güneş
enerjisi ve jeotermal ısı pompalarının
bina ile bütünleşik kullanımı

Pasif teknolojilerin ve bio-iklimsel
prensiplerin HVAC sistemler ile
kullanılması (ısı geri kazanım
garantili, düşük enerji talepli ve yaz
ve kış aylarında konforlu, kullanıcı
ihtiyaçlarını karşılayan)

Dış cephede, enerji verimli, rüzgar ve
hava sızdırmazlığı yüksek pencere ve
kapıların monte edilmesi

Yenilikçi nerji verimliliği için
jeotermal ısı pompaları

Yenilikçi pasif soğutma
teknolojilerinin mekanik sistemler ile
birleştirilmesi, (havadan havaya ısı
dönüştürücüler kullanılabilir)

Bina kabuğunda mimari bir eleman
olarak bina ile bütünleşik enerji
üreten teknolojiler: fotovoltaik
paneller, sıcak su için güneş panelleri

Özellikle Akdeniz iklim bölgesi için
ayarlanmış HVAC sistemlerinin
kullanılması

Yenileme için uygun yenilikçi yüksek
enerji verimli ısıtma sistemleri:
düşük derece sistemine dayalı
ısıtma ve soğutma sağlayan radyant
döşeme ve tavan

38

Sıcak iklimler için havalandırmalı
cephe sistemleri

Opak ve şeffaf bina kabuğunun
aşırı ısınmasını önleyen güneş kırıcı
sistemler

Yeşil çatı ve cepheler

Otomasyon sistemleri ile yönetim
ve kontrol: enerji düzenlemesi ile
ilişkili tüm alt sistemleri içeren enerji
kontrolü için sistemler
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Ülkemizde TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” Standardı’nın zorunlu standart olarak uygulanmaya başlanıldığı 2000 yılı bina sayımına göre, 7,8
milyon bina mevcuttur. Sanayi binaları çıkartıldığında bu rakam 7,7 milyona düşmektedir. Sayıma
göre, konut ve ticari binaların kapladığı alan 913
milyon m2 olup, bunların 400 milyon m2’si ısıtılmaktadır [17]. Genel bir varsayım ile 2000 yılından önce yapılan binalar enerji verimsiz olarak
kabul edilebilir. Bu durumda bina stoğunu yalıtımı
yetersiz ve ısıtma sistemi verimsiz, enerji tüketimi
yüksek binalar oluşturmaktadır.
Türkiye’de bina sektörü son yıllarda hızla gelişmekte olup sektörün nihai enerji tüketimi 2000
yılında 19,5 MTEP iken %66 artarak 2015 yılında
32,4 MTEP değerine ulaşmıştır. Yıllık ortalama
%4,4 enerji talep artışı gerçekleşen bina sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı ise %32,8 değerine ulaşarak sanayi sektörünün de önüne geçmiştir. Benzer şekilde 2000 yılında nihai elektrik
tüketiminde %47,4’lük bir paya sahip olan bina ve
hizmetler sektörü, 2015 yılında %49,9’luk payı ile
sanayi sektörünün önüne geçmiştir. Aynı dönemde
toplam artış oranı %135, yıllık ortalama talep artış
oranı ise %9 olarak gerçekleşmiştir [10].
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 2014 yılında etüt çalışmaları tamamlanan 166 adet kamu
binasında elektrik tüketiminde %13, yakıt tüketiminde ise %35,5 olmak üzere toplam enerji tüketiminde yaklaşık %27,3 oranında tasarruf potansiyeli olduğu ortaya çıkmıştır. Söz konusu tasarruf
potansiyelinin elde edilebilmesi için yapılacak
yatırımların geri ödeme süresi ise 3,32 yıl olarak
hesaplanmıştır [18].
Mevcut istatistikler ve çalışmalar göstermektedir
ki, büyüyen ve dönüşen bina sektöründe enerji
verimliliği açısından büyük potansiyel bulunmaktadır. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde ve
Ulusal Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’ndeki hedeflerin yakalanabilmesi için yeni binaların enerji verimli inşa edilmesinin yanı sıra mevcut bina
stoğunun da yenilenebilir enerji kaynakları ile ilişkilendirilerek enerji verimli iyileştirilmesi büyük
önem arz etmektedir.
Teknik olarak mevcut binaların YSEB olarak iyileştirilmesinde, her bir iklim bölgesi ve bina yapım yılı baz alınarak bütüncül yenileme paketleri
belirlenmelidir. TS 825 Standardı’na göre 4 iklim
bölgesindeki binaların ısıtma, soğutma ihtiyaçları

ve elektrik tüketimleri farklılıktır. Soğutma ihtiyacı daha fazla olan Muğla, Antalya ve Adana’da
yapılacak bina iyileştirmesi ile ısıtma ihtiyacı soğutmadan daha fazla olan Sivas, Kars ve Erzurum
illerinde yapılacak bina iyileştirmelerinin içeriği
farklılık gösterecektir. Aynı şekilde enerji verimliliğine göre 2000 yılı öncesi ve sonrası binaların
inşaat kalitesi de farklılık göstermektedir.

6.2. Öneriler
YSEB tanımı 2 ana unsur içermelidir:
•

•

Bina enerji performansı: Isıtma ve soğutma
yüklerinin azaltılması için bina kabuğunun
optimize edilmesi, pasif ısıtma ve soğutma ile
desteklenmesi, bina teknik sistemlerinin verimliliğinin artırılması.
Yenilenebilir enerji sistemleri: Bina ile ilişkili
yerinde üretim ile birincil enerjinin en azından
bir kısmının yenilenebilir enerjiden karşılanması.

Bu iki unsurun binada uygulanmasında Türkiye’deki farklı iklim bölgelerine göre seçilecek farklı önlem paketlerinin bina yaşam döngüsü dikkate
alınarak (örneğin ortalama 30 yıl) maliyet etkinlik
hesabı yapılarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Türkiye özellikle güneş enerjisi açısından avantajlı
konumdadır. Güneş enerjisi hem pasif önlemler ve
sistemlerle (güneş duvarı, güneş bacası, doğal aydınlatma gibi) hem de sahada yenilenebilir enerji
üretilmesinde (fotovoltaik paneller ile elektrik üretimi, güneş panelleri ile sıcak su elde etmek) kullanılabilir. Ayrıca oluşturulacak enerji performansı
çözüm paketlerinde maliyetler de hesaplanarak
iklim bölgelerine göre farklı maliyet etkin öneriler
sunulmalıdır. Enerji tüketiminin azaltılması sera
gazı salımlarında da düşüşe neden olacağından
Türkiye’nin iklim değişikliği hedeflerine ulaşılmasında da etken olacaktır.
Genel olarak bina sektörü YSEB konseptine olumlu bakmaktadır. YSEB sektör için girişimcilik ve
yeni iş sahası olarak görülmektedir. Ancak aynı
zamanda yatırımcılar ve bina kullanıcıları tarafında ilk yatırım maliyeti yüksek bulunmakta, bina
yaşam döngüsü süresince getireceği ekonomik faydaları ve iç ortam kalitesindeki iyileştirme konularında bilgi eksikliği bulunmaktadır.
Bunun yanısıra, YSEB uygulamalarında tasarım
süreci ve uygulama sürecinde, tasarımcılar ve sahadaki uygulayıcılar, hatta bina kullanıcıları araTesisat Mühendisliği - Sayı 173 - Eylül/Ekim 2019
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sında bilgi ve iletişim eksikliği bulunmaktadır.
Yeni teknolojiler ve uygulamalar bilinmemektedir.
Bu da uygulamada doğru çözümlerin kullanılması
ve seçilen teknoloji ve sistemlerin doğru kurulamaması riskini doğurmaktadır. Ayrıca idareciler
de uygulama konularında yetersiz kalmaktadır.
Özellikle konut sektöründe yap-satçı olarak tabir
edilen ve halk ile daha fazla iletişimi olan müteahhit firmalarının bilgi seviyesi ve kapasiteleri çok
düşük kalmaktadır.
Tasarım ve uygulamadaki bilgi eksikliğinin ortadan kaldırılması için YSEB yapım ve yenileme
tekniklerinin ve metotlarının planlama ve uygulama pratiklerinin geliştirilerek sadece teorik değil
örnek uygulamaların incelendiği uygulamalı eğitim programları düzenlenmelidir. Ayrıca bilgi ve
iletişim eksikliğinin önlenmesi için tasarımcılar ve
sahada çalışanlar arasında “ortak dil” oluşturulması sağlanmalıdır. Bina enerji verimliliğinin sağlanması için farklı iklim bölgelerine yönelik örneklerin olduğu, pasif çözümler, aktif çözmler, teknik
sistemler yenilenebilir enerji en iyi uygulamalarını
içeren kılavuz kitaplar hazırlanmalıdır.
Mevcut bina stoğunun YSEB olarak dönüştürülmesini desteklemek üzere; teknoloji farkındalığı,
finansal araçlara teşvik tedbirleri, vergi mekanizmaları, enerji tasarruf tedbirleri gibi ekonomik
araçlar, bina yenilemelerinde kamu özel ortaklığı
gibi pazar araçları, enerji iyileştirmeleri hakkında
halkı bilgilendiren danışma merkezleri oluşturulabilir [6].
AB’deki YSEB sürecine bakıldığında örnek binaların, binadaki pasif ve aktif sistemlerin izleme
ve değerlendirme çalışmalarından yararlanılarak
hesaplamaların yapıldığı, sayısal değerlere ulaşıldığı görülmektedir. Türkiye’de YSEB konsepti ile
yapılmış bina sayısı çok fazla olmasa da örnekleri
bulunmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen “Kamu Binalarında Enerji
Verimliliğinin Artırılması Projesi” kapsamında
bir ofis bir de okul binası olmak üzere inşa edilen
demo binalar kamu için örnek alınabilecek, izleme
ve doğrulama yapılabilecek binalardır.
Kamu binalarının elde edilmesinde kamunun öncü
rol oynayarak ilk yatırım maliyeti ve düşük fiyat
teklifi değil bina yaşam döngüsü maliyeti değerlendirilerek ihale edilebilmesi için Kamu İhale
Kanunu’nda gerekli değişikliklerin yapılması da
sektörün önünü açacak bir önlemdir. Çevre ve Şe-
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hircilik Bakanlığı tarafından yeni binalara yönelik
hazırlanan “Kamu Binaları Standardı” mevcut binaların iyileştirilmesi ve sayısal göstergeleri içerecek şekilde yeniden düzenlenmeli ve uygulanması
izlenmelidir.
Bina sektörü ile ilgili kanun, yönetmelik ve standartların birbiri ile uyumlu olması, izin prosedürlerinin daha basite indirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması gereklidir. Mevzuatın değiştirilerek
ülke politikalarındaki hedefe ulaşmak için gerekli
düzenlemelerin yapılması ve bunların belirli periyotlarla gözden geçirilmesi, işlemeyen veya sorunlu olan maddelerin revize edilmesi gerekmektedir.
Özellikle binaya kurulan yenilenebilir enerji sistemlerinin devreye alınmasında bina onayını yapacak belediyelerde, yeterli personel ve konu ile ilgili
bilgi eksikliği ile karşılaşılabilmektedir.
Bina kullanıcıları binanın enerji tüketimlerinde ve
kaynak kullanımında en önemli etkendir. Teknik
ve idari bilgilendirme merkezleri yoluyla halkın
bilgilendirilmesi, doğru bilinen yanlışların, yanlış
kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesini sağlayacak, aynı zamanda bina sektöründeki talebin
beklentisini yükseltecektir. Halkın anlama seviyesine uygun bilgilendirme el broşürleri hazırlanabilir.
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Amonyak gibi doğal akışkanlar 19. yy’ın ortalarından bu yana başta yiyecek üretimi ve depolama gibi proseslerde soğutma amacıyla kullanılmaktadır. Amonyak
termofiziksel özelliklerinden dolayı ısıl kapasitesi daha yüksek olduğundan ve diğer
ekipmanları da daha ekonomik seçildiğinde, daha düşük ebatlardaki cihazlar kullanılarak aynı soğutma kapasitesini sağlamaktadır. Mevcut soğutucu akışkanların
ozon tabakasında incelmeye sebebiyet vermesi ve küresel ısınmaya neden olmasından dolayı başta Kyoto Protokolü gibi uluslararası platformlarda gündeme gelmiş
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kullanılarak yatay boru içindeki amonyak yoğuşma ısı transferi ve basınç kaybı
parametreleri incelenmiştir.
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Investigation of Ammonia (R717) Condensation
Heat Transfer and Pressure Drop in Horizontal
Tube
ABSTRACT
Natural fluids such as ammonia have been used for refrigeration in processes such as
food production and storage since the mid-19th century. Due to the thermophysical properties of the ammonia, the thermal capacity is higher and when the other equipment is
selected more economically, it provides the same cooling capacity by using lower size
devices. As the existing refrigerants cause thinning of the ozone layer and caused global
warming, it was decided to restrict the use of harmful refrigerants, such as chlorofluoro
carbons and hydrofluorocarbons, which were raised in international platforms such as
the Kyoto protocol. One of the decisions taken by this protocol is to replace the existing
refrigerants with low-level fluids and to the next generation of environmental fluids.
Ammonia (R717) is a refrigerant that is not harmful to the environment since it has no
global warming potential (GWP) and no ozone layer consumption potential (ODP) value
and is derived from natural cycles. As ammonia is a smelly, flammable potential, it is a
toxic fluid.
In this study, ammonia condensation heat transfer and pressure loss parameters in horizontal pipe were investigated by using the correlations created for other fluids by using
the results of an experimental study which was previously made for straight and grooved
tube in the literature.
Geliş Tarihi : 24.10.2018
Kabul Tarihi : 17.01.2019

Keywords

Ammonia, Condensation Heat Transfer, Horizontal Tube Condensation, Two Phase
Flows.
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1. AMONYAK SOĞUTUCU
AKIŞKANININ TARİHÇESİ
İnsanlar amonyağı soğutucu akışkan olarak
1950’lerde Fransa’da kullanmaya başladı ve
1860’larda Amerika Birleşik Devletleri’ne getirildi.
1900’lü yıllara kadar amonyak soğutucu akışkanı
bir çok ticari işletmede buz blokları oluşturulması, yiyecekleri soğuk tutmak ve diğer kimyasalları
oluşturmak için kullanıldı. 1920’lerle birlikte buz
pateni pistlerinde ve 1930’lara kadar ev ve iş yerlerini soğuk tutmak için iklimlendirme cihazlarında
kullanıldı. Günümüzde iklimlendirme cihazlarında yaygın olarak kullanılmamasına rağmen, gıda
soğuk hava depoları ve birçok endüstriyel uygulamada tercih edilmektedir. Günümüzde amonyak;
havaalanı, oteller ve üniversite kampüsleri gibi
yüksek kapasiteli soğutma proseslerinde kullanılmaktadır [1]. Susuz amonyak yaygın olarak et,
kümes hayvanları ve balık işleme tesislerinde, süt
ve dondurma üretim merkezlerinde, alkol içecek
üretiminde, meyve ve sebze suyu ile içecek işleme
tesislerinde, soğuk hava depolarında, diğer gıda işleme tesislerinde, deniz mahsülleri ve deniz aşırı
gıda taşıma gemileri ile petro-kimya tesislerinde
soğutucu akışkan olarak kullanılmaktadır [2].

2. AMONYAK SOĞUTUCU
AKIŞKANININ ÖZELLİKLERİ
Amonyak klasik alternatif soğutucu akışkanlar
arasında en yaygın kullanılanıdır ve düşük maliyetli, daha iyi çevrim verimi, yüksek ısı transfer
katsayısı, yüksek tespit edilebilirlik, yüksek kritik
sıcaklığa sahip, sıvı pompalama maliyeti düşük ve
Ozon Tabakası Tüketimi (ODP) ile Küresel Isınma
Potansiyeli (GWP) olmayan soğutucu bir akışkan-

dır. Halokarbonlara göre yüksek ısı transfer kapasitesine sahip olması, uygulamalarda daha fazla
toleransının bulunması amonyak akışkanını diğerlerine göre ayrıcaklı kılmıştır. Amonyak, zehirleyici olmasının yanı sıra, kendiliğinden tutuşması
oldukça zor olmasına rağmen hava ile yanabilen,
kötü kokulu ve kokusu kolayca tesbit edilebilen
ve atmosferde hızlı bir şekilde kaybolan soğutucu
akışkandır [3]. Susuz amonyak doğada korozif değildir ancak bakır, pirinç ve diğer demir içermeyen malzemelerde korozyon özelliği gösterir. Bu
yüzden amonyaklı sistemlerde bakır kullanımından kaçınılmalıdır. Amonyak soğutucu akışkanı
kompresörün karterinde yağ ile karışmaz ancak
kompresörden çıkarken yağ parçacıklarını evaporatör ve kompresöre taşır, bu nedenle amonyaklı
sistemde yağ ayırıcı kullanılmalıdır. Amonyak doğada hemen hemen her yerde bulunur ve bu yüzden
ucuzdur ve soğutma sistemlerinde maliyeti azaltır.
Bütün bu özellikleri göz önüne alındığında ve zehirlilik esas faktör değilse ideal bir soğutucu akışkan olarak nitelendirilebilir [4].
Amonyak soğutucu akışkanı Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) ve Ozon Tüketim Potansiyeli
(ODP) olmayan ve bu özelliği ile diğer soğutucu
akışkanlardan üstün olan bir soğutucu akşıkandır.
Amonyak akışkanının ODP ve GWP değerleri Tablo 1’de belirtilmiştir [5].

3. AMONYAK SOĞUTUCU AKIŞKANI
KULLANIM SEBEPLERİ
1987’de Montreal Protokolü’nün imzalanmasından
sonra ozon tabakasını tüketen ve küresel ısınmaya
sebebiyet veren kloroflorokarbonlara (CFCs) alternatif soğutucu akışkanların araştırılması gündeme

Tablo 1. Çeşitli Soğutucu Akışkanların Ozon Tüketim ve Küresel Isınma Potansiyeli
Ozon Tabakası Tüketim
Potansiyeli (ODP)

Küresel Isınma
Potansiyeli (GWP)

Amonyak (NH3)

0

0

Karbondioksit (CO2)

0

1

Hidrokarbonlar (Propan C3H8, Bütan C4H10)

0

3

Su (H2O)

0

0

Kloroflorokarbonlar (CFCs)

1

4,680-10,720

0,02-0,06

76-2,270

Perflorinli Hidrokarbonlar (PFCs)

0

5,820-12,010

Kısmı Halojenize Florinli Hidrokarbonlar (HFCs)

0

122-14,310

Kısmi Halojenli Kloroflokarbonlar (HCFCs)
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geldi. Araştırmalar, ozon tabakası tüketim potansiyeli, sera etkisi, yanıcılık ve zehirlilik parametreleri ile değerlendirildi. Dört paramerenin tümünü
sağlayan bir akışkan bulunmadığı için minimum
risk olacak şekilde araştırmalar sürdürüldü. Bu nedenle alternatif soğutucu akışkanlar hidroflorokarbonlar (HFCs) ve amonyak, propan ve bütan gibi
doğal akışkanlar tercih edildi [6].
Amonyak kullanım sebepleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:
•

•

•

•

Daha ucuz: Amonyaklı soğutucular daha kısa
borulama gerektirir ve tesisat maliyeti daha
ucuz olur. Diğer tiplere göre maliyeti %10-20
daha ucuzdur.
Verimli: Amonyaklı soğutma HFC kullanan
diğer soğutma yöntemlerine göre %3-10 daha
verimlidir.
Çevre sağlığı: HFC’ların aksine amonyak soğutucu akışkanının Küresel Isınma Potansiyeli yoktur.
Kimyasal maliyet: Amonyak eldesi diğer
HFC’lara göre daha ucuzdur.

4. SAF AMONYAKLI YOĞUŞMA
SİSTEMİNDE ISI TRANSFERİ ve
BASINÇ KAYBININ İNCELENMESİ
Literatürde amonyak akışkanının kullanıldığı yatay olarak yerleştirilmiş sistemlerde yoğuşma ısı
transferinin ve basınç kaybının doğrudan incelendiği birkaç çalışma bulunmaktadır. Bunlardan

Vollrath ve ark. [7], yatay olarak yerleştirilmiş 8,1
mm çapındaki düz ve yivli boru içerisindeki saf
amonyak akışı esnasındaki yoğuşma ısı transfer
katsayısı ve basınç kaybını incelemişlerdir. Deneysel çalışmalarını ilkinde üst kısımda düz ve
alt kısımda yivli boru, ikincisinde bu yerleşimin
tam tersi ve üçüncüsünde yeni bir test bölmesi olacak şekilde üç farklı yöntemle incelemişlerdir. Üç
farklı deney sonuçlarını Cavallini (2002), Dobson
(1994), Thome (2003), Chen (1966), Shah (1979),
Tang (1997) ve Travis’in (1973) oluşturduğu korelasyonlar ile karşılaştırmışlardır. Belirtilen korelasyonların deneysel üç deney grubu için deneysel
sonuçlardan ±20’den fazla sapma meydana getirdiğini gözlemlemişlerdir. Yatay olarak yerleştirilmiş
yivli borunun içindeki amonyak yoğuşma ısı transferi incelendiğinde yoğuşma ısı transfer katayısının ortalama yarı yarıya azaldığını gözlemişlerdir.
Düz boru için yapılan deneylerde basınç kaybı ise
Friedel (1979), Jung ve Radermacher (1989) ve
Souza (1993) korelasyonları ile karşılaştırılmış ve
deneysel sonuçlardan üç korelasyonunda deney
sonuçlarından ±20’den fazla sapmanın olduğunu
gözlemişlerdir. Komandiwirya ve ark. [8], yatay
olararak yerleştirilmiş düz ve yivli boru içerisinde saf amonyaklı ve %1-5 yağ ve amonyak karışımındaki akış esnasında yoğuşma ısı transferini
ve basınç kaybını incelemişlerdir. Amonyak yağ
karışımı için yüksek kütle akılarında ve kuruluk
derecelerinde ısı transfer katsayısının düştüğü
gözlemlemişlerdir. Thome (2003) korelasyonu-

Şekil 1. Amonyak halka akışı Komandiwirya ve ark / Vollrath ve ark. Basınç kaybı deneysel sonuçlarının
korelasyon sonuçları ile karşılaştırması
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Şekil 2. Amonyak halka akışı Komandiwirya ve ark / Vollrath ve ark. Isı transfer katsayısı deneysel sonuçlarının
korelasyon sonuçları ile karşılaştırması

nun ısı transfer katsayısını elde etmede ve Jung ve
Radermacher ile Souza korelasyonlarının basınç
kaybını elde etmede yakınsak sonuçlar verdiğini
gözlemlemişlerdir. Park ve ark [9], Komandiwirya ve ark. Deney sonuçlarından yola çıkarak yatay
düz boru içindeki yoğuşma ısı transferi sonuçlarını
serbest taşınım ve zorlanmış taşınım yoğuşma rejimi arasındaki yüzey açısı ve sıvı amonyak film
kalınlığına bağlı olarak korelasyon elde etmişler ve
bu korelasyonu kullanarak elde edilen sonuçların
deneysel sonuçlardan ±20 sapma olduğunu gözlemlemişlerdir. Ayrıca yayat olarak yerleştirilmiş
düz bir boru içerisindeki iki fazlı basınç düşümünü
inceleyerek Müller ve Steinhagen (1986), Friedel
(1979) ve McAdams (1942) korelasyonlarıyla karşılaştırarak elde edilen sonuçların deneysel sonuçlardan maksimum ±30 sapma olduğunu, en iyi sonucu Müller&Steinhagen korelasyonunun verdiğini
gözlemlemişlerdir. Müller&Steinhagen korelasyonunun basınç kaybı 1 kPa/m’den daha yüksek değerleri için daha yakınsak sonuçlar verdiğini ifade
etmişlerdir.
Volrath ve ark [7] ve Komandiwirya [8] amonyak
akışının halka akışı olarak gerçekleştiği deney sonuçlarının belirtilen korelasyonlar ile karşılaştırması Şekil 1’de ifade edilmiştir.

5. REGRESYON ANALİZİ / EĞRİ
SABİTLEME YÖNTEMİ İLE
KORELASYONUN AMONYAK AKIŞI
İÇİN BASINÇ KAYBI ve ISI TRANSFER
KORELASYONLARININ ELDESİ
Regresyon analizi eğri sabitleme yöntemi kullanarak basınç kaybı ve ısı transferi incelenmiştir.
Regresyon analizi için Komandiwirya ve ark. ile
Vollrath ve ark. deneysel çalışmaları sonucu elde
edilmiş sonuçlar referans alınmıştır. Bu çalışma 8,1
mm çapındaki yatay olarak yerleştirilmiş pürüzsüz
(düz) boru içinde 120-270 kg/m2.s kütle akısı, 0,370,95 kuruluk dercesinde ve 35 °C yoğuşma sıcaklığı sınır koşulları uygulanarak gerçekleştirilmiştir.
Regresyon analizi yapılırken basınç kaybı ile ilgili
tekil parametrelerin ve mevcut korelasyonların deney sonuçları üzerindeki ağırlıkları incelenmiştir.
Müller ve Steinhagen’ın basınç kaybı için türetmiş
olduğu basınç kaybı ifadesinden hesaplanan iki faz
çarpanının deneysel sonuçlar üzerindeki ağırlığı
incelenerek amonyak akışkanı için Eşitlik 1’de gösterilen korelasyon türetilmiştir. Regresyon analizi
bağımlı değişkeni ölçme gücü olan R-sq değerinin
%76,76 olduğu görülmektedir. Bu değerin deneysel
sonuca olan yakınsama değerini ifade etmekte olup
Şekil 3.a’dan görüleceği üzere korelasyon sonucu
elde edilen sonuçların büyük bir çoğunluğunun
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±%20 sapma dahilinde olduğu görülmektedir.

6. SONUÇ

Regresyon analizi eğri sabitleme yöntemi kullanılarak korelasyonu elde edilen diğer bir parametre
ısı transfer katsayısıdır. Isı transferi için yapılan
regresyon analizi, basınç kaybı regresyon analizinde olduğu gibi 8,1 mm çapındaki yatay olarak
yerleştirilmiş pürüzsüz (düz) boru içinde 120-270
kg/m2.s kütle akısı, 0,37-0,95 kuruluk derecesinde
ve 35 °C yoğuşma sıcaklığı sınır koşulları uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Regresyon analizi için
Komandiwirya ve ark. ile Vollrath ve ark. deneysel
çalışmaları sonucu elde edilmiş sonuçlar referans
alınmıştır. Yapılan regresyon analizi esnasında
deneysel sonuçlar üzerinde etkili olan parametrelerin sıvı fazdaki Reynolds sayısı, Prandtl sayısı ve
Froude sayısı olduğu gözlenmiştir ve Eşitlik 2’de
belirtilen korelasyon elde edilmiştir. Regresyon
analizi sonuçlarından görüldüğü üzere maksimum
sapmanın %52,34 mertebelerinde olduğu gözlenmiştir. Elde edilen korelasyon ile ısı taşınım katsayısı sonuçlarının deneysel sonuçlar ile karşılaştırması Şekil 3.b’de gösterilmiştir.

Soğutucu akışkan olarak amonyak zehirleyici etkiye sahip olmasına rağmen yüksek ısı transfer
özellikleri nedeniyle geniş hacimli soğutma uygulamalarında kullanılan bir akışkan türü olup, küresel ısınma ve ozon tabakası tüketim potansiyeli
olmaması nedeniyle küresel ısınmaya bir etkisi
yoktur. Soğutma sistemlerinde amonyak kullanımı, akışkanın yüksek ısı transfer özelliklerinden
dolayı daha az konstrüktif malzeme kullanılarak
yüksek kapasite elde edilebilir. Amonyak ile çalışan ürünlerde ısıl kapasiteyi arttırmanın bir yolu
olarak akışkanı taşıyan borularda yüzey alanı arttırma ve yivli boru kullanmak gerekir. Ancak yivli
boru kullanımı da her zaman ısı transfer kapasitesini arttırmayabilir. Dolayısıyla farklı yiv yükseklik ve açılarında deneylerin gerçekleştirilerek kapasitenin tayin edilmesi gereklidir. Yatay bir boru
içerisinde halka, kesikli, katmanlı-düzgün ve katmanlı-dalgalı akış gerçekleşir. Deneysel koşullara
ancak halka akış koşullarında yakınsama yapılabilmiştir. İki fazlı akışlarda fazlar arası yüzey alanı, her bir fazın hızı, fazlar arası sürtünme, yüzey
gerilmesi ve temas açısı gibi bir çok parametrelerin
ölçülmesi ve hesaba katılması gerekir. Kapasitenin
daha kolay yoldan tayin edilmesinin bir yolu da
korelasyon kullanımından geçmektedir. Deneysel
sonuçlara yakın sonuçlar veren bir korelasyon elde
etmek için daha fazla sayıda deney verisine ihtiyaç
vardır. Bu bildiride kullanılan korelasyonlar Tablo
2’de belirtilmiştir.

Φ2lo = -0,00426 + 1,341 Φ2Müller
S
0,0034292

R-sq
76,76%

R-sq(adj)
76,31%

(1)
R-sq(pred)
75,25%

Nu = 10536 - 0,00710 Resıvı - 8147 Prsıvı+ 24,0 Frsıvı
(2)
S
43,7598

R-sq
52,34%

R-sq(adj)
49,48%

R-sq(pred)
45,37%

			3.a						3.b
Şekil 3. Regresyon analizi sonucu elde edilen basınç kaybı (a) ve ısı transfer katsayısı (b) sonuçları
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Tablo 2. Kullanılan Basınç Kaybı ve Yoğuşma Isı Transfer Katsayısı Korelasyonları
Korelasyon
Müller-Steinhagen ve Heck (1986)

Jung ve Jadermacher (1989)
Souza ve ark. (1993)

Chato (1962)

Jaster and Kosky (1976)

Shah (1979)

Tang (1997)

KISALTMALAR

ρl

Sıvı faz yoğunluğu [kg/m3]

D

Çap [m]

ρv

Buhar faz yoğunluğu [kg/m3]

Frl

Sıvı faz Froude sayısı [-]

μl

Dinamik viskozite [Pa.s]

g

Yerçekimi ivmesi [m/s2]

Φlo

İki faz çarpanı

h

Buharlaşma entalpisi [kJ/kg]

kl

Sıvı faz ısı iletim katsayısı [W/m 2K]

Nu

Nusselt Sayısı

Pred

İndirgenmiş basınç

Prl

Sıvı fazı Prandtl sayısı

Rel

Sıvı faz Reynolds sayısı

Tdoy

Doyma sıcaklığı [°C]

Tyüzey

Yüzey sıcaklığı [°C]

x

Kuruluk derecesi

Xtt

Lockhart-Martinelli parametresi

KAYNAKLAR
[1] Website 1, https://www.creativesafetysupply.com /ar ticles/ammonia-ref rigeration /
14.01.2019.
[2] Website 2, https://www.osha.gov/SLTC/etools/
ammonia_refrigeration/index.html 14.01.2019.
[3] Di̇ nçer, İ., Kanoğlu, K., “Refrigeration Systems and Applications”, Second Edition,
Wiley, 2003.
[4] Websi̇ t 3, https://www.brighthubengineering.
com/hvac/64242-properties-of-ammonia-gasor-r717-used-as-refrigerant/ 14.01.2019.
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[5] IPCC/TEAP Special Report: Safeguarding the
Ozone Layer and the Global Climate System:
Issues Related to Hydrfluorocarbons and Perflorocarbons, 2005.
[6] Maclaine, I., L:, Leaonardi, E., “Why Hydrocarbons Save Energy, AIRAH Journal51 (6),
33-37, June 1997.
[7] Vollrath, J., E., Hrnjak, P., S., Newel, T., A.,
“An Experimental Investigation of Pressure
Drop and Heat Transfer in an In-Tube Condensation of Pure Ammonia, ACRC CR-51, 2003.
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2010 yılında yayınlanan Avrupa Birliği Direktifi EPBD 2010/31/EU, enerji performansı analizlerine maliyet kavramını eklemiş ve üye ülkelerde 2020’den itibaren
yeni yapılacak tüm binaların yaklaşık sıfır enerji binası olmasını zorunlu kılmıştır.
Amerikan kıtasındaki devletler de 2009 yılında aldığı kararlarla, ilk önce yeni binalar olmak üzere önüne 2020, 2025, 2030 yıllarında gerçekleştirmek üzere hedefler belirlemiştir. 2018 yılında, da alınan kararları gözden geçirerek, yeni stratejik
verimlilik planı ortaya koymuşlardır. Bu direktiflerle, binanın dış cephe zarfında,
ısıtma sistemlerinde, soğutma sistemlerinde, havalandırma sistemlerinde ve domestik sıcak-su hazırlama sistemlerinde bazı hedefler belirlemiştir.
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Nearly Zero Energy Building HVAC Design and
Application Principles
ABSTRACT
European Union Directive 2010/31/EU (EPBD Recast) has introduced the cost considerations into the energy performance calculations and has obliged the Member
States (MS) that by the end of 2020 all new buildings should be nearly zero energy
buildings with the decisions taken in the American continent in 2009, it has set targets to realize in front of the new buildings first in 2020, 2025, 2030.
New strategic efficiency plan was prepared by reviewing the decisions taken in
2018. These directive some targets were determined in the exterior facade envelope
heating systems,cooling systems,ventilation systems and domestic hot water preparation systems.
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1. GİRİŞ
1. 1. Düşük Enerjili Bina Kavramı
Dünya genelinde 1974 petrol krizi, karbondioksiti azaltma çabaları, küresel iklim değişikliği, artmakta olan enerji talebi ve kaynak yetersizliği,
birincil enerjinin büyük bir bölümünün binalarda
tüketilmesi sonucu, yeni bina konseptlerine (pasif
ev düşük enerjili bina, sıfır enerjili ve emisyonlu
bina, yaklaşık sıfır enerjili bina, yüksek enerji performanslı bina, yeşil bina vb.) yönelik araştırmalara hız kazandırmıştır.

Şekil 1. (nZEB) Bina genel balans konsepti [1]

1. 2. Net Sıfır Enerjili-(nZEB) Bina
1.2.1. Net sıfır enerjili binalar, ülke enerji dağıtım
altyapısına bağlı binalardır.
1.2.2. Fosil yakıtlara dayalı birincil enerji tüketimi
sıfır olan binalardır.
1.2.3. Net sıfır enerjili binalar, çok yüksek enerji
performansına sahip binalardır.
1.2.4. Ulusal bina standart ve bina kodlarında tanımlanan baz binaya (referans bina) göre daha düşük enerji ihtiyacı olan binalardır.

Şekil 2. Net ZEB konsept balans grafiği

Şekil 3. (nZEB) Bina genel enerji dağıtımı şeması [2]
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1.2.5. Net sıfır enerjili bina, çok düşük enerjiye ihtiyacı olan ve bu enerjiyi de yerinde üretilen yenilenebilir enerjiden veya kendisine yakın çevresinde
yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjiden karşılayan binadır.

2. NET SIFIR ENERJİLİ (nZEB)
BİNALARDA HVAC TASARIM
ESASLARI
2.1. Net sıfır enerjili (nZEB) binalar için, tasarıma
başlamadan önce, projelendirilecek bina için, net
enerji ve sürdürülebilirlik hedefleri belirlenmelidir.
2.2. Ön tasarım safhasında binanın, güneşe erişimi, rüzgâr mevcudiyeti ve yağış miktarları gibi
biyoklimatik alan verileri toplanmalıdır.
2.3. Enerji modellemesi yapılmalıdır.
2.4. Entegre ve bütünleşik tasarım uygulanmalıdır.
2.5. Binaya güneşin erişimi, doğal gölgeleme, hava

hareketleri, dikkate alınarak pasif ısıtma, soğutma,
havalandırma için binanın yeri, kütlesi, yönü optimize edilmelidir.
2.6. Gelecekte yapılacak binalar, mekanik ekipmanlar, gölgeleme elemanları, cepheye, çatı döşemesine, toprak döşemesine konacak PV panellerinin verimini etkileyebilir. biyoklimatik analiz
yapılarak bina için optimum yerleşim sağlanmalıdır.
2.7. Binanın enerji performansını etkileyen en
önemli iklim değişiklikleri, hava sıcaklığı, yer sıcaklığı, rüzgâr, güneş enerjisi ve nemdir. Pasif ısıtma, soğutma, doğal havalandırma için, dış pencere
gölgelikleri, bitki örtüsü, pencere yerleşimleri ve
binanın kitlesi dikkate alınmalıdır.
2.8. Küçük binalar haricindeki binalarda, mekanik
havalandırma yükünü azaltmak için, CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) modellemesi yapılarak, doğal havalandırma sistemi dizayn edilmelidir.

Şekil 4. (nZEB) Bina doğal havalandırma konsepti
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2.9. Tasarım safhasında binanın içindeki mahallerin optimum düzeyde gün ışığından yararlanması
sağlanmalıdır. Çalışma mahalleri, yaşam mahalleri, mümkün olduğunca binanın dış çevresine, koridorlar, az kullanılan mahaller binanın çekirdek
kısmına yerleştirilmelidir. Dış çevredeki mahallerin çok yüzey alanına sahip cam yüzeyleri, yaz
aylarında soğutma yükünü artırabilir, onun için dış
gölgeleme ve güneş ısısını azaltıcı stratejiler geliştirilmelidir.
2.10. Isıtma ve soğutma yüklerini azaltmak için,
binanın, dış kabuğu çok iyi yalıtılmalıdır ve nem
kontrolü yapılmalıdır. Binanın tüm dış kabuğunun
toplam U değeri 0,15 W/m2.K değerinin altında olmalıdır. Müstakil binalarda, U değeri 0,10 W/m 2.K
değerinin altında olmalıdır.
2.11. Pencerelerden ısı transferini azaltmak için
camlar çok iyi yalıtılmış olmalıdır. Pencerelerin
maksimum toplam ısı transfer katsayısı 0,80 W/
m2.K veya daha az olmalıdır. Camdan beklenen
toplam güneş ışınımı geçirim katsayısı (SHGC) ise
%50 olmalıdır.

3. NET SIFIR ENERJİLİ (nZEB)
BİNALARDA HVAC UYGULAMA
ESASLARI
3.1. Binanın dış kabuk yalıtımında, tasarım ve
montaj detayları doğru seçilip uygulanarak ısı köprüsü (termal köprü) engellenmelidir.
3.2. Binanın dış kabuğundan girecek hava sızıntıları kontrol edilmeli ve önlenmelidir. Temeldeki
derzler, duvarlar, pencereler, kapıların birleşim
noktaları, boru ve hava kanalların geçiş noktaları,
inşaat malzemeleri yeri ile uyumlu şekilde doldurulmalı, contalanmalı veya başka bir şekilde kapatılmalıdır. EN 13829’a göre ±50 Pa basınç farkındaki hava değişimi saatte 0,6’dan az olmalıdır.
Hava sızdırmazlık testi ile ölçüm yapılarak hava
sızdırmazlığı kusursuz şekilde sağlanmalıdır.
3.3. Soğutma mevsiminde, pencerelere gelen gün
ışığını tamamen veya kısmen engellemek, soğutma
yüklerini önemli ölçüde azaltır. Güneşten gelen ısı
kazancını minimize etmek için, dış pencerelerde yatay ve dikey çıkıntılar, gölgelikler kullanılmalıdır.
3.4. Soğutma mevsiminde, soğutma yüklerini minimize etmek ve ısı adası etkisini azaltmak için binalarda soğuk ve yeşil çatılar oluşturulmalıdır.
3.5. Suyun tekrar kullanımı ve geri dönüşümü
sağlanmalıdır. Yağmur suyu için sarnıçlar oluşturulmalıdır. Gri su ve yağmur suları, arıtılarak wc
klozetlerde, pisuarlarda ve bahçe sulamada kullanılmalıdır.
3.6. Düşük su kullanımlı armatürler seçilmelidir.

2.12. Ticari binalarda, dış duvar-pencere oranı çok
önemlidir. Pencere yönleri ve dış gölgeleme dikkate alınarak, görsel ışık geçirgenliğinin maksimum
ve güneş enerjisi kazancının minimum olabilmesi
için enerji modellemesi yapılmalı ve Window to
Wall Ratio (WWR) optimize edilmelidir.
2.13. Tasarım safhasında, binanın enerji üretim
hedefleri belirlenmelidir. Binanın güneşe erişimi,
rüzgâr mevcudiyeti ve biyoklimatik verilere bağlı
olarak , yenilenebilir kaynaklardan (güneş enerjisi,
jeotermal enerji, küçük ölçekli rüzgâr enerjisi, küçük ölçekli biyokütle enerjisi, mikro hidro enerji)
ne kadar enerji üretileceği hesaplamalarla ortaya
konulmalı, projelendirilmeli, bina mekanik tesisat
projesine eklenmelidir.
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3.7. Değişken kapasiteli ekipmanlar (ısı pompaları,
kompresörler, sirkülasyon pompaları vb.) yük dalgalanmalarında yüksek verimlilik sağladığından
bu cihazların kullanımına önem verilmelidir.
3.8. İndirekt evoparatif soğutma sistemi düşünülmelidir. İndirekt evoparatif soğutma, üfleme havasını önceden soğutarak, mekanik soğutma yükünü
azaltmaktadır.
3.9. Binanın ihtiyacı olan havalandırma sistemleri
ile iklimlendirme sistemlerinde, ısı geri kazanımı
(HRV) ve enerji geri kazanımı (ERV) uygulanmalıdır.
3.10. Dış yüklerin, iç yüklerin ve doluluk oranının
devamlı olarak değiştiği mahallerde, iç hava kalitesini koruyarak, nem, sıcaklık, CO2 hissedicileri ile
talep kontrollü havalandırma (DCV) yapılmalıdır.
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Şekil 5. (nZEB) Bina doğal havalandırma konsept şeması [3]

Şekil 6. Talep kontrollü havalandırma konsept şeması [3]

Şekil 7. (nZEB) Bina ısıtma sezonu HVAC tesisat konsept şeması [4]

Şekil 8. (nZEB) Bina soğutma HVAC tesisatı konsept şeması [4]
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3.11. Binanın, su tüketimi, ısıtma sistemi, soğutma
sistemi, havalandırma sistemi, aydınlatma sistemleri enerji tüketimleri ölçülebilir şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.
3.12. Binalara izleme tabanlı işletmeye alma sistemi kurulmalıdır. Bina teknik personeli tarafından,
sürekli izlenmeli, ölçüm ekipmanlarının değerleri
sürekli okunmalı, izleme verileri analiz edilmeli ve
sürekli iyileştirmeler yapılmalıdır.
3.13. Büyük hacimli binalarda, aydınlatma, sıcaklık, nem, doluluk, güvenlik vb. değerlerin izlenmesi, kontrol edilmesi ve HVAC sistemlerinin enerji
verimliliği, performanslarının maksimum düzeye
çıkarılması için, bina yönetim sistemleri (BMS)
kurulmalıdır.
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4. SONUÇ
Yayınlanan direktiflerle, termal ve akustik olarak
konforlu, bol gün ışığı alan, çok düşük işletme maliyeti ve çok düşük bakım maliyeti olan, net sıfır
enerjili binalar hedeflenmektedir.
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Avrupa Komisyonu tarafından 2010 yılında yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Direktifi ile
(EPBD), optimum maliyetle ulaşılabilen en yüksek enerji performansı seviyesi ve yaklaşık sıfır enerji
bina kavramları ortaya çıkmıştır. Direktif'in 2018 yılında yayımlanan versiyonunda da güncelliğini
koruyan bu iki kavram doğrultusunda, 2020, 2030 ve 2050 yılları için planlanmış olan bina enerji
verimliliği hedeflerine ulaşmak üzere Avrupa ülkelerinde ulusal araştırmalar sürdürülmektedir.
Yaklaşık sıfır enerji binalar konusundaki araştırmalar sürerken, ilgili hedeflere ulaşılması konusunda sosyal, teknik, ekonomik ve yasal engellerle de karşılaşılmaktadır. Kendine has iklim koşullarına
ve sosyo-ekonomik yapılarına bağlı olarak Akdeniz ülkeleri bu tür engellerin aşılmasında özgün bir
yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır.
Türkiye’de de, 2009 yılından bu yana, EPBD gerekliliklerini karşılayacak ulusal mevzuat geliştirilmektedir ve güncel olarak, yaklaşık sıfır enerji binalara yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
Ülkemizin diğer Akdeniz ülkeleriyle, özellikle iklim koşulları açısından, benzerliklere sahip olması
nedeniyle, bu ülkelerdeki uygulamalarda karşılaşılan güçlüklerin ve bunlara karşı geliştirilen çözümlerin analiz edilmesi, ülkemizde izlenecek yöntemin belirlenmesinde zaman ve kaynak verimliliği
sağlanması açısından önem taşımaktadır.
Bu bildiride, öncelikle Avrupa Komisyonu’nun tanımladığı “yaklaşık sıfır enerji bina” kavramı, optimum maliyet seviyesiyle olan ilişkisi de dikkate alınarak kritik edilmektedir. Ardından, çalışmanın
odak noktası olan Akdeniz ülkelerinde yaklaşık sıfır enerji binalara ulaşmada karşılaşılan zorluklar,
literatürdeki güncel uluslararası yayınlar esas alınarak değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirmeye bağlı olarak, Türkiye’de yaklaşık sıfır enerji bina hedefine ulaşılmasına etki edecek olan
sosyal, teknik, ekonomik ve yasal parametreler, ülkemizin kendine özgü koşulları ve güncel ulusal
çalışmalar da dikkate alınarak açıklanmakta ve ülkemizde izlenmesi gereken adımlar konusunda
öneriler sunulmaktadır.
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Assessment of the Status in Turkey on Achieving
Nearly-Zero Energy Buildings within the Context of
Barriers Faced in the Mediterranean Countries
ABSTRACT
Energy Performance of Buildings Directive, published by European Commission (EC) in 2010,
brings “cost-optimum energy efficiency level” and “nearly-zero energy buildings” concepts. These
two concepts still continue to be relevant in the new version of the Directive which was published
in 2018 and national studies on related building energy efficiency targets for 2020, 2030 and 2050
continue in European countries.
During these studies and implementations, experts face with social, technical, economical and policy-related barriers. Based on their specific climatic conditions and socio-economic structures, Mediterranean countries require particular approach for getting over these barriers.
Officials in Turkey have also been developing related national policy since 2007 in order to meet
EPBD requirements and currently carry on studies related to nearly-zero energy buildings. Due to
the similarities between Turkey and other Mediterranean countries, especially in climate; analyse of
faced challenges and developed solutions in these countries is important to identify national roadmap and ensure time and source efficiency.
This paper initially criticises “nearly-zero energy building” concept of EC considering the relation
with cost-optimum level. Afterwards, barriers faced in Mediterranean countries are assessed as the
main focus of the study in the frame of international literature on this topic. Based on the assessment,
social, technical, economical and policy-related parameters that may potentially affect achieving
nearly-zero energy building targets are explained considering the specific national conditions and
recent studies and suggestions about the future roadmap are presented after all.
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1. BİNALAR İÇİN YAKLAŞIK SIFIR
ENERJİ KAVRAMI
Binalar için yaklaşık sıfır enerji kavramı, Avrupa
Parlamentosu tarafından 2010 yılında yayımlanan
Binalarda Enerji Performansı Direktifi ile ortaya
çıkmıştır [1]. Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD), toplam enerji tüketiminde büyük bir
role sahip olan binaların verimliliğini artırarak,
kullanılan enerji miktarını azaltmayı amaçlayan
bir Avrupa Birliği (AB) direktifidir.
Direktif'te, yaklaşık sıfır enerji seviyesindeki binalar “çok yüksek enerji performansına sahip
bina” olarak tanımlanmıştır. Tanım ayrıca, binanın çok düşük seviyede olan enerji ihtiyacının,
büyük oranda yenilenebilir enerji kaynaklarından
karşılanmasını da kapsamaktadır. Yaklaşık sıfır
enerji seviyesinin uygulamadaki karşılığının ve
detaylarının belirlenmesi, ülkelerin sorumluluğuna verilmiştir. Başka bir deyişle, çok yüksek enerji
performansının ne olduğu veya yenilenebilir enerji
katkısının hangi seviyede olmasının beklendiği,
ülkeler tarafından kendi ulusal koşullarına göre
belirlenmelidir.
Avrupa Birliği’nde, 2019 yılından itibaren yeni yapılacak tüm kamu binalarının, 2021 yılından itibaren ise yeni yapılacak tüm binaların yaklaşık sıfır
enerji seviyesinde olması EPBD ile zorunlu kılınmıştır [1]. Direktif'te 2018 yılında yapılan yeni revizyonda ise, mevcut bina stoğunun, yapılacak iyileştirmelerle yaklaşık sıfır enerji seviyesine doğru
dönüştürülmesine yönelik uzun dönem stratejilerin
planlanması şartı vurgulanmaktadır [2]. Bu açıdan
bakıldığında, yaklaşık sıfır enerji seviyesi, binalar
için bir ödül mekanizması sunmanın, aksine, ulusal standartların düzenlenmesi yoluyla ulaşılması
hedeflenecek ve önümüzdeki yıllarda tasarlanacak
ve inşa edilecek binaların zorunlu olarak sağlaması gereken en düşük enerji performansı seviyesini
temsil etmektedir.

2. NEDEN “YAKLAŞIK” SIFIR ENERJİ?
Günümüzde sahip olduğumuz teknoloji, binaların
sıfır enerji seviyesinde inşa edilmesine olanak vermektedir. Buna karşın, AB mevzuatında neden sıfır
enerji seviyesi yerine “yaklaşık” sıfır enerji seviyesinin hedeflendiğini açıklayabilmek için EPBD’nin
2010 yılındaki revizyonu bütüncül olarak ele alınmalı, yaklaşık sıfır enerji kavramının optimum maliyet seviyesiyle ilişkisi incelenmelidir.
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EPBD’nin 2003 yılında yayımlanan ilk versiyonu,
binalarda enerji verimliliğinin artırılmasında maliyet açısından da en uygun yolun izlenmesiyle ilgili
önerileri içermektedir [3]. Ancak bu öneriler, ilgili araştırma ve uygulamalarda yeterince karşılık
bulamamıştır. Buna bağlı olarak, Direktif’in 2010
yılındaki revizyonunda, binalarda optimum maliyetle enerji verimliliğinin sağlanması şartına özgü
ayrı bir madde eklenmiştir. Buna göre, tüm üye ülkelerden beklenen, binalar için tasarım alternatiflerini, hem enerji performansı, hem de uzun dönem
maliyetleri açısından değerlendirmeleri ve binalar
için uzun dönemde maliyeti en uygun olan enerji
performansı seviyesini belirlemeleridir [1]. Optimum maliyetle ulaşılabilen bu enerji performansı
seviyesinin, ulusal standartlara uygun inşa edilmiş
binaların ulaştığı enerji performansından daha iyi
olması durumunda ise, yerel ve ulusal standartların bu seviyeyi sağlayacak şekilde revize edilmesi
beklenmektedir. Bu analizlerin düzenli olarak en
fazla beş yıllık aralıklarla tekrarlanması ve ihtiyaç
halinde ulusal mevzuatın binalar için izin verdiği en düşük enerji performansı seviyesinin revize
edilmesiyle sürekli bir iyileştirme hedeflenmektedir.
Direktif'te ayrıca, optimum maliyet seviyesinin
hesaplanmasına yol göstermek amacıyla, Avrupa
Komisyonu tarafından bir yöntem çerçevesi yayımlanacağı da ilan edilmiştir. Söz konusu yöntem
çerçevesini içeren yönetmelik ile uygulama kılavuzu niteliği taşıyan genelge, Avrupa Komisyonu
tarafından 2012 yılında çıkarılmıştır [4,5]. Bu yöntemin ulusal koşullara adapte edilebilmesi için ise
AB ülkelerine sınırlı bir süre verilmiştir.
Optimum maliyet seviyesinin belirlenmesinde kullanılmak üzere yayımlanan yöntem, yaklaşık sıfır
enerji seviyesinin belirlenebilmesi için de kullanılmaktadır. Bu iki enerji performansı seviyesinin
temsil ettiği kavramlar gereği, bina enerji performansı açısından, yaklaşık sıfır enerji seviyesinin
en az optimum maliyet seviyesine karşılık gelmesi
gerekmektedir. Yaklaşık sıfır enerji seviyesinin geleceğe yönelik bir zorunluluk olduğu dikkate alındığında ise, bugünkü optimum maliyet seviyesini
karşılamasının yeterli olmadığı, daha yüksek bir
enerji performansı seviyesini temsil etmesi gerektiği belirtilebilir. Ancak, 2021 yılından itibaren, hem
yaklaşık sıfır enerji seviyesinin hem de optimum
maliyet seviyesinin ulusal ölçekte bina enerji performansı için şart koşulan minimum sınır değer-
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lere karşılık gelmesi istenmektedir. Bu durumda
yaklaşık sıfır enerji seviyesi, gelecek için optimum
maliyet seviyesi anlamına gelmektedir [6]. Geçmiş
yıllardaki eğilim göz önünde bulundurulduğunda,
binalarda enerji verimliliğinin sağlanmasına katkı
sağlayan ve yenilenebilir enerji kullanımına olanak veren teknolojilere ulaşma maliyetinin yıllar
içinde azalması, gelecekte bu eşitliği sağlayacak en
önemli araç olarak görülmektedir.
Tüm bu gelişmeler değerlendirildiğinde, binalar
için yaklaşık sıfır enerji seviyesinin, sıfır enerji
seviyesinden ayrıştığı noktanın, uzun dönem maliyet ile kurduğu doğrudan ilişki olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, yaklaşık sıfır enerji, ulusal
ölçekte, yalnızca enerji verimliliği hedefleriyle
değil, ekonomik gelişme ve hedeflerle de birlikte
düşünülmesi gereken bir kavramdır. Ayrıca, bina
yönetmeliklerine düzenli aralıklarla sağlaması gereken katkı da teknolojideki muhtemel gelişmelerle
yakından ilişkili olduğuna işaret etmektedir. Bu
sebeple, Avrupa Komisyonu tarafından beklenen,
yalnızca yaklaşık sıfır enerji seviyesinin belirlenmesi değil, bu hedefe ulaşmak üzere, uzun dönemlik planlamalar doğrultusunda sürekli bir ilerleme
içinde olunmasıdır.

3. TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER
Enerji tüketimi açısından Türkiye’deki en büyük
ikinci sektör olan bina sektöründe enerji verimliliğinin sağlanması, ülkemiz için hem ekonomik
hem de çevresel öneme sahiptir [7]. Bu nedenle,
EPBD’nin 2003 yılında yayımlanmasının ardından, 2009 yılında, bu Direktif’e de referans veren
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur [8]. Binalarda enerji verimliliğini
artırmayı hedefleyen bu yönetmeliğin 5. maddesi,
binalarda minimum enerji performansı konusunda
Avrupa Birliği’ndeki uygulamaları dikkate alarak
gerekli revizyonların da yapılmasını gerektirmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’de de
binalar için optimum maliyetle ulaşılabilen enerji
performansı seviyesi hesaplanmalı ve buna bağlı
olarak, yaklaşık sıfır enerji kavramı optimum maliyet seviyesiyle ilişkisi dikkate alınarak, ülke politikalarına bağlı analiz edilmelidir.
Yapılacak tüm yeni binaların yaklaşık sıfır enerji
seviyesinde olması için AB tarafından uygun görülen tarih 2021 yılıdır [1]. Ancak, binaların planlama ve yapım süreçlerinin uzun olması göz önünde

bulundurularak, politik hedefler konusunda şeffaflık sağlamak ve sektörün hazırlanması için süre
tanımak amacıyla, mevzuatta yapılması planlanan
değişikliklerin 2013 yılından itibaren yasal dokümanlarda yer alması istenmiştir [4]. Bu çerçevede
düşünüldüğünde, 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda yer alan yaklaşık sıfır enerji
bina hedefleri konusunda planlama yapmak üzere
Türkiye’nin önünde kısıtlı bir süre bulunmaktadır
[9]. Dolayısıyla, zaman kaybetmeden hedefe yönelik doğru adımların atılması gerekmektedir. Sürenin kısıtlı olması sebebiyle, benzer koşullara sahip
ülkelerde yaklaşık sıfır enerji seviyesine ulaşmaya
yönelik uygulamalarda karşılaşılan güçlüklerin
ve bunlara karşı geliştirilen çözümlerin analiz
edilmesi, ülkemizde izlenecek yöntemin belirlenmesinde zaman ve kaynak verimliliği sağlanması
açısından önem taşımaktadır.

4. AKDENİZ ÜLKELERİNDE
KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
Binalarda enerji verimliliğinin sağlanması konusundaki Avrupa Birliği mevzuatı, tüm üye ülkeler
için yükümlülük getirmektedir. Ancak ülkelerin
kendilerine özgü iklimsel, ekonomik, sosyal ve yasal koşulları bulunmaktadır. Bu nedenle de, EPBD
ile ana çerçeve tanımlanarak, bu çerçevenin ulusal mevzuata ve pratiklere üye ülkeler tarafından
adapte edilmesi beklenmektedir.
Uygulamalara bakıldığında ise, binalarda enerji
verimliliğini sağlamaya yönelik pratiklerin, çoğunlukla Kuzey Avrupa ülkelerinin deneyimlerine
dayalı olduğu görülmektedir. Bu nedenle, binalarda ısıtma yüklerinin azaltılmasına yönelik eylemler yoğun olarak dikkate alınmakta, soğutma
yüklerinin azaltılmasına yönelik uygulamalara ise
gereğince ağırlık verilememektedir. Ancak, çeşitli
çalışmalarda belirttiği gibi, İngiltere, Belçika ve
Hollanda gibi ülkelerde dâhi, yüksek düzeyde ısı
yalıtımı ve hava sızdırmazlığının sağlandığı “Passive House” projelerinde yaz aylarında aşırı ısınma
dönemleriyle karşılaşıldığı raporlanmıştır [10]. Bu
durum dikkate alındığında, Akdeniz ülkelerinin
kendine özgü bir yaklaşım oluşturması gerektiği
açıktır.
Akdeniz ülkelerinin kendine özgü koşullarını dikkate alarak, bu ülkelerdeki binalarda yaklaşık sıfır
enerji seviyesine ulaşmada mevcut durum ve karşılaşılan zorlukların değerlendirildiği en kapsamTesisat Mühendisliği - Sayı 173 - Eylül/Ekim 2019
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lı çalışmalardan biri Attia ve diğerleri tarafından
yayımlanmıştır [10]. Bu çalışmada, Avrupa’nın
güneyinde yer alan ülkelerde niteliksel ve niceliksel yöntemlerle araştırmalar gerçekleştirilerek
karşılaşılan zorluklar ortaya çıkarılmıştır. Çalışma
sonucunda Akdeniz ülkeleri için binalarda yaklaşık sıfır enerji seviyesine ulaşma konusunda tespit
edilen zorluklar aşağıdaki başlıklar altında gruplanarak özetlenebilir.

performanslı bina uygulamaları (hava sızdırmaz cephe, yüksek yalıtım düzeyi vb konular)
hakkında bilgilendirilme ve bilinçlendirilme
ihtiyacı gibi yetersizlikler, tasarım ve yapım
pratiklerinin yeni malzemeleri ve enerji verimliliği stratejilerini adapte etme konusunda
çeşitli zorluklar meydana getirmektedir.
Finansal zorluklar
•

Coğrafi ve iklimsel zorluklar
•

•

Sıcaklığın ve nemin yüksek olduğu iklim koşulları, en az ısıtma enerjisi ihtiyacı kadar, soğutma enerjisi ihtiyacını da dikkate alan yaklaşımların geliştirilmesi gerekliliğini ortaya
çıkarmaktadır.
Aynı ülkenin sahip olduğu iklim bölgeleri
arasında büyük farkların olması, binalarda
yaklaşık sıfır enerji seviyesine ulaşılması konusunda farklı iklimlere özgü analizlerin yapılmasını ve bunlara yönelik stratejiler geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu da, ülke içinde
tamamen benzer iklim koşullarının görüldüğü
ülkelere kıyasla daha uzun soluklu ve yoğun
bir çalışma gerektirmektedir.

İklime özgü yaklaşım eksikliğine bağlı teknik
ve teknolojik zorluklar
•

•

Yüksek verimli binaların üretilmesinde başvurulan standart düzenleme ve bileşenlerin
çoğunlukla ısıtma ağırlıklı iklimler için tasarlanmış olması, soğutma yüklerine karşı önlem
alma konusunda standart çözümlere ulaşmayı
güçleştirmektedir. Örneğin, pencereler için
entegre gölgeleme elemanına sahip seçeneklere erişim, ısı geçirme katsayısı oldukça düşük
olan iki veya üç katlı camlara sahip seçeneklere erişim kadar kolay olamamaktadır.
Akdeniz ülkelerindeki binalarda karşılaşılan
aşırı ısınma gibi sorunlara karşı kullanılacak
sistem ve stratejilerin yeterince yaygın olmaması, binaların enerji performansını olumsuz
yönde etkilemektedir.

•

Yaklaşık sıfır enerji kavramı konusunda bilgi
birikimi eksikliğinden kaynaklanan zorluklar
•

•

•

Enerji performansı yüksek bina tasarımı ve
uygulaması konusunda tecrübe eksikliğine
bağlı zorluklar
•

•
•
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İnşaat sektörünün yüksek performanslı bina
ve yaklaşık sıfır enerji seviyesi konusunda tecrübesinin olmaması,
Yeni teknoloji ve standartlara hâkim olan bina
profesyonellerinin az sayıda olması,
Sahada uygulamada çalışan ekibin yüksek

İlk yatırım maliyetinin yüksek olması, mevcut
binaların yaklaşık sıfır enerji seviyesine ulaşmak üzere iyileştirilmesi konusunda yatırım
yapılmamasına sebep olmaktadır.
Mimarlık ve mühendislik alanındaki küçük
ve orta ölçekli işletmelerin, yüksek sermayeli
yatırımları gerçekleştirememeleri ve kredilere
ulaşmada güçlük yaşamaları, bu tür yatırımların yaygınlaşmasını zorlaştırmaktadır.

Yenilenebilir enerji sistemi kurulumunun kolaylıkla uygulanabilir görülmesine bağlı olarak, binanın enerji ihtiyacının azaltılmasına
öncelik vermeden, doğrudan bu sistemlerin
kurulması sonucunda maliyet açısından optimum sonuçlara ulaşılması mümkün olamamaktadır.
Bina profesyonelleri, bina sahipleri ve kullanıcılarda sıklıkla görülen; zorunlu bina sertifikalarının (enerji kimlik belgesi) verilmesinde
kullanılan statik veya yarı-statik hesaplama
yöntemlerinin binanın gerçek davranışını temsil ettiğine dair yaygın kanı, yaklaşık sıfır
enerji seviyesinin analizinde doğru yöntemlerin kullanılamamasına sebep olmaktadır.
Oysa bu yöntemler yalnızca karşılaştırmalı bir
değerlendirmeye olanak vermekte ve binaların
gerçek tüketimlerini temsil etmemektedir.
Basit hesaplama araçlarıyla elde edilen sonuçların güvenilir görülmesi, özellikle kullanılan
girdilerden kaynaklanan belirsizliklerin göz
ardı edilmesine ve tasarımda bu araçların güven duyularak kullanılmasına sebep olmaktadır. Buna bağlı olarak, elde edilen tüm sonuçlar da muhtemel hatalar göz ardı edilerek
doğru kabul edilmektedir.

Yasal/yönetimsel zorluklar
•

Isıl konforu dikkate alan yasa ve yönetmeliklerin eksikliği, aşırı ısınma gibi sorunların
tasarım aşamasında hesaba katılmamasına,
dolayısıyla önlem alınamamasına yol açmaktadır.
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•

Yerel/ulusal yönetimlerin, yaklaşık sıfır enerji
kavramı hakkındaki fikirlerini derinleştirmek
üzere yerel araştırma kurumlarıyla işbirliği
içinde olmaması, bu kavramın ve uygulama
gereklerinin doğru anlaşılmamasına sebep olmaktadır.

Attia ve diğerleri [10] tarafından farklı Akdeniz
ülkeleri için çok daha detaylı olarak raporlanan
ve yukarıda sınıflandırma yapılarak kısaca özetlenmiş olan bu mevcut zorluklara ek olarak, iklim
değişikliğinin etkisiyle, soğutma ihtiyacının önümüzdeki yıllarda daha da artacağı öngörülmektedir. Buna karşı, yaklaşık sıfır enerji hedeflerine
ulaşmak amacıyla, soğutma enerjisi ihtiyacını
azaltacak stratejilerin desteklenmesi gerektiği açık
şekilde görülmektedir. Akdeniz ülkelerinin iklimine yönelik NZEB tanımları geliştirilirken bu durum göz ardı edilmemelidir.

5. TÜRKİYE İÇİN DEĞERLENDİRME
Türkiye’deki binalar için yaklaşık sıfır enerji hedeflerinin belirlenmesi konusunda süratli ve doğru
adımların atılması gerektiği açıktır. Bu kapsamda
öncelikle, binalar için optimum maliyetle ulaşılabilecek enerji performansı seviyesinin belirlenmesinde kullanılmak üzere, AB çerçeve yöntemi ulusal koşullara adapte edilmelidir [4]. Yaklaşık sıfır
enerji seviyesinin belirlenmesine yönelik araştırma
ve analizlerin yapılmasında da bu hesaplama yönteminin kullanılması, yaklaşık sıfır enerji seviyesinin, optimum maliyet seviyesiyle bağlantısının
doğru şekilde kurulması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yöntem kullanılarak, öncelikle optimum maliyet seviyesi belirlenmelidir. Daha sonra
ise yaklaşık sıfır enerji seviyesinin ulusal standart
düzeyinde bir zorunluluk olması planlanan hedef
yıl için bu seviyenin ne olacağına dair duyarlılık
analizleri gerçekleştirilmelidir. Hedef yıldaki optimum maliyet seviyesinin ve dolayısıyla yaklaşık
sıfır enerji seviyesinin belirlenebilmesi için, ekonomik beklentiler ve politikaların etkisi de, mutlaka bu konudaki uzmanlarla iş birliği içinde çalışılarak dikkate alınmalıdır. Bunun yanı sıra, yüksek
performanslı teknolojilerdeki gelişmelere bağlı
olarak meydana gelebilecek muhtemel fiyat düşüşleri de dikkate alınması gerekenler arasındadır. AB
mevzuatının gerekli gördüğü bu çalışmaların yanı
sıra, diğer Akdeniz ülkelerinde karşılaşılan ve 3.
Bölüm’de sunulan zorluklar dikkate alınmalı ve bu
zorluklarla karşılaşmamak adına önceden önlemler
geliştirilmelidir.

Diğer Akdeniz ülkelerine benzer şekilde, Türkiye’de de, farklı özellikte iklim bölgeleri bulunmaktadır. Bu konuda yapılan ulusal çalışmalar da,
ülkemizin farklı iklim bölgelerinde yer alan benzer
binalar için yaklaşık sıfır enerji tanımlarının aynı
olamayacağını göstermektedir [11]. Örneğin, Erzurum gibi soğuk iklim bölgesinde yer alan binalar
için önerilebilecek, çok yüksek düzeyde ısı yalıtımı yapılması gibi, enerji verimliliği stratejilerinin,
Antalya gibi sıcak ve nemli bir iklimde yer alan binalarda aynı sonucu vermeyeceği açıktır. Akdeniz
ülkeleri için mutlaka soğutma enerjisi ihtiyacını
düşürmeye yönelik stratejiler dikkate alınmalıdır.
İklim koşullarının yanı sıra, bina tipolojilerine
bağlı olarak da ayrı ayrı değerlendirme yapılması
gerektiği düşünüldüğünde, Türkiye’de hâlihazırda
sürdürülmekte olan yaklaşık sıfır enerji hedefiyle
ilgili çalışmalar için uzun soluklu ve yoğun bir sürece ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Üstelik bu
hesaplamalarda, enerji kimlik belgesi için kullanılan statik yöntemler yerine, AB mevzuatının önerdiği gibi detaylı dinamik hesaplama yöntemlerinin
kullanılması gerekmektedir ve bu gereklilik, çalışmalar için ihtiyaç duyulan süreyi etkileyecektir.
Yapılacak çalışmalar, yalnızca hedef belirlemeye
yönelik olmamalı, bu hedefe ulaşmak için izlenecek yol haritası da adım adım planlanarak, periyodik revizyonlara izin verecek nitelikte hazırlanmalıdır. Hedeflere daha kısa sürede ulaşabilmek ve
doğru adımların atılmasını sağlamak adına öncelikle, yaklaşık sıfır enerji kavramının, araştırma
kurumları tarafından yönetimlere doğru şekilde ve
AB mevzuatındaki bağlamıyla birlikte aktarılması gerekmektedir. Aksi takdirde, zaman ve kaynak
kayıplarının yaşanması kaçınılmazdır.
Yol haritasının hazırlanmasında, finansman olanaklarına ilişkin çözümler ve teşvikler de, bu konudaki uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir.
Ulusal ekonomi politika ve beklentilerin hangi
yönde olduğu, finansal değişkenlerin nasıl etkilenebileceği ve buna bağlı olarak binalarda enerji verimliliği yatırımların uzun vadede getirdiği
kazançlar incelenmelidir. Özellikle mevcut binalarda enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik
yatırımların Avrupa’da olduğu gibi yetersiz oranda
olacağı öngörülüyorsa, bu oranı artırmak için önlemlere de yol haritası içinde yer verilmelidir.
Zaman ve kaynak kayıplarının en aza indirilmesi
için alınabilecek diğer bir önlem de, mevzuat haTesisat Mühendisliği - Sayı 173 - Eylül/Ekim 2019
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zırlıkları sürecinde, bina sektörünün tüm paydaşlarının, yüksek enerji performanslı bina tasarımı
ve üretimi konusunda, bilinç düzeylerinin ve teknik yeterliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaların eş zamanlı olarak sürdürülmesidir. Bu çalışmalar aracılığıyla, Akdeniz ülkelerindeki bazı iklim
bölgelerinde, ısıtma enerjisi ihtiyacı kadar soğutma
enerjisi ihtiyacının da önemli olduğu ve binanın
toplam enerji ihtiyacının düşürülmemesi halinde
yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanılmasının
maliyet açısından etkin olmadığı bina profesyonellerine aktarılmalıdır. Soğutma enerjisi ihtiyacını
azaltmada kullanılacak pasif soğutma stratejileri
ve ihtiyacın karşılanmasında kullanılabilecek verimli sistemler hakkında bilgi verilmelidir.
Yeni binaların yaklaşık sıfır enerji seviyesinde tasarlanması ve inşa edilmesinin yanı sıra, mevcut
binalarda yaklaşık sıfır enerji seviyesine ulaşılması konusunda da ilgili mevzuat hazırlanmalı ve bu
amaçla yapılacak kapsamlı iyileştirmeler teşvik
edilerek, oluşan koşulların, hem bina sahibi hem de
kiracı için katma değer oluşturması sağlanmalıdır.

6. SONUÇ
Binalarda enerji verimliliğinin sağlanması, ülkelerin enerji, iklim, çevre ve ekonomi alanındaki
ulusal hedeflerine ulaşılmasında etkili bir politikadır. AB mevzuatı uyum sürecinde olan ülkemizde,
binalarda yaklaşık sıfır enerji seviyesine ulaşılmasıyla ilgili adımların doğru atılması da bu nedenle
önem taşımaktadır.
Yaklaşık sıfır enerji kavramının uygun şekilde
adapte edilmesi, kavramın yeterince açık bir şekilde anlaşılabilmesine bağlıdır. Bu nedenle, öncelikle yöneticilerin yaklaşık sıfır enerji kavramını
doğru kavraması ve ardından bilinçlendirme ve
yaygınlaştırma faaliyetleri aracılığıyla sektörü
doğru bilgilere ulaştırması gerekmektedir. İlgili
mevzuat düzenlemeleriyle, gelecek yıllar için belirlenecek hedefler doğrultusunda, yaklaşık sıfır
enerji seviyesindeki bina sayısının zaman kaybetmeden artırılması, diğer Akdeniz ülkelerinin tecrübelerinden yararlanılmasıyla sağlanabilir.
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tmmob
makina mühendisleri odası

TESİSATLARDA SİSMİK
KORUMA
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

ÖNSÖZ
7 Ağustos 1999 gününün sabahında ülkemiz büyük bir
acıyla uyandı. 17 binin üzerinde ölü, 30 bini aşkın yaralı
ve yaklaşık 500 bin evsiz insanımız… Bu bilanço daha
acısız olabilir miydi veya tıpkı ABD ve Japonya’daki gibi
bizde de bu acı olay daha az kayıpla atlatılabilir miydi
sorularının cevabı, hiç şüphesiz ‘’Evet’’.
Depremler öngörülemeyen doğal afetlerdir. Günümüzdeki teknoloji düzeyinde hiçbir insan gelecekteki bir
depremi önceden bilip bunun sonuçlarından kaçamaz.
Bununla birlikte, günümüze kadar gerçekleşmiş olan
depremlerden elde edilen gözlemsel veriler doğrultusunda, bundan sonra olacak depremlerin büyüklüklerine
dair gözleme dayalı hesaplar yapılabilir. Neticede bu
hesaplar, içinde yaşadığımız mekânların, binalarımızın
ve tesislerimizin depreme karşı korunmasına bir temel
oluşturacaktır.
Günümüzde profesyonel deprem mühendisleri, depreme dayanıklı binalar inşa etmemizi sağlayacak bilgi
birikimine ve deneyime sahiptirler. Ancak büyük bir
projenin karar vericileri için kabul edilemez bir hata,
yapısal olmayan bileşenlerin (özellikle tesisatların) sismik
korumasının yaptırılmamasıdır. Gerçekte yapısal olmayan bileşenlerin, özellikle yangın tesisatı yağmurlama
(sprinkler) boruları, yakıt hatları, acil durum ve enerji
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sistemleri ve benzerlerinin sismik koruması hayati önem
taşımaktadır. İşlevlerini tam olarak yerine getirebilen
mekanik ve elektrik tesisatları olmadan ne yangın koruması, ne enerji beslemesi, ne iletişim ve ne de sağlık
hizmetleri sağlanabilir.
Böylesi bir durumun da insan yaşamı ve kamu güvenliği
açısından ölümcül sonuçlara sebep olacağı aşikardır.
Tesisatların sismik koruması, yönetmelikler ve uygulamalar konusunda deneyimli ve yetkili uzman mühendislerce
projelendirilmelidir. Ayrıca sismik donanımlar, bağımsız
kuruluşlarca sertifikalandırılmış olmalıdır. Atölye işi imal
edilmiş parçaların, sismik koruma amacıyla kullanılmasının bedeli insan hayatıyla ödenebilir. Üstelik ürünler
ve donanımlar doğru seçilse dahi, ancak bunların doğru
projelendirmesi yapıldığı taktirde gerekli deprem güvenliği sağlanmış olacaktır.
Bu kitap, başta proje müellifleri ile tasarımcılar ve uygulama mühendisleri olmak üzere herkesin üzerine düşen
görev ve sorumlulukları tanımlayan bir başvuru kılavuzu
olması amacıyla kaleme alınmıştır.
Kitabın tasarımcılara şartname hazırlama esaslarını ve
sismik tasarım hizmetlerinin disiplinler arası koordinasyonunu, uygulama mühendislerine ise sismik tasarım ile
uygulama ilişkilerini ve proje aşamalarını tarifleyen bir
yol haritası olması beklenmektedir.
Eren KALAFAT

İstanbul Şube: Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok No: 9 Beyoğlu/İstanbul Tel: 0212 252 95 00 e-posta: yayin-istanbul@mmo.org.tr
Yayınlarımıza ve güncel fiyatlarına https://www.mmo.org.tr/merkez/satistaki-kitaplar adresinden ulaşabilirsiniz.

SEKTÖRDEN

İklimlendirme Sektörü’nden İhracat
Atağı;
14. Uluslararası “ISK-SODEX” 2019
Fuarı ile Tüm Sektör 2-5 Ekim’de
İstanbul’da Buluşmaya Hazırlanıyor!
2019’un ilk yarısında 2 milyar doların üzerinde
ihracata imza atarak ekonomiye değer katmayı
sürdüren iklimlendirme sektörü, Ekim ayında
14. Uluslararası “ISK-SODEX” Fuarı ile İstanbul TÜYAP’ta buluşacak. 2-5 Ekim Uluslararası “ISK-SODEX” 2019 Fuarı, AB ülkeleri başta
olmak üzere Afrika ve Güney Amerika kıtasından satın alma heyetlerini de yeni ticari işbirlikleri için Türkiye’deki üreticilerle bir araya
getirecek.

1 Ağustos 2019, İstanbul
Klima sistemleri, havalandırma, yalıtım elemanları, tesisat ekipmanları ile ısıtma ve soğutma sistemlerini kapsayan iklimlendirme sektörü, 2019
yılında 5,5 milyar dolar ihracat hedefiyle ihracatta yeni pazarlarla yöneldi. 2-5 Ekim 2019 tarihleri
arasında İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenecek ISK-SODEX 2019, bu yıl da iklimlendirme sektörüne ihracatta yeni kapılar aralayacak.
Dünyanın lider fuar organizasyon firmalarından
Deutsche Messe’nin Türkiye ofisi Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından ISKAV, DOSİDER,
İSKİD, İZODER, TTMD, POMSAD, SOSİAD,
ESSİAD, MTMD ve KBSB îşbirliğiyle gerçekleştirilen ISK-SODEX 2019’da bu yıl, Almanya, Çin,
Fransa, Hindistan, Hollanda, İtalya, Güney Kore,
Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Pakistan, İspanya, İran, Rusya, Yunanistan, Amerika
Birleşik Devletleri, Mısır, Tayvan ve Japonya gibi
ülkelerden de katılımcılar yer alıyor.
Alım Heyeti kapsamında ISK-SODEX Fuarı İkili
İş Görüşmeleri’ne tüm dünyadan HVAC&R sektör
alıcıları katılacak. Ticaret Bakanlığı ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) desteği ile
organize edilecek olan ISK-SODEX Fuarı kapsamındaki İkili İş Görüşmeleri 2 ve 3 Ekim tarihlerinde 13. Salon B2B Alanı’nda gerçekleştirilecek.
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Türkiye iklimlendirme sektörünün dış pazarlarda
ciddi bir rekabet üstünlüğü elde ettiğini belirten
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü
Alexander Kühnel, yatırımcıların Türkiye’ye gelme noktasında artık çok daha istekli olduklarını
belirterek şunları söyledi;
“İklimlendirme sektörü Türkiye sanayinde önemli
ihracat alanı ve her geçen yıl büyüme rakamlarıyla
yeni rekorlar kırıyor. Sektörün son yıllarda AR-GE
ağırlıklı ileri teknoloji ürünlere odaklanması özellikle dış pazarlarda rekabet üstünlüğü kazandırırken, bu yatırımlar yabancıların da dikkatini çekiyor. Türkiye iklimlendirme sektörünün önde gelen
üreticileri ile ticari işbirlikleri yapmak isteyen yabancı yatırımcıların sayısındaki artış hızla devam
ediyor. Artan bu ilginin de etkisi ile sektör temsilcileriyle birlikte ISK-SODEX Fuarı hazırlık çalışmalarımız kapsamında, iklimlendirme sektörü ihracat hacminin yüksek olduğu pazarların yanı sıra,
düşük hacimli yeni pazarlarda da ticaret hacmini
pekiştirmeye yönelik çalışmalarımız hız kesmeden
devam ediyor. Sektörün hedef pazarlarla ISK-SODEX’te bir araya gelmesi ve bu potansiyelini sergilemesi gerek Türkiye, gerekse Avrasya bölgesinde
kendi alanında lider bir marka olan ISK-SODEX
Fuarı için çok büyük önem taşıyor.”

Türkiye En Başarılı Kombi Ustasını Seçmeye
Hazırlanıyor!
İklimlendirme sektörünü bir araya getirecek olan
fuar, renkli etkinliklere de sahne olacak. Bu yıl
ikinci kez düzenlenecek olan “ISK-SODEX Ustalar Ligi 2019" yarışmasında doğru montaj, projeye
uygunluk ve estetik kriterlerinde dereceye giren ilk
üç kombi ustası “Türkiye’nin en iyi ustası” olarak
ödüllendirilecek. Çayırova Boru, ECA Emas Makine, Georg Fischer Hakan Plastik ve Rothenberger sponsorluğunda düzenlenecek olan yarışmada,
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SEKTÖRDEN
pratik uygulama etabı
13. Salon Ustalar Ligi
Özel Alanı’nda fuar
süresi boyunca gerçekleşecek.

Uluslararası ISKSODEX Fuarı;
Forum Alanı,
Konferans ve
Çekiliş ile de Dikkat
Çekiyor!
ISK-SODEX
Fuarı,
katılımcılarını bir yandan yeni iş birlikleri
için potansiyel müşterilerle bir araya getirirken, diğer yandan fuar
süresince düzenlenecek forum ve konferanslarla 4
gün boyunca bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bir
platform oluşturacak. Fuar katılımcılarının marka
bilinirliklerine önemli bir katkı sağlayan Forum
Alanı, bu yıl da 11. Salon’da ISK-SODEX katılımcı
ve ziyaretçileri ile buluşmaya hazırlanıyor. Daikin,
Aldağ, Siemens gibi katılımcılarımızın önemli
gündemlerini paylaşacakları oturumlar, fuar katılımcı ve ziyaretçileri tarafından ücretsiz olarak

takip edilebilecek. Ayrıca Karadeniz Salonu’nda
düzenlenecek olan “Dernek Özel Oturumları” da
sektörün geleceğine ışık tutacak.
Fuar kapsamında gerçekleştirilecek çekilişle 1 adet
FIAT Fiorino, 6 adet kombi, 1 adet nem alma cihazı ve ISKAV yayınlarından oluşan 10 set kazanma
şansı ISK-SODEX Fuarı kapsamında düzenlenecek olan çekiliş ile ziyaretçilerimizin olacak. Çekilişe 13. Salon Çekiliş Alanı’nda katılabilirsiniz.
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TEKNOLOJI ILE IÇ IÇE, ZAMANLA BAŞA BAŞ
ADOPTING TECHNOLOGY TOGETHER WITH THE TIME

WENTA ISI TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

YÜKSEK BASINÇLI BUHAR VE
KIZGIN SU KAZANLARI
HIGH PRESSURE STEAM AND SUPER
HEATED WATER BOILERS

KIZGIN YAĞ KAZANLARI
THERMAL OIL BOILERS

ELEKTRİKLİ MEKATRONİK BUHAR
JENERATÖRLERİ
ELECTRICAL MECATRONIC STEAM
GENERATORS

MOBİL BUHAR SANTRALLERİ
MOBILE STEAM POWER PLANTS

ANKARA
FABRİKA, GENEL MÜDÜRLÜK
ASO 1.OSB Türkmenistan Cad.
No: 11 Sincan / ANKARA
T. +90 312 267 49 00
F. +90 312 267 55 99
M. +90 530 148 0 888

MEKATRONİK BUHAR
JENERATÖRLERİ
MECATRONIC STEAM GENERATORS

YÜKSEK BASINÇLI KATI YAKITLI MEKATRONİK
KENDİNDEN STOKERLİ BUHAR KAZANLARI

HIGH PRESSURE STEAM BOILERS WITH SOLID FUEL

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

EKONOMİZER
ECONOMIZER

TAM OTOMATİK DEGAZÖRLER
FULL TOMATIC DEAERATOR

HİDROFOR VE GENLEŞME TANKLARI
HYDROFOR & EXPANSION TANKS

TEK-ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLERLER VE
AKÜMÜLASYON TANKLARI
SINGLE-DOUBLE SERPENTINE WATER HEATER
AND ACCUMULATION TANK

KIRŞEHİR
FABRİKA
Kırşehir OSB. Güldiken
Mah. Cacabey/KIRŞEHİR,
T. +90 312 267 49 00

İ STANBUL
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T. +90 216 347 50 05
F. +90 212 549 04 42
M.+90 541 661 84 34

İZMİR
FABRİKA
Kemalpaşa Organize
Sanayi Bölgesi 40.sokak
No :3 Kemalpaşa/İzmir/
T: +90 533 014 46 12

www.WENTA.com.tr

enerji ölçümü

ABS chiller

soğutma kulesi

29 mWCOP

50 bin nokta

hvac
soğutma yükü

FCU drenaj pompası

yönetiyoruz
3500 adet FCU entegrasyon

50 bin nokta

yaş termometre sıcıklığı

pompa entegrasyonu

bina yönetim sistemi enerji ölçümü

novocon

117 klima santrali

FCU kanatçık kontrolü

verim

LEED GOLD SERTİFİKASINA ADAY
İLK KAMU HASTANESİ
OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
OTOMASYONUNDA
ON OTOMASYON İMZASI

On Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Eyüp Sultan Mah. Başkent Sk. No: 6 Samandıra - Sancaktepe 34885 İstanbul
Tel: (0216) 561 14 00 (Pbx) Faks: (0216) 561 33 80
info@onotomasyon.com.tr www.onotomasyon.com.tr

ON OTOMASYON bir NORM TEKNİK iştirakidir.

özgül fan gücü

düşük türbülanslı hava akış ünitesi
3500 adet FCU

“Türkiye’nin ilk ve tek yerli kaplin markası”

Yangın hatlarındaki boru birleştirmelerinde kaynak
yöntemi artık sona erdi.
UL ve FM sertiﬁkalarına sahip İNKA Kaplinler yangın
hatlarındaki boru birleştirmelerine montaj ve demontaj
kolaylığı getiriyor.
Mekanik tesisat sektörünün yanı sıra su tesisatlarında,
sulama hatlarında ve gemi tesisatlarında da güvenle
kullanılabilen ve 1/8″den 24″e kadar ölçülerde üretilen
İNKA Kaplin Ürün Grubu seçkin projelerinize değer katıyor.

www.inkaﬁxing.com

Sürdürülebilir çevre için
yenilikçi ürünler

Tasarım ve uygulamalarınızda
Friterm A sınıfı ürünleri tercih ediniz.

Çift Üflemeli Oda Soğutucular

Paslanmaz Borulu
NH3 ve Glikol
Soğutucular

Freon
Oda Soğutucular

Yatay Tip
Hava Soğutmalı
Kondenser

twitter.com/friterm

facebook.com/friterm

195x275 TR Gökkusak End. Soğutma ilan.indd 1

Kabin Soğutucular

linkedin.com/company/friterm

Glikollü
Oda Soğutucular

Merkez/ Fabrika 1:
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sokak
No:10 X-12 Özel Parsel Tuzla 34957 İstanbul / TÜRKİYE
Fabrika 2:
Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde 17. Sokak
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Tel: +90 216 394 12 82 (pbx) Faks: +90 216 394 12 87
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