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Derginin Amacı ve Kapsamı

Yayın İlkeleri

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

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

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

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

Etik Kurallar
• Dergiye gönderilen makalelerde COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları
dikkate alınmalıdır.
• Dergiye gönderilen makalelerde etik kurul kararı gerektiren
klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar
için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede
belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
• Sunulan kaynakların ve verilerin doğruluğundan yazarlar sorumludur. Hatalı¸ aldatıcı veya yanlış yönlendirici bilgilerin varlığı fark edildiğinde editör makaleyi bilimsel literatürden çekme
ve bunu duyurma hakkına sahiptir.
• Dergimizde yayınlanan veya yayınlama amacı ile gönderilen yazılarda intihal ve izinsiz veri kullanımına ilişkin tüm sorumluluk
çalışmanın yazar ya da yazarlarına aittir. Böyle bir durumda Tesisat Mühendisliği dergisi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
• Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açıdan katkıları bulunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının herhangi bir şekilde öncelikli hale getirilmesini isteyemez.
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* Bilindiği üzere, araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların
önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar
kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan “ORCID” bilgisine makalelerde yer verilmesi gerekmektedir. ORCID, Open Researcher
ve Contributor ID’nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16
haneli numaralı bir URL’dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için
ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.
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Öz ve Makale Yazım Kuralları
• Makaleler, Open Office veya Microsoft Word belgesi şeklinde Windows ortamına uygun şekilde hazırlanmalıdır.
• Makaleler sayfada solda 3,5 cm, üstte, altta ve sağda 2,5
cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
• Makale metinleri, kaynaklar ve şekiller dâhil en fazla 15
sayfadan oluşmalıdır.
• Makale başlığı en fazla 15 sözcük veya iki satırı geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır. Başlıklar 14 punto Times New
Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır.
• Makale başlığının ardından; yazar isimleri, yazarların çalıştığı kurumlar, yazara ait ORCID* bilgisi ve varsa e-posta
adresleri bilgilerine yer verilmelidir.
• Yazar isimlerini takiben makalenin İngilizce başlığı, Türkçe
ve İngilizce öz (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords)
bilgileri yer almalıdır.
• Makale öz metninin 200 sözcükten fazla olmamasına dikkat edilmelidir.
• Makale metinlerinin tamamı 9 punto Times New Roman
yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır.
• Makalelerde yer alan resim, çizim, program ekran görüntü-

ARAŞTIRMA
Cephelerde Fotobiyoreaktör Kullanımının
Binaların Sürdürülebilirliğine Etkisi
The Effect of using Photobioreactors on
Facades to the Sustainability of the Buildings
İlknur KÜKDAMAR

34

ARAŞTIRMA
PV Sistemin Çatı Yüzeyinde Gölgeleme
Elemanı Olarak Kullanımının Bir Ofis
Binasının Enerji Performansına Etkisinin
Değerlendirilmesi
Evaluation of the Energy Performance of an
Office Building using the PV System on the
Roof and the Facade as a Shading Device
A. Umur GÖKSU
Gülay ZORER GEDİK

49

“Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği”
Yuvarlak Masa Toplantısı
Moderatör:
Doç. Dr. Eyüp AKARYILDIZ
Katılımcılar:
İrfan ÇELİMLİ
Mustafa DEĞİRMENCİ
Timur DİZ
Prof. Dr. Hasan HEPERKAN
Battal KILIÇ
Prof. Dr. Cem PARMAKSIZOĞLU
Yunus YENER

ETKİNLİK

sü, şekil, tablo, grafik ve formüllerin yerleşimi metin akışına
uygun olarak metin içinde olmalı ve refere edilmelidir.
• Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir.
• Makalelerde ana konu başlıkları 1., 2., 2.1., 2.1.1. vb. şeklinde numaralandırılmalıdır.
• Kullanılan semboller ve indisler kaynaklardan önce 8 punto
ve italik olarak verilmelidir.
• Makalede geçen kaynaklar veya alıntılar [1], [2] vb. parantezler arasında gösterilmelidir. Makale sonunda “Kaynaklar” başlığı altında [1], [2] şeklinde verilmelidir.
• Makaleler: [1] yazar(lar) soyadı, adının baş harfi, makalenin açık adı, derginin açık adı, cilt numarası, sayfa aralığı,
basım yılı. Kitap: [2] yazar (editör) soyadı, adının baş harfi.,
kitabın açık adı, basım evi, basım yeri, basım yılı. Tez: [3]
yazar soyadı, adının baş harfi, tezin açık adı, tezin yapıldığı üniversite, tezin basıldığı yer/ülke, basım yılı düzeninde
yazılmalıdır.
• Makale metinlerinin elektronik kopyaları e-posta ve Online
Makale Yönetim Sistemi üzerinden (http//omys.mmo.org.
tr/tesisat) gönderilmelidir.
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SUNUŞ
Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,
Dergimiz, ülkemiz tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biri yaşanırken baskıya giriyor. Bu krizi, basitçe kur artışı
olarak adlandırmak ve sebebini de yalnızca dış güçlere bağlamak doğru değildir. Sermaye hareketlerinin serbestliği,
serbest döviz kuru, faiz, enflasyon dörtlüsü ve ithalata bağlı ucuz işgücüne dayalı fason üretim gibi faktörler bugünkü
kriz ortamına, ekonomik durgunluğa, işsizliğe ve yoksulluğa yol açan ana nedenler arasındadır. Bu krizi, 1980’li yıllardan
itibaren küresel sermaye güçlerinin güdümünde kesintisiz bir şekilde uygulanan ve 2000’li yıllarda bu iktidar döneminde
tepe noktalara vardırılan serbestleştirmelere, özelleştirmelere, piyasalaştırmaya, kuralsızlaştırmaya dayalı neoliberal
politikalar eşliğindeki aşırı dış borçlanma ve iktidarın rant ve kayırma ekonomisi üretmiştir. Krizden çıkışın emperyalist
güçlerin, uluslararası tekellerin bağımlı olunan uluslararası finans ağının zemininde yer almak ve farklı kaynaklardan
yeni dış borçlanmalara yönelmekle aşılamayacağı açıktır. Aşırı borçlanmadan, sanayisizleşmeden, ithalata bağımlı fason üretimden, rant ve kayırma ekonomisinden çıkışın yolu ülke ve halkın genel çıkarlarını gözeten kamucu bir planlama, kalkınma, üretim, istihdam politikaları ve bu yöndeki bir siyasi irade değişimi ile mümkündür.
				*

*

*

*

24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından yeni rejimin ilk düzenlemeleri 700,
701, 702, 703 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Cumhurbaşkanı Kararları ile
yapılıyor. Ayrıca süresi sona eren OHAL’i aratmayacak olan, yürürlükteki Anayasa’ya bile aykırı olarak hak ve özgürlük
kısıtlamalarını da içeren ve birçok yasada değişiklik yapan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” da Meclisten geçirildi. Bu düzenlemeler arasında, Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca özel
kanunlarla kurulmuş olan TMMOB gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ve meslek alanlarımızla ilgili
birçok kanunda yapılan değişiklikler de bulunmaktadır.
Yapılan düzenlemeler yeni rejimin hukuk dışı keyfiyetini doğrudan yansıtmaktadır. Örneğin 5 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde, 16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme
Kurulu’nun (DDK) kamu kurumları, TMMOB dahil bütün kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, her düzeydeki
işçi ve işveren meslek kuruluşları, kamu yararlı derneklerle vakıflarda “inceleme, araştırma” yetkilerine eklenen “idari
soruşturma”yı da aşan yetkiler de verilmiştir. Bu yetkiler arasında “görevden alma” da bulunmaktadır. “(…) görevi başında kalmasında sakınca görülen, her kademe ve rütbedeki görevliler hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri”, açıktır
ki Anayasa’nın 135. Maddesi uyarınca kurulmuş olan kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarının özerk
yerinden yönetim kuruluşu olma özelliğini ihlal edici, hatta ortadan kaldıran Anayasa ve hukuk dışı bir uygulama olacaktır. Ancak bizler Anayasal demokratik kazanımlarımıza, meslek alanlarımıza ve meslek örgütlerimize sahip çıkmaya
devam edecek, baskılar karşısında boyun eğmeyecek, hukukun üstünlüğü ve ülkemizin mutlu yarınları için mücadeleye
devam edeceğiz.
				*

*

*

*

Odamız tarafından yürütülen çalışma ve etkinlikler köklü bir geleneğe dayanmakta, bugün de tüm hızıyla devam etmektedir. Bu kapsamda sanayi ve enerji alanları üzerine yaptığımız yoğun çalışmaları derleyen MMO Sanayi Portalı’nın
(https://sanayi.mmo.org.tr )ve MMO Enerji Portalı’nın (https://enerji.mmo.org.tr/) yayın hayatına başladığını duyurmak
isteriz.
				*

*

*

*

1973-1980 döneminin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Teoman Öztürk’ü aramızdan ayrılışının 24. yılında anıt
mezarının başında ve ayrıca bir forum ile andık. Bir kez daha kendisini sevgiyle, saygıyla anıyoruz. O’nu, TMMOB’ye ve
ülkemize kattığı yurtsever halkçı toplumcu değerleri mücadelemizde yaşatacağız.
*

*

*

*

Bu sayımızda; 1253/2014 Ecodesign Direktifine Uygun Klima Santrallerinde Enerji Tasarrufu, Ortak Kullanım Alanlarında
Hava Kökenli Kültür Edilebilir Bakteri Konsantrasyonlarının Değişimi, Doğrusal Tip Manyetik Soğutma Sistemi Tasarımı
ve Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi, Cephelerde Fotobiyoreaktör Kullanımının Binaların Sürdürülebilirliğine Etkisi, PV Sistemin Çatı Yüzeyinde Gölgeleme Elemanı Olarak Kullanımının Bir Ofis Binasının Enerji Performansına
Etkisinin Değerlendirilmesi başlıklı araştırma makaleleri ve “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” Yuvarlak Masa
Toplantısı çözümleri yer almaktadır.
Tesisat Mühendisliği Dergisi elektronik ortamda, www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan “Yayınlar” bölümünden
takip edilebilmektedir.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Ağustos 2018
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1253/2014 Ecodesign Direktifi’ne Uygun Klima
Santrallerinde Enerji Tasarrufu
Arkun ANDIÇ

ÖZ

Makina Mühendisi
Systemair HSK
İstanbul
arkun.andic@systemairhsk.com.tr

Bu çalışmada 1253/2014 Ecodesign Direktifi’nin klima santralleri için getirmiş olduğu
yeniliklerden bahsedilmiştir. Avrupa Birliği’nin günümüz dünyasında otomotivden havalandırmaya kadar birçok sektörde enerji tüketimi kısıtlamaları getirdiği bilinmektedir.
Klima santralleri de fan, motor, bataryalar vb. komponentler ile gerek elektrik enerjisi
gerek termal enerji harcayan cihazlar olduğundan bu direktiflerden etkilenen bir ürün
grubunu oluşturmaktadır. İş bu makalede bu yeni direktifin öngördüğü koşullardan, regülasyonlardan ve günümüz Türkiye’si için baz alınan değerlerle olan bir karşılaştırmasını içermektedir.

Uğur Ege ARAT
Makina Mühendisi
Systemair HSK
İstanbul

Anahtar Kelimeler

1253/2014 Ecodesign Direktifi, Klima Santralleri, Enerji Tüketimi, Enerji Verimliliği.

Energy Saving with Air Handling Units
Complying to 1253/2014 Ecodesign Directive
ABSTRACT
In this study, the new regulations that 1253/2014 Ecodesign Directive’s bring into question for Air Handling Units. It is widely known that European Union is publishing new
restrictions on the energy consumption in various sector.
The air handling units are also effected by these new restrictions becaouse of electrical
and thermal energy comsumption with their components of fans, motors, coils. The new
regulations, conditions and a comparison between ErP 2018 approved units and daily
Turkish Standart units.

Keywords

1253/2014 Ecodesign Directive, Air Handling Units, Energy Consumption, Energy
Efficiency.
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ARAŞTIRMA MAKALESİ
1. GİRİŞ
Dünya genelinde fosil yakıt kullanımının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yönelme ile birlikte, Avrupa Birliği enerji politikaları
da yeniden oluşturuldu. Bunun neticesinde, Kyoto Protokolü’ne imza atılarak CO2 emisyonlarının
2020 yılına kadar en az %20 azaltılması taahhüt
edildi.
Bu hedef doğrultusunda da 2005 yılında EuP
(Enerji Kullanan Ürünler) Direktifi, Avrupa Konseyi tarafından kabul edildi. Direktif’in adı 2009’da
ErP Direktifi (Çevreye Duyarlı Tasarım Direktifi)
olarak değiştirildi. İşte bu Direktif, genel olarak
“Ecodesign Direktifi” olarak da anılmaktadır.
Özel olarak belirtildiğinde, bu durum 2009/125/
AT sayılı direktifi ilgilendirir. Geleneksel akkor
ampullerin aşamalı olarak azaltılması veya buzdolaplarına, çamaşır makinelerine enerji verimliliği
etiketleri yerleştirilmesi vb. gibi durumlar, Ecodesign Direktifi’nin günlük hayatta karşımıza çıkan,
yansımalarıdır.

2. 1253/2014 ECODESIGN
DİREKTİFİ’NDEN KİMLER
ETKİLENİYOR?
Direktif, AB üyesi ülkelerin tamamında zorunludur. Bunun anlamı, Ecodesign Direktifi’ne uymayan herhangi bir ürününün AB içerisine satılamayacağıdır.

Ancak AB dışına ihraç edilecek bir ürünün AB
içerisinde üretilmesi konusunda bir engel yoktur.
Öte yandan, AB ile ticaret yapan ülkeler bu direktiften direkt olarak etkilenmektedir.

3. ECODESIGN GEREKLİLİKLERİNE
GENEL BAKIŞ
Karışıklık genellikle iki bağımsız regülasyona
aynı anda uyma gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Tablo 1’deki regülasyonların yürürlüğe girme
sırasına göre basit bir özet bulunabilir:

4. FANLAR İÇİN 327/2011 SAYILI AB
REGÜLASYONU
ErP Direktifi sayesinde enerji tüketen birçok ürünün enerji tasarruf potansiyeli araştırılmakta ve
enerji verimliliklerine ilişkin asgari gereksinimler belirlenmektedir. Bunun sonucunda, Haziran
2010’da fanlar için zorunlu sınır değerleri belirlenmiştir.
Direktif, fanları nozul, kanatlar ve motorun yanında eğer varsa kumanda devresinden oluşan bir
cihaz olarak tanımlamaktadır. Buradaki amaç, Avrupa pazarındaki fan şartnamelerine genel bir asgari verim sınırlaması getirmekti ve ilk etap 2013
yılında yürürlüğe girmiştir.

Tablo 1. 2009/125 Sayılı Ecodesign Direktifi ( ErP Direktifi)
IEC Motorlar 640/2009 Sayılı
Regülasyon

Fanlar nozul + kanat +
kumanda devresinden
oluşmaktadır. 327-2011
Sayılı Regülasyon

2018

2017

0,75-375 kW arası IEC motorlar
Verimlilik Sınıfı: IE3 veya IE2+FI*

2016
2015

2016
2011

Havalandırma Sistemleri 01.01.2016 tarihinden
itibaren 1253/2014 sayılı regülasyon
(Havalandırma Cihazları) 1254/2014 sayılı
regülasyon (Konut Tipi Cihazların Etiketlenmesi)
Havalandırma cihazı talebinde artış. En düşük
iki enerji sınıfı olan F ve G’nin etiketlerden
kaldırılması)

30 W’dan büyük, konut tipi havalandırma
cihazları için enerji etiketi zorunluluğu
7,5 - 375 kW arası IEC Motorlar 125 W ve daha üstü fanlar
Verimlilik Sınıfı: IE3 veya IE2+FI* Minimum verimlilik düzey
2**
125 W ve daha üstü fanlar
Minimum verimlilik düzey
0,75 kW ve daha üstü IEC
Motorlar Verimlilik Sınıfı: IE3

* ** açıklamalar yok
8
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Grafik 1. Dünyada tüketilen elektrik enerjisinin elektrik motorlarına göre dağılımı
Neden fanlara odaklanıldığı ise aşağıdaki grafikten açıkça ortaya çıkmaktadır. Grafik 1’de dünyada tüketilen elektrik enerjisinin elektrik motorlarına göre dağılımı görülmektedir.
Buradan da anlaşılacağı üzere özellikle havalandırma cihazlarında kullanılan 0,75-30 kW aralığındaki fanlar enerjinin %68’ini tüketmektedirler.
327/2011 sayılı regülasyonun ikinci aşaması ise
2015’de yürürlüğe girmiş olup fanlarla ilgili asgari
verim gereklilikleri zorlaştırılmıştır. Bunun sonucunda da birçok ürün piyasadan çekilmiş ve yerlerine yeni ve daha verimli modeller sürülmüştür.

5. 1253/2014 VE 1254/2014 SAYILI
REGÜLASYONLAR
1 Ocak 2016’da ise ErP Direktifi’nin son aşaması
devreye girmiştir. Buna göre bir binada veya binanın bir kısmında, havayı dış hava ile değiştiren tüm
havalandırma cihazları regülasyon kapsamında tanımlanmıştır. Kanal, çatı tipi veya hücreli fanlar,
konut tipi klima santralleri ve modüler klima santralleri bu regülasyon kapsamına dâhildir.
Direktif kapsamında bu cihazlar mekanik uygulamacı kapsamında da olabilmek kaydıyla kesinlikle
minimum 3 hızlı bir kumanda devresine de sahip
olmalıdır. Daha önce devreye girmiş olan 327/2011
sayılı regülasyon ise sadece komponent üreticilerini etkiler durumda kalmıştır.

6. ECODESIGN DİREKTİFİ’NDEN
ETKİLENEN ÜRÜNLER
30 W’ın üzerinde elektrik gücüne ihtiyaç duyan
her tipten AC motorlu fan direktiften etkilenmektedir. EC motorlu fanlar ise halihazırda günümüz
gerekliliklerinin tamamını karşılamaktadırlar.

6.1. Motorlar İçin de Ayrı Bir Regülasyon
Var. “Motor Direktifi”nin Farkı Nedir?
640/2011/AT sayılı ErP uygulama regülasyonu
daha önceden, 2011’de yürürlüğe girmiştir. Bu regülasyon elektrik motorlarının IEC standartlarına
göre minimum verimliliklerini belirlemektedir.
Regülasyon sadece motorlar ile ilgili olup 2011 yılından itibaren ülkemizde de geçerlidir.
Buna göre 2015 yılı itibariyle 7,5-375 kW arası
motorlar direkt sürülecek ise minimum IE3 verim
sınıfı aranmakta, hız kontrolü olması durumunda
ise IE2 verim sınıfında motor kullanımına izin verilmektedir.

6.2. Konut Dışı ve Konut Tipi Havalandırma
Cihazları İçin 1253/2014 Sayılı AB
Ecodesign Direktifi
1 Ocak 2016 itibariyle yürürlüğe giren direktif,
havalandırma ünitelerini konut tipi ve konut dışı
(residential, non-residential) olmak üzere ikiye
ayırmıştır.
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250 m3/h debinin altındaki tüm cihazlar bu sınıflandırmada konut tipi olarak geçmekte olup, aynı
beyaz eşyalarda olduğu gibi üzerlerinde Şekil
1’deki gibi bir enerji etiketi bulunması zorunludur.
Bu enerji etiketinde cihazın nominal debisi ve ses
güç seviyesi de belirtilmek zorundadır.

rallerinin pazara sunulmasını engellemiştir.
Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, Eurovent 6/12’ye göre yapılan enerji sınıflandırmasından farklı olarak Ecodesign Direktifi’nin cihaz dışı
basınç kayıplarını dikkate almayıp, cihazları referans dizaynlar üzerinden karşılaştırmasıdır.

Şekil 2. Tek yönlü cihaz referans dizayn

Şekil 1. Enerji etiketi örneği

250-1000 m3/h debi aralığındaki cihazların sınıflandırması ise üreticiye bırakılmıştır. Eğer üretici
ürettiği ürünü “Konut Tipi Havalandırma Cihazı”
olarak piyasaya sürerse enerji etiketi vurmak zorundadır. Aksi halde böyle bir gereklilik yoktur.
1000 m3/h üzeri cihazlar ise kesinlikle konut dışı
havalandırma cihazı olarak tanımlanmış olup, kendi içlerinde tek yönlü (unidirectional) ve çift yönlü
(bidirectional) olmak üzere ikiye ayrılmışlardır.
Literatürde B sınıflandırma UVU ve BVU olarak
geçmektedir. (Bkz: Şekil 2, Şekil 3)

6.3. Ecodesign Direktifi Klima Santrallerinde
Neyi Değiştiriyor?
İklimlendirme sektöründe klima santrali şartnameleri fan kanat tipi, motor verimi, fan verimi, ısı
geri kazanım tipi, ısı geri kazanım verimi, kesit
hızı, by-pass damperleri gibi santral total verimine
etki edebilecek birçok parametreyi barındırmaktadır.
Aslında tüm bunlar elektrik enerjisi ve ısıtmasoğutma enerjisi ihtiyacında tasarruf sağlamaya
yöneliktir. Ecodesign Direktifi, tüm bu parametrelerin etkisi içeren bir hesap tekniği getirmiş ve
minimum gereksinimleri karşılamayan klima sant-

10

Şekil 3. Çift yönlü cihaz referans dizayn

Direktifte referans dizayna göre limit SFPint (iç
spesifik fan gücü) değerleri belirlenmiş olup, referans dizaynın dışında yaptığınız her değişiklik için
belirli formülleri kullanarak bu limit değeri değiştirilir.
Örneğin direktifte belirtilenden daha verimli bir
ısı geri kazanım sistemi seçtiğinizde hedef SFPint
yukarı çekilirken, referans dizayndan daha düşük
sınıfta filtre kullandığınızda hedef aşağı çekilerek
zorlaştırılır. Tek yönlü ve çift yönlü havalandırma
cihazlarına ait minimum verim değerleri ve SFP limitleri Tablo 2 ve Tablo 3’te özetlenmiştir.
Ecodesign Direktifi’nin klima santrallerine getirdiği birkaç temel değişiklik ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•

•

Taze hava oranı %10 üzerinde olan tüm santraller bir “havalandırma cihazı”dır ve ısı geri
kazanım sistemine sahip olmak zorundadır.
2016 itibariyle run-around ısı geri kazanım
sistemleri minimum %63, plakalı veya döner
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Tablo 2. Tek Yönlü Havalandırma Cihazı Limit Değerleri

Tek Yönlü Havalandırma Cihazı, UVU
Minimum fan verimi ηvu ; P < 30 kW
Minimum fan verimi ηvu ; P > 30 kW
SFPint_limit; 1 filtre dâhil

2016
6,2%*ln(P)+35%
56,1%
250

Tablo 3. Çift Yönlü Havalandırma Cihazı Limit Değerleri

Çift Yönlü Havalandırma Cihazı, BVU
Çok hızlı veya kademesiz fan kontrolü
Isı geri kazanımı
Isı geri kazanımda termal by-pass
Minimum IGK verimi (ηt_min).
IGK verim bonusu (ηt_nrvu > ηt_min)
SFPint_limit (qnorm < 2 m3/s)
SFPint_limit (qnorm > 2 m3/s)

•

•
•
•
•

tamburlu ısı geri kazanım sistemleri minimum
%67 verime sahip olmalıdırlar. 2018 yılında
ise bu değerler %67 ve %73 olarak yükseltilecektir.
Isı geri kazanım sistemleri kesinlikle termal
by-pass’a sahip olmalıdır. Bu, plakalı sistemler
için üfleme tarafında by-pass damperi, döner
tamburlu sistemde ise rotoru durdurabilme anlamına gelmektedir.
2018 yılı itibariyle tüm filtrelerde analog manometre bulunmalıdır.
2018 yılı itibariyle tüm filtrelerde analog manometre bulunmalıdır.
Kullanılan fanlar minimum 3 hızlı veya değişken devirli olmalıdır.
Üretici, klima santralinin veya fanın teknik
çıktısı üzerinde Ecodesign hesabını kesinlikle
göstermeli ve limit SFPint değerine karşılık cihazın uyumluluğunu belgelendirmelidir.

KAPSAM DIŞI UYGULAMALAR:
•
•
•
•
•
•

Hava akımı başına çekilen gücün 30 W’ın altında olduğu cihazlar
Sadece gövdeden oluşan aksiyel veya santrifüj
fanlar
Ex-proof uygulamalar
Günlük havalandırma için kullanılmayan tek
kademeli duman egzoz fanları
Sürekli 100 °C üzerinde havanın taşındığı fanlar
65 °C üzerinde ortam sıcaklıkları için olan
fanlar

2016
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
67%
E=(ηt_nvru - 0,67)*3000
1200+ E-300*qnorm/2-F
900+E-F

•
•
•
•
•

2018
6,2%*ln(P)+42%
63,1%
230

2018
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
73%
E=(ηt_nvru - 0,73)*3000
1100+E~300*qnorm/2-F
800+E-F

-40 °C altı ortam sıcaklıklarında çalışacak
fanlar
1000 V AC veya 1500 V DC üzerindeki besleme gerilimi
Zararlı, korozif gazların tahliyesi için kullanılan fanlar
Dahili ısı pompası bulunan klima santralleri
Endüstriyel mutfak egzoz uygulamaları

6.3.1. Örnek Klima Santralleri Üzerinden
Vaka Analizi
Çalışmanın bu bölümünde, Direktif ülkemizde uygulanmaya başladıktan sonra hem enerji sarfiyatı,
hem de ilk yatırım maliyetleri açısından ne etkileri
olacağını ele alacağız.
Burada karşılaştırma yapacağımız klima santrali özelliklerini, ülkemizde yapılan birçok büyük
projede ortak olarak kullanılan ve ülkemiz şartları
için “verimli” sayılacak şartnamelerden alabiliriz.
Bu özellikler genellikle Tablo 4’te görüldüğü gibi
olmaktadır.
Tablo 4. Türkiye Şartları için Ortalama Verimlilik
Değerleri
Özellik
Minimum Motor Verimi
Minimum Fan Verimi
Maksimum Batarya Alın Hızı
Minimum Fan Verimi
Minimum Plakalı IGK Verimi
Minimum Rotorlu IGK Verimi

TR Standardı
IE2
%70
2,7 m/s
%70
%50
%70
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Ülkemizde birçok büyük projede sıklıkla karşılaştığımız santral tipleri olarak %100 taze havalı, plakalı ısı geri kazanımlı ve rotorlu ısı geri kazanımlı
santral tiplerini ele aldık. Her birinden de 5.000,
15.000 ve 30.000 m3/h debide modeller seçtik.
Sonuçları incelediğimizde, ülkemiz şartlarında
seçilen %100 taze havalı santrallerin çoğu zaman
ekstra herhangi bir iyileştirme yapmadan da Ecodesign Direktifi’ne uygun oldukları görülmektedir.
Plakalı santrallerde ise by-pass damperi gerekliliği ve yüksek verimden dolayı santraller çok büyümekte, bu da ciddi bir ilk yatırım maliyeti anlamına gelmektedir. Rotorlu klima santrallerinde
ise yapılacak birkaç ufak iyileştirme ile santraller
küçük ilk yatırım maliyeti farkları ile Ecodesign’a
uygun hale gelebilmektedirler. Bunlar, daha verimli fan ve daha verimli ısı geri kazanım kullanımı
gibi önlemler olacaklardır.
Yapılan incelemede, Ecodesign’a uygun klima
santrallerinin boyutlarındaki artış da dikkate alınmıştır. Daha düşük kesit hızları için büyütülen
santraller, daha büyük mekanik odalara ihtiyaç duyacaklardır. Yapılan incelemede santral hacimle-

rinin %20’ye kadar büyüdüğü göze çarpmaktadır.
Aynı şekilde Ecodesign Direktifi’ne uygun şartlarda çalışan cihazlarda soğutucu ve ısıtıcı bataryaları besleyen soğutma grupları ve kazanlar göz
önüne alındığında da kayda değer bir düşüş görünmektedir. 15.000 m³/h debiyle rotorlu tipte ısı
geri kazanım yapan bir klima santralinin soğutma
gruplarını daha düşük kapasitede çalıştırmasıyla kullanımda olduğu saat başına 0,50 TL daha
az elektrik tüketimi yaptığı görülmektedir. Isıtıcı
bataryadaki kapasitenin de düşmesiyle doğalgazlı
bir kazandan beslenen santralin kazanda ihtiyaç
duyacağı kapasite düşüklüğü saatte 1,34 TL’lik bir
tasarrufa denk gelmektedir.
Tüm bu değerler göz önüne alındığında ilk yatırım
maliyetinde oluşabilecek olan artışın 5 yıldan önce
geri dönebilecek bir miktar olduğunu söylemek
mümkündür.
Tablo 5’te üç ayrı kapasite ve üç ayrı konfigürasyonda santralin ülkemiz şartları ve Ecodesign Direktifleri doğrultusunda seçimlerinin karşılaştırma tablosu yer almaktadır.

Tablo 5. Üç Ayrı Kapasite ve Konfigürasyonda Santralin Türkiye Şartları ve Ecodesign Direktifleri
Doğrultusunda Seçimlerinin Karşılaştırma Tablosu

Elektrik Tüketimi (kW)
Soğutucu Batarya Kapasitesi (kW)
Soğutmada Harcanan Elektrik Gücü (kW)
Isıtıcı Batarya Kapasitesi (kW)
Hacim (m3)
Fiyat Yüzdesi
Elektrik Tüketimi (kW)
Soğutucu Batarya Kapasitesi (kW)
Soğutmada Harcanan Elektrik Gücü (kW)
Isıtıcı Batarya Kapasitesi (kW)
Hacim (m3)
Fiyat Yüzdesi
Elektrik Tüketimi (kW)
Soğutucu Batarya Kapasitesi (kW)
Soğutmada Harcanan Elektrik Gücü (kW)
Isıtıcı Batarya Kapasitesi (kW)
Hacim (m3)
Fiyat Yüzdesi

12

5000 m3/h
15000 m3/h
30000 m3/h
TR Standardı ErP 2018 TR Standardı ErP 2018 TR Standardı ErP 2018
%100 Taze Hava
2,17
2,17
6,58
6,58
12,17
12,17
46,30
46,30
138,80
138,80
277,60
277,60
15,43
15,43
46,27
46,27
92,53
92,53
48,50
48,50
145,60
145,60
291,10
291,10
2,78
2,78
8,61
8,61
19,04
19,04
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Plakalı Isı Geri Kazanım
4,03
3,43
13,50
11,54
27,42
23,67
36,90
34,60
107,60
104,70
208,90
205,00
12,30
11,53
35,87
34,90
69,63
68,33
20,90
12,70
49,60
40,40
77,70
79,10
100
136
100
144
100
123
100,00
125,36
100,00
129,85
100,00
119,70
Rotorlu Isı Geri Kazanım
4,04
3,75
127,50
11,71
23,75
22,08
36,10
34,40
109,20
103,30
217,50
207,60
12,03
11,47
36,40
34,43
72,50
69,20
19,60
15,90
62,20
48,60
121,70
99,60
100
100
100
119
100
105
100,00
101,58
100,00
108,92
100,00
103,71
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•
•
•
•

Makine Direktifi 2006/42/EC
Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/EC
EMC Direktifi 2004/108/EC
Ecodesign Direktifi 2009/125/EC-EU 1253/2014

7. DİREKTİF’İN TÜRKİYE’YE ETKİSİ
NEDİR?
Direktif, AB üyesi olmadığımız için Türkiye’yi direkt olarak etkilememektedir, yani iç piyasada satılacak olan havalandırma cihazlarında Ecodesign
uyumluluğu şartı aranmaz.
Ancak Türkiye için en büyük kafa karışıklığı cihaz
üzerine CE etiketi basımı ile ilgili konudur. 2016
yılı itibariyle fanlar, ısı geri kazanım cihazları ve
klima santrallerine CE etiketi basabilmek için aşağıdaki alt direktiflere uyumluluk gerekmektedir:
Bu şartlar altında, Ecodesign’a uygun olmayan cihazlara CE etiketi basılması Türkiye için de mümkün değildir.

SONUÇ
Yapılan istatiksel çalışmalar Ecodesign Direktifi’ne
uygun klima santrallerinin direktif öncesinde satılan santrallerle kıyaslandığında yaklaşık %20 daha
büyük hacimde olduğunu göstermektedir. Bu, daha
büyük mekanik alanlar ve daha yüksek yatırım
maliyetleri anlamına gelmektedir. Ancak bunları
bir dezavantaj olarak görmemek gerekir.
Bu Direktif’in getirdiği koşullarla birlikte elektrik
ve doğalgaz tüketimlerinde ortaya çıkacak olan tasarruflar Ecodesign Direktifi’nin önemini vurgular niteliktedir.

Yatırım sahiplerine Ecodesign’ın faydalarını ve
düşük enerji tüketimini anlatarak buna uygun projeler üretmekte büyük bir sorumluluk da vizyon
sahibi mekanik proje müelliflerine düşmektedir.
Öte yandan, en büyük ticaret ortağımız olan AB’ye
ihracat yapmakta olan üreticilerimiz için de Ecodesign hayati önem taşımaktadır. Üreticiler kısa
sürede gerekliliklere hâkim olmalı ve seçim programı, teknik ve kalite dökümanlarını uyumlu hale
getirmelidirler.
Tüm bu çabalar neticesinde, ilerleyen birkaç yıl
içerisinde Türkiye’de de havalandırma cihazları
için Ecodesign Direktifi’nin olmazsa olmaz bir gereklilik olarak karşımıza çıkacağından hiç şüphe
yoktur.

KAYNAKLAR
[1] Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council.
[2] http://www.rehva.eu/fileadmin/events/eventspdf/REHVA_seminar_ _Buildings_Rel_
Brussels__27.10.2011/ecodesign-and-labeling.
pdf (Erişim tarihi: Ağustos 2016).
[3] h t t p: //e c . e u r o p a . e u / D o c s R o o m /d o c u ments/10684/attachments/1/translations/en/
renditions/native (Erişim tarihi: Ağustos
2016).
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Ortak Kullanım Alanlarında Hava Kökenli
Kültür Edilebilir Bakteri Konsantrasyonlarının
Değişimi
Nüket SİVRİ

ÖZ

Prof. Dr.
İ.Ü. Mühendislik Fakültesi, İstanbul
nuket@istanbul.edu.tr

Kentsel hayatın hızlı yaşandığı ve açık alanlarda kalış süresinin en aza indiği günümüz teknolojik
döneminde, özellikle İstanbul gibi kalabalık metropollerde yaşayan insanların sağlığı için iç ortam
kalitesi önemli bir unsurdur. İç ortam havasını kirleten unsurların başında gelen biyoaerosollerin en
önemli parçası “hava kaynaklı bakteriler”dir. Mikrobiyal kontaminasyonun da etkisi ile konsantrasyonu artan bu bakteriler, iç ortamlarda zamanla olumsuz sağlık koşulları oluşturabilmektedir.
Bu çalışmada, farklı ortak kullanım alanlarından, aktif hava örnekleme yöntemi ile alınan örneklerde; kültür edilebilir hava kaynaklı bakteri (culturable airborne bacteria: CAB) konsantrasyonlarının
belirlenmesi amaçlanmıştır. İkincil amaç olarak, belirlenen iç ortamlardaki kişi sayısı, bu kişilerin
ortamda geçirdikleri ortalama süre ve diğer fiziksel faktörlerin, CAB konsantrasyonları ile olası etkileşimi hedeflenmiştir. Bina içerisinde kullanım amaçlarına göre farklılık gösteren, kantin, dershane, ofis ve koridor gibi ortak kullanım alanları; ev ortamında dinlenme odaları, mutfak ve banyo ile
birçok çalışmada özellikle tercih edilen, çocukların oyun ve kullanım alanı olan kreş ortamlarından
örnekleme yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre, CAB konsantrasyonu ile ortamdaki kişi sayısı, ortamda bulunma süresi
ve aktif hareket etkisi etkileşimi açıkça görülmektedir. Ev ortamında tespit edilen ortalama CAB
değerleri (2*103 CFU/m3), ofis ortamlarındaki değerlerden (6*10 CFU/m3) daha yüksek bulunmuştur.
Ancak ortak kullanım alanları olan koridorlarda bu değer 2630 CFU/m3’e kadar ulaşabilmektedir.
Tüm çalışma dönemi içerisinde ev ortamında ölçülen en yüksek değer 4160 CFU/m3 ile banyoda tespit edilirken, farklı kullanım alışkanlıkları mutfakta ölçülen CAB değerlerini ortalama 2*102 CFU/
m3 ile sınırlandırmıştır. Kreşte ise çocukların aktif oyun anında alınan örneklemede 8970 CFU/m3
değeri ölçülmüştür. Kreşe ait en yüksek değer aynı zamanda çalışmanın da en yüksek değeridir.
Tüm örnekleme süresince, kreş örneklerindeki CAB konsantrasyonundaki ölçüm farklılığını; sıklıkla
uygulanması önerilen iç ortam havasının dış ortamla tazelenmesi ve böylece ortam sıcaklığının ve
bağıl neminin de dengelenmesi faktörlerine bağlamak olasıdır.
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Changes of the Concentrations of Culturable
Airborne Bacteria in Common Indoor Areas of
the Buildings ABSTRACT
In the technological era where city life style is intensive and time spent on outdoors are minimized,
especially in the crowded metropolises such as Istanbul, indoor air quality is an important element
for the sake of human health. Main pollution cause of the indoors is bioaerosols and most important
part of bioaerosols is “airborne bacteria”. Increased concentrations of these bacteria with help of
microbial contamination may cause unfavorable health conditions indoor over time.
In this study, determination of concentration of culturable airborne bacteria (CAB) is aimed by the
technique of active air sampling from different communal indoor areas. Secondary objectives are
determining number of people in these areas, average time they spend indoor and probable interactions between CAB concentration and other physical factors. Areas differ from each other according
to their purpose of use are chosen for sampling. These areas have been chosen as cantina, classroom,
office and hallways for schools; rest room, kitchen and bathroom for residents and as many other
studies prefer to pick, we also have chosen kindergarten which is playground and general usage
area for children.
According to obtained results, relationship between CAB concentration and number of people, time
spent in the area and active motion effect can be seen clearly. Average CAB value determined in the
residential indoor is (2*103 CFU/m3) observed to be higher than average CAB value determined for
office environment (6*10 CFU/m3). However, for hallways, which are communal school areas, CAB
value can be as high 2630 CFU/m3. During the study, as the highest observed value 4160 CFU/m3
CAB for residential environment is observed in bathroom, in the kitchen where there are different
usage habits, average CAB value is limited with 2*102 CFU/m3. In the kindergarten, samples taken
during the active play time of children CAB values is determined as 8970 CFU/m3. This value is also
the highest amount observed during the study. During entire process, difference of the measured
CAB concentration for kindergarten may be linked to ventilation of indoors, which is advised to be
applied frequently, via balancing temperature and relative moist of the environment.
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1. GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kişilerin binalarda
geçirdiği süre arttıkça iç ortam hava kalitesinin
belirgin ölçüde önem kazandığını belirtmektedir.
İç ortam hava kalitesine dair birçok problem, gelişmekte olan ülkelerde olduğu kadar, gelişmiş ülkelerde de insan sağlığı için önemli risk faktörleri
olarak kabul edilmektedir. Konutlarda, gündelik
bakım evlerinde, huzur evlerinde ve diğer özel ortamlarda, iç ortam hava kalitesindeki değişimler,
sağlık durumu veya yaşı nedeniyle özellikle hassas
olan nüfus gruplarını etkilemektedir [1].
Hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilinenler özellikle dış ortamda yapılan
araştırmalardan kaynaklanmaktadır. Ancak iç ortamlardaki aynı kirleticilerin, sağlık üzerindeki
olası etkilerinin de bilinmesi gereklidir. Yapı malzemeleri, ev eşyaları ve tüketici ürünleri kaynaklı
emisyonlar nedeniyle iç ortamlarda oldukça farklı
tehlikeli bileşik, potansiyel tehlike olarak ortaya
çıkabilmektedir. Bu kirleticilerin ana başlıklarından olan “mikrobiyal kirlilik” yüzlerce bakteri,
mantar ve küf türlerinden kaynaklanmaktadır [1,
2]. Farklı kirletici etkenler ya da bileşiklerin yanı
sıra, iç ortamların kullanım farklılığı ve çeşitliliği;
bina yapısı, kullanılan malzeme, işletme ve bakımı, havalandırma özellikleri ve bina kullanıcılarının davranışları, zaten kompleks olan iç ortam hava
kalitesinin yönetimini daha da zorlaşmaktadır.
İç ortamlarda mikrobiyal kirlilikten sorumlu olan
türler; bakteri ve mantarlardan, iç ortamda kişiden
kişiye yayılabilen çok çeşitli mikroorganizma ve
alerjenlere kadar değişebilen heterojenik bir yapı
sergilemektedir [1]. Bu heterojenlik ve maruz kalma düzeylerini doğru olarak tahmin etmenin zorluğu düşünüldüğünde, iç ortamda görülebilecek
hastalığın yükünü, o mikroorganizma türüne, yani
tek bir faktöre bağlamak imkânsızlaşır [2]. Bununla birlikte, mikrobik büyüme, nem ve sıcaklık gibi
çevresel faktörlerle de ilintilidir. Dolayısıyla doğru bina tasarımı ve havalandırma prosedürlerinin
kullanılması, çevresel faktörlerin etkilerinin minimize edilmesi ve biyolojik faktörlerle ilişkili sağlık
riskinin azaltılması için bilinen en etkili tekniktir.
Bu çalışmada, farklı ortak kullanım alanlarından
alınan iç ortam hava örneklerinde; kültür edilebilir hava kaynaklı bakteri (culturable airborne
bacteria: CAB) konsantrasyonlarının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bina içerisinde kullanım amaçları-

na göre farklılık gösteren kantin, dershane, ofis ve
koridor gibi ortak kullanım alanları tercih edilmiş;
ev ortamında dinlenme odaları, mutfak ve banyo
ile birçok çalışmada özellikle örnek alımı tercih
edilen, çocukların oyun ve kullanım alanı olan
kreş ortamlarından örnekleme yapılmıştır. İkincil
amaç olarak, örnek alınmak üzere belirlenen iç
ortamlardaki kişi sayısı, paylaşılan alan büyüklüğü, bu kişilerin ortamda geçirdikleri ortalama süre
gibi fiziksel faktörlerin, CAB konsantrasyonları
ile olası etkileşiminin belirlenmesi hedeflenmiştir.
Alınan tüm sonuçlar, ulusal ve uluslararası çalışma
sonuçları ile karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır.

2. KONU HAKKINDA YAPILMIŞ
ÇALIŞMALAR
Kalogerakis ve ark. [3], tarafından yapılan bir çalışmada, iç ortam bioaerosol ölçümleri Atina’daki
bir apartman ve Chania’daki bir işletmede yürütülmüştür. Gram negatif bakteriler incelendiğinde,
oturma odasında, kapılar kapalı iken bakteri sayısı
25 CFU/m3 civarında, kapılar açık iken 13 CFU/
m3 civarında ve oturma odasının balkonunda ise 4
CFU/m3 civarında tespit edilmiştir. Kişi sayısına
bağlı olarak ise, hiç insan bulunmadığı takdirde,
oturma odasında 140 CFU/m3 olan CAB sayısı,
dört kişinin varlığında 375 CFU/m3 değerine ulaşmaktadır. Ayrıca hareketliliğin çok olduğu koridorda, toplam bakteri sayısı 325 CFU/m3 olarak
tespit edilmiştir.
Indermitte [4] ise, doğal ve mekanik havalandırma
sistemi bulunan 4 ofis binasındaki mikroorganizma konsantrasyonlarını belirlemiştir. Her iki havalandırma sisteminin de aktif olduğu ofislerde, total
bakteri konsantrasyonu ortalama olarak 384 CFU/
m3 değerini almıştır. Möritz ve ark. [5] yaptıkları bir çalışmada, iki farklı havalandırma sistemini
incelemiştir. İlk sistem kütüphanede ve ikinci sistem de konferans salonunda bulunmaktadır. Gece
ve hafta sonlarında kapasitesi %25’e düşürülen
sistemlerden ikinci sistem sadece konferans salonunun yoğunluğuna bağlı olarak çalıştırılmıştır.
Havalandırma yapmadan önce bakteri konsantrasyonu ilk sistemde 256 CFU/m3, ikinci sistemde
ise 1143 CFU/m3 olarak ölçülmüştür. Havalandırma sisteminin çalıştırılmasından sonra ise, sistem
birde bakteri konsantrasyonu 158 CFU/m3’e sistem
ikide ise 269 CFU/m3’e düşmüştür. Ölçüm sonucu,
havalandırma sistemlerinin bakteri konsantras-
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yonlarını azaltmada önemli bir faktör olduğunu
göz önüne koymuştur.
Kim ve Kim [6] tarafından Kore’de yapılan bir çalışmada, halkın ortak yaşam alanlarındaki hava
kaynaklı bakteri ve mantarların konsantrasyonları
belirlenmiştir. Toplam bakteri konsantrasyonları
hastanelerde 382-404 CFU/m3, kreşlerde 536-931
CFU/m3, huzur evlerinde 294-334 CFU/m3, doğum
sonrası hemşire merkezlerinde ise 254-289 CFU/
m3 aralıklarında değişmektedir. Bu araştırmaya
göre kreşlerde bakteri konsantrasyonu en yüksek,
huzur evlerinde ise en düşük seviyededir.
Güllü ve Menteşe’nin [7] Ankara’da yapmış oldukları bir çalışmada, evlerin salon, mutfak ve
banyosu, okul, kreş, kafe ve restoran, spor salonu,
kütüphane, ofis ve yemekhanelerden bioaerosol
örnekleri alınarak bioaerosol düzeyleri tespit edilmiştir. En yaygın gözlenen bakteri türlerinin Micrococccus spp (31,2), Bacillus spp (%22,4), Staphylococcus auricularis (%20,4) ve Staphylococcus
hominis (%10) olduğu tespit edilmiştir. En yüksek
toplam bakteri düzeyleri okul ve kreşlerde; mantar
ve küfler ise evlerin banyo ve mutfaklarında gözlenmiştir.
İç ortam örnekleme çalışmaları ile paralel olarak,
dış ortamda yapılan çalışmanın sonuçlara göre; iç
ortam bioaerosol konsantrasyonları, genellikle, dış
ortam konsantrasyonlarından 2 kat daha yüksek
bulunmuştur. İç ortam havasında alerjen ve enfeksiyona neden olduğu bilinen mantar ve küf türleri
ile patojen bakterilerin tespiti, bu ortamı kullananlarda, kirleticilerden kaynaklanan sağlık sorunları
ile sıkça karşılaşılabileceğini ortaya koymaktadır.
Son yıllarda iç ortam hava kalitesi ile ilgili çalışmalar, hastanelerden ortak yaşam alanlarına kadar
farklı merkezlerde yürütülen projelerle desteklenmektedir. Elde edilen sonuçlar, iç ortamların mikrobiyal kompozisyonunun, alanları paylaşanların
kendini iyi hissetme ve refah halini (well-being) etkilediğini, ancak çevresel koşulların bu mikrobik
toplulukları nasıl etkilediğinin hala anlaşılamadığını ortaya koymaktadır [8].

3. MATERYAL-METOD
3.1. Ölçüm Yapılan Cihazlar ve Ölçüm
Metodları
Çalışma, İstanbul Avrupa yakasında, bir apartman
dairesi ve yoğun kullanımın olduğu okul alanları

16

ve kreş kullanım odaları iç ortamlarında hava örneklemelerinin alınması ile yapılmıştır. İç ortam
hava örneklemeleri ve bakteriyolojik değerlendirmelerde NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) Method–0800 “Bioaerosol
Sampling (Indoor Air)” metodu kullanılmış, örnekler AES Microbial Air Monitoring Sampl’air
(ISO 14698) hava örnekleme cihazı ile alınmıştır
[9, 10].
Havadan alınan örneklerdeki mikroorganizmaların besi yerinde belirli süre ve sıcaklıkta inkübe
edilmesi sonucunda gelişen kolonilerin sayılmasına dayanan kültür yöntemi en çok tercih edilen
yöntemlerden biridir. Bu çalışmada da, kültür edilebilir hava kaynaklı bakteri (CAB) konsantrasyonunu belirlemek amacıyla hava örnekleme yöntemlerinden “Çarptırma Yöntemi” kullanılması tercih
edilmiştir [9]. Bu yöntemin kullanımının amacı,
dakikada 100 L hava çekilmesi esasına dayalı olarak, çekilen havanın hacminin belirlenebilir olması ve yerçekimine dayalı metottan daha verimli
sonuç elde edilmesidir. Bu yöntemde kullanılan
cihaz yüksek randımanlı örnek alma özelliğine
sahiptir ve uygulanması oldukça kolaydır. Ölçümlerde kullanılan AES Sampl’air Hava Örnekleyici
cihazı kapağı, çapı 0,7 mm çapına sahip 258 delikten oluşmaktadır ve cihaz, dakikada 100 L hava
çekebilmektedir. Cihazın kapağı otoklavlanabilir
özelliktedir [11]. Bu hava örnekleme cihazı, British
Health Protection Agency tarafından test edilmiş
ve ISO 14698-1 göre validasyonu sağlanmıştır [10].
Örnek alımında, özellikle sınıfın ve koridorun
ders öncesi ve sonrasında, ofislerin kullanımlarının yoğun olduğu iş saatlerinde yapılmasına özen
gösterilmiştir. Her örnekleme döneminde, benzer
doluluk oranına dikkat edilmiştir. Örnekleme için
cihazın konumu, minimum insan soluma seviyesi
olan 1,5 metre yükseklikte ve iç ortam merkezine
45° açı ile sabitlenerek yapılmıştır. Bu esnada iç
ortamda doğal ya da cihaz kaynaklı havalandırmanın açık olmamasına dikkat edilmiştir. Örnekler
alındığı andan itibaren, laboratuvara ulaşana kadar
soğuk koşullarda taşınmıştır [10, 11]. Örnekleme
süresince iç ortama ait sıcaklık ve bağıl nem değerleri, kalibre edilmiş TH-01 model dijital Higrometre-Termometre ile alınmıştır.
CAB konsantrasyonlarının belirlenmesi için, toplam aerobik bakteri sayımında kullanılan Plate Count Agar (PCA, Merck 1.05463) besi yeri olarak se-
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çilmiştir [7, 12, 13, 14, 15]. Alınan örneklerde hava
kökenli kültür edilebilir toplam aerob bakteri sayısının saptanması amacı ile, çift paralel çalışılan
petriplakları, soğuk koşullarda laboratuvara ulaştırılmıştır. Örneklerden, 2 adet petri plağı 22±1ºC
de 48 saat inkübe edilmiştir. 48 saatte genel bir
besiyerinde gelişemeyecek (fastidious) bakterilerin
de olabileceği düşüncesi ve Avrupa ülkelerinde ve
ABD ‘de resmi analiz yöntemlerine göre kullanılan
inkübasyon sıcaklığının 30-37±1ºC ve inkübasyon
süresinin 48 saat olarak benimsendiği gerekçesi
ile, 2 adet petri plağı da 37±1 ºC’de etüvde, 48 saat
inkübasyona alınmıştır [16]. Her iki sıcaklık değerlerinde de, 48 saat sonunda besi yerleri üzerinde
oluşan koloniler (inkübasyon sonucunda CAB koloni oluşturan birimleri), Stuart Scientific Colony
Counter (İngiltere) koloni sayım cihazında sayılmıştır. Tüm inkübasyon sonuçlarına ait sayımlar,
ortalamalar alınarak kaydedilmiştir. Ardından cihaza ait düzenlemeler için, Feller Düzeltme Tablosu kullanılarak CAB konsantrasyonu CFU/m3 (Colony Forming Units per cubic meter of air) olarak
verilmiştir [10].

3.2. Ölçüm Yapılan İstasyonların Seçimi
İç ortam istasyonları için 3 farklı gruplandırma
yapılmıştır. İstasyon seçimlerinde ulusal ve uluslararası yürütülen çalışmalar dikkate alınmıştır [8,
9, 12, 13, 15]. Bina içerisinde kullanım amaçlarına
göre farklılık gösteren ilk grup olarak okul alanları seçilmiştir. Özellikle ofisler, kantin, dershane
ve koridor gibi ortak kullanım alanlarından örnek
alınmıştır. İkinci grup olarak ev ortamında dinlenme odaları, mutfak ve banyo tercih edilmiştir. Son
grup olarak; birçok çalışmada özellikle tercih edilen, çocukların oyun ve kullanım alanı olan kreş
ortamlarından örnekleme yapılmıştır. İstasyonlara
ait kullanım alanı, kişi sayısı ve istasyonlardaki
havalandırma özellikleri her grup için ilgili tablolarda sunulmuştur.
3.2.1. Okul Alanları
Hava örnekleme ölçümleri için seçilen okul binasının farklı ofisleri (Ofis I, Ofis II, Ofis III), kantin,
koridor, dershane istasyonlarına ait özellikler Tablo
1’de verilmiştir. Dikkati çeken Ofis 1’in diğer alanlardan farklı oluş sebebi, makam odası özelliğin-

Tablo 1. Bina İçi Okul Alanı İstasyonlarının Özellikleri
Bina İçi
Kişi Sayısı Havalandırma durumu
İstasyonları
Ofis 1
2-8
Klima ve doğal
havalandırma
Ofis 2
2
Doğal havalandırma
Ofis 3

1

Doğal havalandırma

Kantin

80-100

Doğal havalandırma

Koridor
Dershane

100-150
60-100

Doğal havalandırma
Doğal havalandırma

Aydınlatma Durumu

Alan (m2)

Beş büyük pencereye sahip ve pencereler
aydınlatmada önemli derecede etkili
İki büyük pencereye sahip ve pencereler
aydınlatmada önemli derecede etkili
Üç büyük pencereye sahip ve pencereler
aydınlatmada önemli derecede etkili
Dört büyük pencereye sahip fakat zemin katta
olduğundan fazla güneş ışığı almıyor, yapay
aydınlatıcı kullanılıyor
Zemin katta ve yapay aydınlatıcı ile aydınlatılıyor.
Bodrum katta bulunuyor, yeterince güneş ışığı
alamıyor, aydınlatma yapay kaynaklarla sağlanıyor

150
15
25
150

200
80

Tablo 2. Bina İçi Apartman Dairesi İstasyonlarının Özellikleri
Ortamlar
Banyo
Yatak odası
Mutfak
Salon

Havalandırma durumu
Doğal havalandırma
Doğal havalandırma
Doğal havalandırma
Doğal havalandırma

Aydınlatma Durumu
Yapay aydınlatıcı
Güneş ışığı
Yapay aydınlatıcı
Güneş ışığı

Alan (m2)
4,5
13
8
18
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den kaynaklanmaktadır. Kullanıcı sayısının çoğu
kez iki kişiden az olması, bu ofis kullanımının diğerlerinden farkını ortaya koyabilmek amaçlıdır.
3.2.2. Ev Ortamı
Apartman dairesi genel olarak site içinde ve binaların mesafesi beş metre olacak şekilde inşa edilmiştir. Özellikle banyo ve mutfak havalandırmaları
apartman boşluğundan sağlanmaktadır ve güneş
ışığı alamamaktadır. Diğer örnekleme ortamlarında ise günün belirli saatlerinde güneş ışığından yararlanılmaktadır. Örnek alınan alanların tümünde
bioaerosolleri tutucu koltuk, halı vb. eşyalar bulunmaktadır. Daireyi paylaşan kişi sayısı 4 olup,
örnek alımında kişi sayısı esaslı ölçüm yapılmamıştır. Seçilen ortamlara ait özellikler Tablo 2’de
verilmiştir.
3.2.3. Kreş Ortamı
Yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalarda özellikle kreş ortamlarında yüksek bakteri konsantrasyonlarının tespit edilmesi, bu örnekleme istasyonunu gerekli kılmıştır. Tek katlı bir bina içerisinde
bulunan, 100 m2’lik alana sahip ve yeterince güneş
ışığı alan kreş, her gün 20-30 çocuğa hizmet vermektedir. Doğal havalandırma kullanılmakta, ancak aktif alan kullanımı esnasında sürekli kapalı
tutulmaktadır. Alana ait, kullanıcıların paylaştığı
bir adet salon mevcuttur. Bu alan hem uyku salonu
hem de kullanım (oyun) alanı olarak değerlendirilmektedir. Yemek ve tuvalet alanlarından örnek
alınmamıştır.
Tablo 3. Kreş İstasyonunun Özellikleri
Ortamlar
Kreş oyun
ve uyku
alanı

Havalandırma
Durumu
Doğal
havalandırma
(genellikle
kapalı)

Aydınlatma
Durumu
Güneş ışığı
ve yapay
aydınlatıcı

Alan (m2)
100

4. BULGULAR ve SONUÇLAR
İç ortamda var olan mikroorganizmaların ve bu
organizmalarla birlikte bulunan partiküllerin dağılımı hakkında çalışmalar henüz yenidir. Yapılan
çalışmalar, ev ortamlarını paylaşanların; konuşma,
öksürme, aksırma [17] ve cilt döküntüleri [18] gibi
doğrudan insan kaynaklı olan emisyonlarının, iç
ortam mikrobiyolojik hava kalitesinde önemli bir
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rol üstlendiğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada
yıl boyunca CAB dağılımları incelendiğinde; iç ortam farkı gözetmeksizin en yüksek CAB değerlerine 8970 CFU/m3 ile kreş oyun alanı; 2630 CFU/m3
ile koridor ve 4160 CFU/m3 ile banyo istasyonunda
rastlanmıştır. En düşük değerler ise 210 CFU/m3
ile mutfakta, 10 CFU/m3 ile kreşin tatil döneminde
uyku salonunda ve 1 CFU/m3 değerine de Ofis 1’de
rastlanmıştır.
Her gruba ait değerlendirmenin kendi içinde, yapılan çalışmalarla yorumlanabilmesi için, bulgular
ve sonuçlar alt başlıklarda değerlendirilmiştir.

4.1. Okul Alanları
Çalışmada alınan en düşük ve en yüksek değerler
ile mevsimsel ortalama değerlere ait dağılım Şekil 1’de sunulmuştur. Dönem boyunca en yüksek
CAB değeri koridorda saptanmıştır. Bhangar ve
ark. [19] yaptıkları araştırmada, okul iç ortamında yürüyerek hareket etmenin dâhi partikül madde
konsantrasyonunu 5-6 kat artırdığını tespit etmişlerdir. Sadece kürsüde hareketliliğin bile, hem PM
konsantrasyonunda artışa ve hem de bakteri çeşitliliğine neden olduğu belirtilmektedir [20]. Bu çalışma sonucunda da yoğun ve ortak kullanım alanları
olan kantin, dershane ve koridor CAB değerleri ile
ofislerde tespit edilen konsantrasyonlar arasında
101-103 kat fark olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmaya
ait sonuçların, Türkiye’de yürütülen çalışmalarla
benzer değerler aldığı görülmektedir [7, 21].
Binada konum olarak, zemin katlarda yer alan ve
gün ışığı alımının sınırlı olduğu koridor ve dershanede CAB konsantrasyonu oldukça yüksek bulunmuştur. Dış ortam bakterilerine ait çeşitliliğin
iç ortama oranla daha yüksek olduğu yapılan çalışmalarla bilinmektedir [22]. Kembel ve ark. [23] ve
Meadow ve ark. [24] çalışmalarında, havalandırma
kaynağına bağlı olarak, iç ortamda bulunan bakterilerin çeşitliliğinin değişeceğini ve iç ortamlarda
bakteri sayısı ve topluluğu üzerindeki en büyük
etkinin doğal veya yapay havalandırma üniteleri
olduğunu tanımlamaktadır. Farklı kaynaklarda,
havalandırma kanalının ve kirli HVAC filtrelerinin
5x104 bakteri/gram toz içerebileceği vurgulanmaktadır.
Kantinden alınan örneklemelerde, 440-1140 CFU/
m3 arasında değişen CAB konsantrasyonları tespit
edilmiştir. Hospodsky ve ark. [25] yaptıkları çalışmada, iç ortam bakterilerinin ana kaynağının in-
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Şekil 1. Bina içi okul alanı CAB dağılımı

Şekil 2. Bina içi ev ortamı CAB dağılımı

sanlar olduğunu vurgulamıştır. Möritz ve ark. [5]
yapmış oldukları çalışmada iki ortamdan birinde
havalandırmadan önce 1143 CFU/m3 olan bakteri
sayısının, havalandırmadan sonra 269 CFU/m3’e
ve diğerinde 256 CFU/m3’ten 158 CFU/m3’e düştüğünü belirlemiştir. Yoğun kullanımın olduğu ve
havalandırmanın sınırlı olduğu alanlarda yüksek
CAB değerlerine rastlanıyor olması yapılan çalışmalarla benzerlik sergilemektedir.

yüksek bakteri sayısına 4160 CFU/m3 ile banyoda,
en az ise 210 CFU/m3 ile mutfakta rastlanmıştır
(Şekil 2). Yapılan birçok çalışmada araştırmacılar, insan ile ilişkili mikroorganizmaların tuvalet
yüzeylerinde yaygın olarak bulunduğunu ve bakteriyel patojenlerin bireyler arasında kolaylıkla
bulaşabileceğini, bu nedenle çalışma sonuçlarının
halk sağlığı alanıyla direkt ilgili olduğunu belirtmişlerdir [27, 29, 30].

Jo ve Seo [26]’nun yapmış oldukları çalışmada, bir
binanın iç ortam havasındaki bakteri sayıları 460881 CFU/m3 arasında değişirken, aynı binanın dış
ortam havasındaki bakteri sayısını ortalama 389
CFU/m3 olarak daha düşük seviyede belirlemişlerdir. Dolayısıyla iç ortam havasının tazelenmesinde,
dış ortam hava kalitesi de büyük önem taşımaktadır. Ofis 1’in geniş bir hacme sahip olması ve doğal havalandırma ile mekanik havalandırma olmak
üzere iki tip havalandırıcı ile ortam sıcaklığının ve
bağıl neminin dengelenmesi, en az bakteri sayısı
çıkmasında bir etken olarak düşünülebilir. Ofislerde hem doğal ve hem de yapay havalandırmaların
varlığı, geniş pencereli ve gün ışığı alan alanların
varlığı, CAB değerlerinin de örnekleme dönemi
boyunca oldukça düşük değerler almasına neden
olmuştur.

Mevcut çalışmada mutfakta tespit edilen en yüksek bakteri sayısı 1720 CFU/m3 olarak bulunmuştur. Ancak örnekleme dönemi boyunca CAB
konsantrasyonunun ortalama 380 CFU/m3 değerini aşmadığı gözlenmiştir. Toplumlar arası farklı
kültürlerin kullanım (pişirme, alevleme teknikleri) ve temizleme alışkanlıklarının, evlerin vazgeçilmez alanlarından biri olan mutfaklarda bakteri
konsantrasyonunu farklı oranlarda etkilediği tespit
edilmiştir [29, 30, 31, 32].

4.2. Ev Ortamı
Flores ve ark. [27, 28] insan derisi kaynaklı bakterilerin, mutfak yüzeyleri dâhil olmak üzere, birçok
farklı alanda primer kaynak olduğunu ve yüzeylere dokunarak bireyler arasında kolaylıkla bulaşma olabileceğini belirtmişlerdir. Bu araştırmada,
apartman dairesi genel olarak incelendiğinde en

Salonda ve yatak odasında yapılan ölçüm sonuçları
sırasıyla; yatak odasında 10-70 CFU/m3 ile salonda 80-300 CFU/m3 ortalama değerlerini almıştır.
Ancak yapılan ölçümler içerisinde bu ortam için
bulanan en yüksek değer olan 620 CFU/m3 CAB
değeri esnasında ortamda hareket halinde olan kullanıcılar bulunmaktadır. Tüm çalışma süresince,
ev ortamı için alınan sonuçlar genel olarak incelendiğinde, örnekleme döneminde en düşük ortalama CAB değerleri yatak odasında görülmektedir.
Bununla birlikte salon ortamında rastlanan CAB
konsantrasyonuna ait değişimlerin, diğer alanlardan farklı olarak, ortamı paylaşan birey sayısı ve
iç ortamdaki halı, mobilya gibi eşyaların etkisi ile
olabileceği düşünülmüştür [3, 7].
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4.3. Kreş Ortamı
Kreşte yapılan ölçüm sonuçları incelendiğinde ölçüm yapılan alanda çocuklar bulunduğu takdirde
tüm iç ortamlar içinde en yüksek CAB sayısı (8970
CFU/m3) tespit edilmiştir. Ancak çocuklar uyku
halindeyken yapılan ölçümlerde, CAB sayıları nispeten az değerlerde (420 CFU/m3) seyretmektedir.
En yüksek CAB değerinin alındığı esnada, çocukların aktif ve oyun halinde olmaları önemli bir
etken olarak tespit edilmiştir. Havalandırmanın
sadece doğal yollarla yapıldığı ortamda, çocuklar
oyun halinde iken havalandırma yapılamamakta
ve hava kalitesi açısından olumsuz etkisi de yüksek CAB değerleri ile ortaya çıkmaktadır. Değerler
oyun anında 6470-8970 CFU/m3 arasındadır. En
düşük değerler ise uyku saati olması sebebiyle ve
dolayısıyla aktif bir hareket söz konusu olmadığında 120-420 CFU/m3 aralığında tespit edilmiştir.
Kreşlerde en yüksek CAB sayısının bulunduğuna
dair, Kim ve Kim [6], Aydoğdu [21] ile Güllü ve
Menteşe [7]’nin yapmış oldukları çalışmaların sonuçları bu çalışmada elde edilen sonuçları destekler
niteliktedir. CAB değerlerinin artışında çevresel
parametrelerden çok, ortamı paylaşan bireylerin
hareketli oluşu ve ortamda aktif bir havalandırmanın olmayışının ana etken olduğu yapılan birçok
çalışmada belirtilmiştir [3, 4, 5, 7, 26].
Yürütülen çalışmalarda iç ortam hava kökenli bakteri konsantrasyonunun havalandırma kaynaklı
olarak dış ortamdan çok etkilendiğini ortaya koymaktadır. Yıl boyunca farklı zamanlarda yürütülen
çalışmalarda, mevsimsel değişimlerin bakteriler
üzerinde neredeyse önemli olmadığını, asıl etkenin havalandırma, kullanılan birim alan ve aktif
kullanıcılar ile daha çok ilintili olduğunu göstermektedir [8, 22, 34]. Bu çalışmada, 3 farklı grupta
yapılan değerlendirmeler de bu çalışmaları destekler niteliktedir.
Çalışmada yorumlanması beklenen en temel başlık, ölçülen kültür edilebilir hava kaynaklı bakteri
(CAB) sayısı ve iç ortamlardaki sınır değerlerine
uygunluğudur. Bu konuda, iç hava kirleticilerinin
derişim düzeyleri ve değişkenlikleri hakkında birçok sınır değer varken, CAB değerleri ile ilgili her
ülke ve/veya organizasyona ait farklı standartlar
söz konusudur. Ortak kullanım alanlarında, bakım/
huzur/ çocuk evlerinde, hastanelerde CAB değeri
sınırları değişebilmektedir. Örneğin AB, endüstri-
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yel olmayan iç ortamlar için bu değeri 2000 CFU/
m³ olarak belirlemiştir [35]. Çin, kullanım amacına bağlı olarak CAB değerini 2500-7000 CFU/m³
arasında belirlemiştir. Ancak bu çalışmada esas
alınan, WHO tarafından belirlenen 500 CFU/m³
değeridir [1, 3, 9]. Çünkü ülkemizde henüz iç ortamlar için limitler belirlenmemiştir. Kişisel farklılıklar dışında, genel olarak sağlık sorunlarının görülebileceği üst limit değer ise 1000 CFU/m³ olarak
sınırlandırılmıştır [9, 16]. Bu çalışma için alınan iç
ortam örneklerinde, okul alanlarında ortak kullanım alanları olan kantin ve koridordaki tüm CAB
değerleri verilen limitlerin üzerinde ölçülmüştür.
Daha öncelikli olarak, oyun esnasında aktif hareket halinde olan çocukların bulunduğu kreş ortamına müdahale edilmesi gereklidir. Örneklemenin
kış aylarında daha yüksek bulunan CAB değerleri
6470-8970 CFU/m3, havalandırmanın nispeten az
yapılması, ortamda yer zeminine sabit halı varlığı
ve aktif hareketle açıklanabilir. Ancak bu değer,
WHO tarafından belirlenen 500 CFU/m³ değerinden 12-18 kat, AB tarafından belirlenen 2000 CFU/
m³ değerinden ise 3-5 kat fazladır. Dikkat edilmesi
gereken ise, aynı alanın uyku esnasında da kullanılıyor olmasıdır. Bu konuda yöneticilere bildirim
yapılmış, alınması gereken önlemler ve yeni çocuk
kullanım alanlarının gerekliliği tanımlanmıştır.

5. ÖNERİLER
Hastalıkların sınır tanımadığı ve gittikçe küçülen
dünyamızda, insanları salgınlarla tehdit eden ve
solunumla bulaşan hastalıkların sayısı ve önemi
gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle iç ortamlarda
elde edilen verilerin sınır değerlere uygunluğu, iç
ortam bileşenlerinden ve havalandırma tercihlerinden kaynaklanabilecek riskleri sorumlu kişilerle
paylaşılmalı ve böylece bu ortamlarda gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin yönlendirilmesi hızlandırılmalıdır. Ülkemizde, hava kaynaklı bakteri konsantrasyonlarına ait üst sınırların belirlenmemiş
olması ve oluşabilecek hava kaynaklı enfeksiyonların epidemiyolojisine dair çalışmalara rastlanmaması ciddi bir eksiktir. Aeromikrobiyoloji alanındaki eksikliğin giderilmesi amacıyla, her ortamda
yapılması gereken ciddi çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür çalışmaların artması sonucunda
iç ortam hava kalitesini iyileştirerek, insanlarda iyi
olma hali ve daha iyi yaşam koşulları sağlanmış
olacaktır.
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Bu çalışmada manyetokalorik etkinin ısıtma-soğutma amacıyla kullanımına yönelik deneysel bir çalışma sunulmuştur. Çalışma kapsamında tasarlanan ve oda sıcaklığı civarında çalışan manyetik soğutma sistemi performansı incelenmiş ve deneysel çalışma
sonuçları verilmiştir. Deneysel manyetik soğutma sisteminde manyetokalorik malzeme
olarak gadolinyum kullanılmıştır. Manyetokalorik malzemenin plaka ve toz şeklinde kullanıldığı yeni bir rejeneratör tasarlanarak doğrusal hareketli manyetik soğutma sisteminde çalıştırılmıştır. Sistemde ısı transfer akışkanı olarak %10 etanol-su karışımı kullanılmıştır. Tasarlanan sistem ile 0,76 Tesla manyetik alan altında, teorik çalışmalarda
5 °C, deneysel çalışmalarda yaklaşık 2 °C sıcaklık düşüşü elde edilmiştir.
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Design and Performance Evaluation of a Lineer
Magnetic Cooling System
ABSTRACT
In this paper, an experimental study on magnetocaloric effect utilization for heating-cooling has been investigated. Experimental results of the designed near room
temperature magnetic cooling system has been presented and also performance of the
system investigated. Gadolinium has been used as a magnetocaloric material in the experimental magnetic cooling system. A new regenerator has been designed for the plate
and porous type gadolinum and operated at lineer magnetic cooling system. In the study,
%10 ethanol-water mix is used as a heat transfer fluid. At 0,76 Tesla magnetic field, for
the numerical and experimental study 5 °C and about 2 °C temperature span has been
obdervedö respectively.
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1. GİRİŞ
Dünya birincil enerji tüketiminin yaklaşık %80’i
fosil ve tükenebilir, çevreye zararlı enerji kaynaklarından karşılanmaktadır (IEA, 2015). Dünyada her alanda sürdürülebilirliğin sağlanması için
enerji kullanım verimi daha yüksek sistemlerin
kullanımı bir zorunluluktur. Toplam enerji tüketimimizin neredeyse yarısı ısıtma ve soğutma sistemlerinde harcanmaktadır. Örneğin bu oran Avrupa için %45’tir. Bu nedenle ülkeler daha verimli
ısıtma-soğutma sistemleri arayışındadır. Çünkü bu
alanda yapılacak verim artışı, toplam enerjimizden
büyük miktarda tasarruf edilmesi anlamına gelmektedir.
Günümüzde yaygın olarak ısıtma-soğutma sistemlerinde, geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma
çevriminden yararlanılmaktadır. Ancak bu sistemlerde kullanılan soğutucu gazlar çeşitli çevre
sorunlarına yol açmaktadır. Ayrıca, buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri, teorik sınırları olan
Carnot çevriminin %5’i ila %10’u aralığında bir
verime sahiptir (Zimm vd., 1998).
Ayrıca mevcut yöntemlerde yapılacak çalışmalar ise daha çok sistemlerin kontrolü ve malzeme
alanına sıkışmıştır. Bu nedenle, termoelektrik,
termoakustik, absorbsiyonlu-adsorbsiyonlu, stirling, elastocaloric, manyetik çevrimli soğutma gibi
alternatif soğutma yöntemlerine yönelik araştırmalar son yıllarda hız kazanmıştır. Tüm dünyada
bu konularda yapılan çalışmalar mevcut ısıtmasoğutma yöntemlerini iyileştirmek veya alternatif
denebilecek yeni teknolojileri geliştirme ve kullanıma sokma şeklinde olmaktadır. Bu alternatif
yöntemlerden biri olan manyetik soğutma ile ilgili
çalışmalar da son yıllarda oldukça artmaktadır. Bu
konudaki çalışmalar, şu aşamada, laboratuvar ortamında prototip üretmeye yönelik olup gelecekte
bu teknolojinin ürün olarak kullanımıyla ilgili altyapıyı oluşturmaktadır. Manyetik soğutma yöntemine yönelik araştırma çalışmaları, dünyanın birçok ülkesinde, özellikle Danimarka, Amerika ve
Slovenya’da yoğun olarak yürütülmektedir.
Manyetik soğutma, ferromanyetik ya da paramanyetik bir malzemenin, manyetik alan uygulandığında, manyetik momentlerinin uygulanan manyetik alana paralel olacak şekilde dizilmesi nedeniyle
ısınması; manyetik alan kaldırıldığında ise manyetik momentlerinin diziliminin düzensiz hale döndüğü için soğuması prensibine dayanmaktadır. Bu
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olay, manyetokalorik etki (MKE), manyetokalorik
etkinin görüldüğü malzeme ise manyetokalorik
malzeme (MKM) olarak adlandırılmaktadır. Manyetokalorik malzeme içerisinde meydana gelen
toplam entropi değişimi; manyetik, kafes ve elektron olmak üzere üç ayrı bileşenden oluşmaktadır:
Stoplam(B,T) = Smanyetik(B,T) + Skafes(B,T) + Selektron(B,T)
(1.1)
Manyetik ve kafes entropisi terimlerinin yanında
elektron entropisindeki değişimin küçük olması
nedeniyle bu terim hesaplamalarda ihmal edilmektedir. Manyetokalorik malzemenin manyetik alan
içinde ısınması, dışında ise soğuması teorik altyapısı Eşitlik (1.1) ile açıklanabilir; manyetik alanda,
MKM manyetik momentlerinin manyetik alana
paralel olarak dizilmesi nedeniyle kafes entropi bileşeni azalır. Bu durumda toplam entropinin azalmaması için (termodinamik ilkelerine göre entropi
hiçbir zaman azalmaz) manyetik entropi artarak
durumu dengeler, bu artış, malzeme sıcaklığının
artmasına neden olur. Manyetik alandan çıktığı zaman ise malzeme manyetik momentlerinin tekrar
düzensiz dizilişinden dolayı kafes entropisi artar.
Bu durumda toplam entropinin sabit tutulması için
manyetik entropi azalarak durumu dengeler, bu
azalma ise malzeme sıcaklığının düşmesine neden
olur. Malzeme sıcaklığında görülen bu değişimler
ısıtma-soğutma amaçlı kullanılmaktadır. Şekil 1’de
MKE’nin gerçekleşme safhaları gösterilmiştir.
Manyetik soğutma isteminde MKE, manyetik alan
büyüklüğü ve MKM istenilen sıcaklık düşümünün
elde edilmesinde önemli bir role sahiptir. Belirli bir

Şekil 1. Manyetokalorik etki
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sıcaklık değerinin altında veya üstünde, manyetik
alan uygulanmadan bile malzeme içerisinde manyetik momentler kendiliğinden düzene girer ya da
düzensizleşir. Aynı zamanda tam bu sıcaklık değerinde bu etki maksimum değerine ulaşır. Her malzeme için farklı bir değeri olan bu sıcaklık, Curie
sıcaklığı olarak adlandırılır. Manyetik soğutma uygulamalarında Curie sıcaklığının (Tcurie ≈ 293K)
oda sıcaklığına yakın olması sebebiyle Gadolinyum (Gd) yaygın olarak kullanılmaktadır. Curie
sıcaklığı manyetokalorik malzemenin manyetik
faz değişimi gerçekleştirdiği sıcaklıktır. Manyetik
soğutma çevriminde, elde edilmek istenen sıcaklık
düşümü aşağıdaki parametrelere bağlıdır:
•
•
•
•

Manyetik alan büyüklüğü,
Kullanılan manyetokalorik malzemenin tipi ve
miktarı,
Manyetik alanda kalma veya ayrılma süresi
yani çevrim zamanı,
Kullanılan ısı transfer akışkanının tipi, akış
hızı ve miktarı.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Manyetokalorik etki, ilk olarak 1881 yılında, Alman fizikçi Emil Gabriel Warburg tarafından, demir örneğinin manyetik alan içerisine konulması
ile mK (mili Kelvin) mertebesinde ısınıp, manyetik alandan çıkarıldığı zaman ise ilk sıcaklığına
tekrar soğuması görüldüğünde gözlemlenmiştir.
Literatürde manyetik soğutma ile ilgili çalışmalar,
farklı manyetokalorik malzemelerin araştırılması,
rejeneratör (manyetokalorik malzemenin bulunduğu yatak) modellemeleri, manyetik alanı oluşturan
farklı mıknatıs geometrilerinin ve özelliklerinin
irdelenmesi, düşük sıcaklık uygulamalarında (helyum-hidrojen sıvılaştırması gibi) ve oda sıcaklığı
civarındaki iklimlendirme/soğutma uygulamalarında manyetik soğutmadan yararlanılmasının
teorik ve deneysel incelenmesi gibi konuları kapsamaktadır. Özellikle 2001 yılındaki bu gelişmelerden sonra sabit mıknatısların, süperiletken veya
elektromıknatısların yerine özellikle oda sıcaklığı
civarındaki uygulamalarda kullanılabileceği anlaşılmıştır ve oda sıcaklığı civarındaki manyetik
soğutma sistemleri ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır.
Farklı tasarımlara sahip oda sıcaklığı civarındaki
manyetik soğutma sistemleri laboratuvar ölçekli
prototipler olarak ortaya çıkmıştır. Hirano ve di-

ğerleri, 2002 yılında bir aktif manyetik soğutucu
geliştirmiş, 0,3 mm çapında, toplam 2,2 kg kütlesinde toz Gd kullanmıştır. Manyetik alan şiddeti
4 T ve COP değeri ise 5,6 civarındadır (Hirano vd.,
2002).
Okamura ve diğerleri (2007), 540 W maksimum
soğutma kapasitesine ve maksimum 21 K sıcaklık
farkına sahip bir dönel hareketli aktif manyetik
soğutucu tasarlamıştır. Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı araştırmacıları tarafından 2012 yılında doğrusal hareketli bir prototip tasarlanmıştır (Shassere vd., 2012). Bu tasarımda elektromıknatıslarla
0,75 T manyetik alan sağlanmış ve iki aktif manyetik rejeneratöre 1 mm kalınlığındaki Gd plakalar 0,25 mm ve 0,5 mm aralıklarla (575 g ve 475 g
kütlesindeki) yerleştirilmiştir. Isı transfer akışkanı
olarak su-etilen glikol karışımı kullanılmıştır.
En iyi performans 0,5 mm boşlukla Gd yerleştirilen rejeneratör olmuştur ve 8,8 W/kg özgül soğutma kapasitesi, 5,6 K sıcaklık farkında, 0,17 Hz
çevrim frekansında gözlemlenmiştir. 2012 yılında,
Engelbrecht ve diğerleri, Gd kürecikler kullanarak
yüksüz durumda 25 K sıcaklık farkına ve 1010 W
soğutma kapasitesine ulaşmışlardır (Engelbrecht
vd., 2012). 2014 yılında, Arnold ve diğerleri tarafından, 650 g Gd kullanılan bir soğutma sistemi ile
yüksüz durumda 33 K sıcaklık farkına ulaşıldığı
belirtilmiştir (Arnold vd., 2014). Yine 2014 yılında Jacobs ve diğerleri tarafından tasarlanan bir
dönel hareketli soğutucuda LaFeSiH parçacıkları
sayesinde sıfır sıcaklık farkında 3042 W soğutma
kapasitesine, 12 K sıcaklık farkı için ise 2502 W
soğutma kapasitesine ve 2 civarındaki performans
katsayısına ulaşılmıştır (Jacobs vd., 2014).
Dünyadaki diğer uygulamalar için Yu (2003), Yu
ve diğerleri (2010), Tura (2013), Kitanovski ve diğerleri (2015) kaynaklarında çok detaylı bilgi bulunabilir.

3. MANYETİK SOĞUTMA ve DENEYSEL
ÇALIŞMA
Manyetik soğutma sisteminde performans göstergesi olarak üç farklı parametre incelenmiştir;
sıcaklık düşümü, soğutma yükü ve COP. Sıcaklık
düşümünün hesaplanmasında akışkanın giriş sıcaklığı ve soğutma işlemi için akışkanın sistemden
çıkış sıcaklığının hem konuma hem de zamana
bağlı ortalaması kullanılmıştır.
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ΔT(t) = Tinitial −

1
Δt flow ,2 w

t cycle w+w /2

∫ ∫

τ3

suz performans ifadesi, fayda faktörü (utilization)
olarak isimlendirilir. Akışkanın bir çevrim boyunca sahip olduğu ısı kapasitesinin Gd ısı kapasitesine oranı fayda faktörü (φ) olarak tanımlanır.

T(y,t)dydt

w /2

(3.1)
Çevrim ortalamalı soğutma yükü ise Gd yatağa
giren ve çıkan akışkanların sıcaklıkları cinsinden
aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.

qc =

1
Δt flow ,2

t cycle

∫

τ3

!
⎡ T (t) − Tout (t) ⎤⎦dt (3.2)
m(t)c
HTF ⎣ in

Analizler iki boyutta gerçekleştirildiğinden soğutma yükü Gd yatağın birim kalınlığı cinsinden hesaplanmıştır (W/m). Manyetik soğutma çevriminin
COP değeri ise sistemden çekilen ısılar cinsinden
tanımlanmaktadır.

COP =

qc
q R − qc

(3.3)

burada qc Eşitlik 3.2’de hesaplanmıştı, qR ise Gd
yataktan atılan ısıyı temsil etmektedir. Bu nedenle
manyetizasyon süresinde, ısı atımı prosesi boyunca, Gd’nin ortalama iç enerji değişiminden hesaplanabilir.

qR =

1

τ2

∫m

Δt flow ,1 τ

1

Gd

⎡⎣ H(t) − H(t − Δt) ⎤⎦
dt
Δt

(3.4)

H ortalama entalpiyi (J/kg), Δt ise zaman adımını
temsil etmektedir. Sayısal analizler farklı akış hızları, farklı tip ısı transfer akışkanları ve çevrim süreleri için gerçekleştirilmiştir. Manyetik soğutma
uygulamalarında yaygın olarak kullanılan boyut-

ϕ=

! HTF t flow
( mc)
(mc)Gd

(3.5)

tflow bir çevrimdeki toplam akış süresidir ve manyetizayon ile demanyetizasyon sürelerinin toplamından oluşur. Çalışmada ısı transfer akışkanı olarak
su, etilen glikol ve %10 su-etanol karşımı test edilmiştir ancak en iyi sonucu %10 su-etanol verdiği
için deneysel çalışmalar da bu akışkan kullanılarak
yapılmıştır.
Bu çalışmada kullanılan manyetik soğutma deney
düzeneği temel olarak; (i) gadolinyum yatak, (ii)
mıknatıslar, (iii) doğrusal (lineer) hareket düzeneği, (iv) akış sistemi, (v) ölçüm-kontrol sistemi ve
(vi) güç bileşenlerinden oluşmaktadır.

3.1. Gadolinyum Yatak
Manyetik soğutma sisteminde en önemli kısım olan
yatak, manyetokalorik malzemenin (gadolinyum)
içine yerleştirildiği ve akışkan ile temasın olduğu
manyetik alana maruz kalan yapıyı ifade etmektedir. Manyetik soğutma sistemlerinde soğutma
performansı yatak yapısına ve kullanılan manyetokalorik malzemeye doğrudan bağlıdır. Yataklar
yapısına göre; doğrusal ve dairesel hareket yapan
olmak üzere iki tiptir. Diğer bir sınıflandırma ise
yatakta kullanılan manyetokalorik malzemenin
tipi ve geometrik şeklidir. Literatürde çok çeşitli
saf ve alaşım halinde manyetokalorik malzemeler
bulunmakla birlikte Gd en verimli referans malze-

Şekil 2. Manyetik soğutma sistemi şematik gösterimi
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me olarak kullanılmaktadır. Geometrik sınıflandırmada ise; plaka, toz başta olmak üzere farklı
boyutlarda tasarımlar kullanılmaktadır.
Bu çalışmada, doğrusal hareket yapan ve hem toz
hem de plaka şeklinde gadolinyum (Gd) kullanabilen bir yatak tasarlanmıştır, ancak bu çalışmada
plakalı tip yatak incelenmiştir. Plakalı tip yatakta
Gd plaka kalınlıkları 1 mm olup 200x20 mm ölçülerine sahiptir. Plaka Gd yatak içerisinde 49 adet
Gd plaka, aralarında 1 mm akış boşluğu kalacak
şekilde yanyana dizilmişlerdir.

Şekil 3. Plaka haldeki Gd yatak

3.2. Akış Sistemi
Deneysel manyetik soğutma sisteminde (Şekil 4)
manyetik malzeme olan Gd’nin manyetik alana
maruz kaldığında ısınması sırasında sıcaklık artışı
bir akışkana aktarılarak sıcak akışkan elde edilmesi, benzer şekilde manyetik alan dışına çıktığında
ise soğuyacağı için elde edilen sıcaklık düşüşü
sayesinde bir akışkanın soğutulması planlamıştır.
Ancak literatürde de karşılaşıldığı üzere pratikte
manyetik soğutma sistemlerinde hedeflenen sıcaklık artış ya da düşüşleri çok düşük mertebede
olmaktadır. Bu nedenle şimdilik araştırma aşamasında olan bu sistemler daha çok küçük kapasiteli
ihtiyaçlar için kullanım potansiyeline sahiptir. Bu
şekilde elde edilen sıcak ve soğuk uçlar arasındaki
sıcaklık farkı ne kadar çok ise manyetik soğutma
sistemi performansı o derece yüksek olmaktadır.
Bu çalışma kapsamında kurulan deney düzeneğinde yatak içinde sıcak ve soğuk uçlar elde edilerek
manyetik soğutma sisteminde soğutma gözlenmiştir.

Deney düzeneğinde Gd yatağın iki ucunda sıcak
ve soğuk uçlara akışkanı yönlendirmesi amacıyla
pompa yerine piston silindir düzeneği eklenmiştir
(Şekil 3’de görülmektedir). Piston silindir düzeneğine bağlı çalışma parametreleri Tablo 1’de verilmiştir. Kullanılan piston silindir düzeneğinin silindir çapı 63 mm ve maksimum stroku 100 mm’dir.
Pistonun hareket miktarı yani stroku ve hızı yatak
içindeki akışkanın hareket miktarı ve debisini doğrudan etkilemektedir.
Tablo 1. Piston Stroku İle Yatak İçin Akışkan
Hareketi İlişkisi
Piston Hareketi
(mm)
2
3
4
5
7
8
10
12
14
16
18
21
23
25
27
30
34
38

Yataktaki Akışkan
Hareketi (cm)
0,3
0,4
0,6
0,7
1,0
1,2
1,5
1,7
2,0
2,3
2,6
3,0
3,3
3,6
3,9
4,4
4,9
5,5

Yatak Akışkan
Debisi (lt/dk)
0,03
0,04
0,06
0,07
0,10
0,12
0,15
0,17
0,20
0,23
0,26
0,30
0,33
0,36
0,39
0,44
0,49
0,55

3.3. Mıknatıslar
Manyetik soğutma sistemlerinde verim doğrudan
manyetik alanın büyüklüğüne bağlı olduğundan
en önemli elemanlardan biri mıknatıslardır. Mıknatısların görevi klasik soğutma sistemlerindeki
kompresöre benzetilebilir. Bu çalışmada, 2 adet neodyum N52 tip sabit mıknatıskullanılmıştır. Mıknatısların boyutları 200x100x20 (LxWxH) mm
ölçülerinde olup aralarında 4 cm hava aralığı olmak üzere Şekil 4’de gösterildiği şekilde bir araya
getirilmişlerdir. Mıknatısın yarattığı manyetik alan
etkisini arttırmak için nüve ismi verilen bir yapı
kullanılmıştır. Teorik analizler kapsamında manyetik alan analizleri yapılarak mıknatıs boyutları
ve hava aralığı belirlenmiştir.
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Şekil 4. Mıknatıslar

Şekil 5. Mıknatısların hava aralığı ile manyetik alan arasındaki ilişki

Şekil 6. Deney düzeneği
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Mıknatıslar arası boşluk azaldıkça manyetik alan
şiddeti atmaktadır.
Deneylerde kullanılan 2 adet 200x100x20
(LxWxH) mm ölçülerindeki neodyum N52 tip sabit mıknatısla 4 cm hava aralığında en yüksek 0,76
Tesla manyetik alan büyüklüğüne ulaşılmıştır.

4. BULGULAR ve TARTIŞMA
Bu çalışma kapsamında hem teorik hem deneysel
analizler yapılmıştır. Teorik analiz sonuçlarında;
manyetizasyon sırasında sıcaklığı artan Gd yatağa
TH sıcaklığında akışkan girerek Gd yüzeyinden
ısı transfer gerçekleşmektedir. De-manyetizasyon
sırasında ise Gd sıcaklığı başlangıç/ortam sıcaklığının altına düşerek akışkandan (TC) ısı alımını
gerçekleştirmektedir. Şekil 7’da ısı transfer akışkanın 4 farklı debi değeri için sıcak ve soğuk uçlar
arasındaki farkın zamana bağlı değişimi gösterilmektedir.

Yüksek akış debilerinde sıcak ve soğuk uçların
sürekli rejime çok hızlı bir şekilde ulaştığı görülmektedir. 1 kg/s akış debisi için bir dakikadan kısa
sürede sürekli rejime ulaşılırken, 0,01 kg/s için beş
dakikalık sürenin yeterli olmadığı görülmektedir.
Akış debisinin artmasıyla birlikte uçlar arasındaki
sıcaklık farkı azalmaktadır.
Bu kısımda, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi
Enstitüsü’nde kurulumu yapılan güneş enerjisi
destekli manyetik soğutma sisteminden elde edilen
deneysel bulgular sunulmaktadır. Çalışma kapsamında plaka ve poroz olmak üzere iki farklı yatak
tasarımı gerçekleştirilmiş bu bildiri kapsamında
plaka tip yatak için elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Aşağıdaki tabloda doğrusal hareket mekanizması ve piston silindir hareketinden elde edilen
farklı çalışma parametreleri verilmiştir.

Şekil 7. Akış debisine bağlı olarak Gd yatak sıcak ve soğuk uç sıcaklıklarının değişimi

Yukarıda resmi verilen deney düzeneğinde yapılan
çalışmalarda piston silindir kullanıldığı durumda
plakalı Gd yatakta sıcak ve soğuk uçlar arasında
gözlenen sıcaklık farklarının değişimi zamana
göre incelenmiş ve elde edilen en iyi duruma ait
(tman-deman:3 sn) sıcaklık-zaman grafiği Şekil 8’de

gösterilmiştir. Burada verilen süreler en yüksek
sıcaklık farkı oluşan durumlardır, diğer durumlarda istenen düzeyde sıcaklık düşüşü gerçekleşmemiştir. Görüldüğü üzere Gd yatağın bir ucunda
sıcaklık artarken diğer ucunda sıcaklık düşüyor.
Bu durum sıcaklıkların sabitlendiği bir yere kadar
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Tablo 2. Gerçekleştirilen Deney Parametreleri
Yatak İçi
Akışkan
Hareket
Miktarı (cm)
0,3
0,4
0,5
0,7
1,0
1,2
1,5
1,7
2,0
2,3
2,5
2,7
3,0
3,3
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,4
9,0
9,4
10,0

tman_deman (sn): 2 ile 10 sn arasında

1
2
3
4
5
7
8
10
12
14
16
17
19
21
23
24
28
31
35
42
45
48
52
55
58
62
65
69

1,5
1
2
2
3
5
5
7
8
9
11
11
12
14
15
16
18
21
23
28
30
32
35
37
39
41
43
46

2
1
2
2
3
4
4
5
6
7
8
9
9
11
12
12
14
16
17
21
23
24
26
28
29
31
33
35

3
1
1
1
2
2
3
3
4
5
5
6
6
7
8
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23

Akışkan Hızı (mm/sn)
Akış Zamanı (sn)
4
5
6
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
3
2
2
3
2
2
4
3
2
3
3
4
4
3
3
5
4
3
5
4
4
6
5
4
6
5
4
7
6
5
8
6
5
9
7
6
10
8
7
11
9
8
12
10
8
13
10
9
14
11
9
15
12
10
16
12
10
16
13
11
17
14
12

7
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10

8
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5
6
6
7
7
7
8
8
9

9
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
5
5
5
6
6
6
7
7
8

10
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
5
5
5
6
6
6
7
7

Şekil 8. Plaka Gd için sıcaklık farkının zamanla değişimi (tman-deman:3 sn)
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Şekil 9. Plaka Gd yatak soğutma miktarının piston stroku ile değişimi

Şekil 10. Plaka Gd yatak fayda faktörü (φ)ile sıcaklık farkı değişimi

Şekil 11. Plaka Gd yatak strok ile sıcaklık farkı değişimi

devam ediyor. Sıcak ve soğuk uçlar arasındaki fark
ne kadar büyük olursa manyetik soğutma sistem
performansı o derece iyi olmaktadır.
Diğer yandan piston silindir kullanıldığı durumda
plaka Gd yatakta deneysel sonuçlardan elde edilen
soğutma miktarı piston strokuna göre Şekil 9’da
verilmiştir. En büyük soğutma 12,6 W olup manyetizasyon ve demanyetizasyon süresinin 3 sn olduğu
durumda gerçekleşmiştir.

Manyetik soğutma sistemleri için literatürde en
yaygın performans ölçüm yöntemi olan birimsiz
fayda fakörü (φ) Şekil 10’da verilmiştir. Fayda faküörü (φ) birimsiz bir oran olup Eşitlik 3.5’de verilmiştir. Bu değer, farklı manyetizasyon-demanyetizasyon sürelerine bağlı olarak manyetik soğutma
düzeneğinden elde edilebilecek sıcaklık farkı ile
ilgili bilgi vermektedir. Mevcut deneylerden elde
edilen sonuçlara göre en yüksek sıcaklık farkının
elde edildiği fayda faktörü 0,08’dir ve bu değer
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manyetizasyon-demanyetizasyon süresinin 3 sn olduğu periyotta gerçekleşmiştir.
Pistonun değişik strok değerleri ve farklı manyetizasyon-demanyetizasyon sürelerine bağlı manyetik soğutma düzeneğinden elde edilebilecek
sıcaklık farkı Şekil 11’de görülmektedir. Burada
strok değeri Gd yatak içerisinde akışkanın hareket miktarını göstermektedir. Bu sonuçlara göre
akışkanın yatak içerisinde çok fazla hareket etmesi
istenmemektedir. En yüksek sıcaklık farkının elde
edildiği strok değeri 0,7 cm (tman_deman: 3 sn) olarak
elde edilmiştir.

5. SONUÇLAR
Bu çalışmada yeni bir yöntem olan manyetik soğutma sistemiyle ilgili sayısal ve deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Burada incelenen manyetik
soğutma sistemi doğrusal tip olup sistem tasarımı
ve performansı incelenmiştir.
Teorik çalışmalarda akışkan türü, akış zamanı,
akış hızı, çevrim süresi gibi parametreler incelenmiştir. Ayrıca teorik çalışmada sistem tasarımı için
manyetik alan analizleri gerçekleştirilerek mıknatıs boyut ve aralıkları gibi parametreler belirlenmiştir. Sayısal çalışmalarda manyetik soğutma
sisteminde performans göstergesi olarak sıcaklık
düşümü, soğutma yükü ve COP olmak üzere üç
farklı parametre ele alınmış. Isı transfer akışkanı
olarak su, etilen glikol ve %10 su-etanol karşımı
test edilmiştir ancak en iyi sonucu %10 su-etanol
verdiği için deneysel çalışmalar da bu akışkan kullanılarak yapılmıştır.
Deneysel manyetik soğutma sisteminde manyetokalorik malzeme olarak gadolinyum kullanılmış
olup manyetokalorik malzemenin plaka ve toz
şeklinde kullanıldığı yeni bir yatak tasarlanarak
doğrusal bir hareket sisteminde çalıştırılmıştır.
Sistemde ısı transfer akışkanı olarak %10 su-etanol
karışımı kullanılmıştır. Tasarlanan sistem ile 0,76
Tesla manyetik alan altında teorik çalışmalarda
5 °C deneysel çalışmalarda yaklaşık 2 °C sıcaklık
düşüşü elde edilmiştir. En iyi manyetizasyon süresi
3 sn olurken, en yüksek sıcaklık farkının elde edildiği fayda faktörünün 0,08 olduğu görülmüştür.
Bu manyetizasyon süresi ve fayda faktöründe elde
edilen en fazla soğutma 12,6 W’tır. Manyetik alanın daha büyük olması durumuda bu sıcaklık farkı
yükselecektir.

32

Yapılan belirsizlik analizine göre, birim zamandaki enerji miktarıyla ilgili olarak ±%2,51, ekserji
akımıyla ilgili olarak ±% 2,56 ve bileşenlerin ekserji verimleriyle ilgili olarak ±%3,62-5,12 arasında belirsizlik bulunmuştur. Kullanılan tüm ölçüm
aletlerinin yapısından kaynaklanan belirsizlik bilgisi ölçüm aletlerinin üreticilerinden alınmış ve
okuma hatası ±0,1 °C olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak manyetik soğutma sistemleri şimdilik
laboratuvar araştırması aşamasında olup gelecekte
küçük kapasiteli ihtiyaçlar için kullanım potansiyeline sahiptir. Bunun için malzeme ve manyetik
alan üretimi konusunda gelişmeler bu konuda büyük öneme sahiptir.
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Cephelerde Fotobiyoreaktör Kullanımının
Binaların Sürdürülebilirliğine Etkisi
İlknur KÜKDAMAR
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Günümüzde binaların sürdürülebilirliği; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına
öncelik vermesi, çevre sorunlarını artırmaması, enerjiyi, suyu, malzemeyi, bulunduğu
araziyi etkin kullanabilmesi, insanların sağlığını ve konforunu korumasıyla sağlanmaktadır. Son yıllarda ise bazı sürdürülebilir bina tasarımlarında bu ilkeler göz önüne
alınarak farklı bir yöntemin ve aracın kullanımı ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu araç,
yenilenebilir enerji çeşitlerinden biyoenerjinin üretiminde yararlanılan, bir alg yetiştirme sistemi olan fotobiyoreaktörlerdir. Bu tasarımlarda bina cepheleri fotobiyoreaktörlerle bütünleşerek hem enerji üretimi için etkin alanlara dönüşmekte, hem de cephe
elemanlarının sürdürülebilir yapılarda etkisi artmaktadır. Reaktörlerde yetişen algler,
binanın atık suyunu dönüştürmekte, fotosentez yaparken çevreye salınan karbondioksidi
emmektedir. Ayrıca fotobiyoreaktörler yardımıyla alglerden üretilen biyoenerji de binanın enerji tüketiminde kullanılmaktadır. Böylece, yapıların sıfır karbona yaklaşması ve
enerji verimliliği sağlanmaktadır. Bu çalışmada, cephelere fotobiyoreaktör eklenmesinin binaların sürdürülebilirliğine katkısı, tasarlanan bazı cephe önerileri ve bina örnekleriyle incelenerek araştırılmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler

Fotobiyoreaktör, Alg, Biyokütle, Biyoenerji, Bina Cepheleri, Sürdürülebilir Bina.

The Effect of using Photobioreactors on
Facades to the Sustainability of the Buildings
ABSTRACT
The sustainability of buildings is provided by giving priority to the usage of renewable energy sources, by not increasing environmental problems, by using energy, water,
material and the land effectively, by protecting people’s health and comfort nowadays.
Recently by taking into account these principles in some sustainable building designs,
the usage of a different method and tool has emerged. This tool is the photobioreactor,
an algae cultivation system, which is utilized in the production of bioenergy, one of the
renewable energy types. In these designs, bulding facades which are integrated with
photobiorectors, both transform into effective area for energy production and influence
of facade elements increase on sustainable constructions. Algae that grow in the reactors, recycle the building’s waste water, absorb carbondioxide released into environment
during photosynthesis. Moreover, bioenergy, which is produced from algae through the
photobioreactors, is used for the energy consumption of the building. Thus, converging
to zero carbon level and enery efficiency of structures are provided. In this study, the
contribution to the sustainability of the buildings by integrating photobioreactors on
facades will be investigated by some designed facade suggestions and building examples.

Keywords

Photobioreactor, Algae, Biomass, Bioenergy, Building Facades, Sustainable Building.
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1. GİRİŞ
Fosil enerji kaynaklarının çevre ve insan sağlığı
açısından yarattığı olumsuzluklar her geçen gün
katlanarak artmakta, açığa çıkan sera gazlarının
olumsuz etkileri artık insanlar tarafından bilinmektedir. Çevreye verdiği sera gazı salımlarının
net değeri sıfır olan yenilenebilir enerji ise yalnız
çevresel nedenlerle değil, aynı zamanda hızla azalan fosil kaynakların yerine geçebilecek enerji kaynakları aranması sebebiyle önem kazanmaktadır.
Bunun sonucunda yenilenebilir enerji çeşitlerinden
olan biyoenerjinin üretimi de, teknolojinin gelişmesine paralel şekilde giderek artmaya devam etmektedir. Dahası, biyoenerjinin binalar yardımıyla
üretileceği ve sürdürülebilir mimarlığa katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Binalar enerji tüketimi söz konusu olduğunda
önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle binaların
enerji verimliliği konusunda daha fazla rol üstlenmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak için hem
binalar daha az enerji tüketmeli, hem de enerji
üretimine katkıda bulunabilmeli, hatta kendi enerjisini kendisi üretebilecek binalar tasarlanmalıdır.
Bunu gerçekleştirebilmek için de sürdürülebilir
mimarlık ön plana çıkmaya başlamıştır. Sürdürülebilir mimarlık, içinde bulunduğu koşullarda
ve varlığının her döneminde, gelecek nesilleri de
dikkate alarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımına öncelik veren, çevreye duyarlı, enerjiyi, suyu, malzemeyi, bulunduğu alanı etkin şekilde
kullanan, insanların sağlık ve konforunu koruyan
yapılar ortaya koyma faaliyetlerinin tümüdür [1].
Son yıllarda ise sürdürülebilir mimarlığın tanımında geçen yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımına öncelik verilmesi kriteri göz önünde
bulundurularak, yenilenebilir enerji çeşitlerinden
olan biyoenerjinin bina cephelerinden üretilmesine
dair tasarımlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Biyoenerjinin yapılardan üretilmesinde araç olarak, cephelere uygulanan, bir alg yetiştirme sistemi olan
fotobiyoreaktörler, biyoenerji kaynağı olarak da
algler kullanılmaktadır. Bu tasarımlarda bina cepheleri fotobiyoreaktörlerle bütünleşerek hem enerji üretimi için etkin alanlara dönüşmekte, hem de
cephe elemanlarının sürdürülebilir yapılarda etkisi
artmaktadır. Reaktörlerde yetişen algler, binanın
atık suyunu dönüştürmekte, fotosentez yaparken
çevreye salınan karbondioksidi emmektedir. Ayrıca fotobiyoreaktörler yardımıyla alglerden üretilen

biyoenerji de binanın enerji tüketiminde kullanılmaktadır. Böylece, yapıların sıfır karbona yaklaşması ve enerji verimliliği sağlanmaktadır.
Bu çalışmada, öncelikle biyokütle, biyoenerji, alg
ve fotobiyoreaktör gibi temel kavramların tanımları yapılacak ve sürdürülebilirliğin ilkelerine bakılarak, fotobiyoreaktörler sürdürülebilir tasarım
aracı olarak irdelenecek, sonrasında cephelerde
fotobiyoreaktör kullanımının binaların sürdürülebilirliğine etkisi, tasarlanan bazı cephe ve bina örnekleriyle incelenerek araştırılmış olacaktır.

2. BİYOKÜTLE, BİYOENERJİ, ALG ve
FOTOBİYOREAKTÖR KAVRAMLARI
2.1. Biyokütle ve Biyoenerji
Biyokütle; biyolojik kökenli, fosil olmayan organik madde kütlesidir [2]. Türk Dil Kurumu, Bilim
ve Sanat Terimleri Sözlüğü’nün Biyoloji Terimleri Sözlüğü’ne göre ise biyokütle, canlı varlıklarda
organizmanın suyu alındıktan sonra geriye kalan
kuru kütlesidir [3]. Biyokütle, bitkisel ve hayvansal
biyokütle olmak üzere ikiye ayrılmaktadır [2].
Biyokütlenin enerji amaçlı kullanılması ile elektrik ve ısı üretilmekte, katı, sıvı ve gaz yakıtlar elde
edilmektedir. Bitkisel veya hayvansal biyokütleden
yararlanılarak elde edilen enerji, biyoenerji olarak adlandırılmaktadır [4]. Türk Dil Kurumu’nun
Güncel Türkçe Sözlüğü’ne göre ise biyoenerji,
biyokütlenin kimyasal dönüşümü ile elde edilen
enerjidir [5]. Algler ise bitkilere benzeyen özelliklerinden dolayı bitkisel biyokütle çeşitleri arasında
bulunmaktadır.

2.2. Algler
Algler, büyük çoğunluğu fotosentetik olmasına ve
bitkilere benzemesine karşın, bitkiler alemiyle yakın akraba değillerdir [6]. Türk Dil Kurumu, Bilim
ve Sanat Terimleri Sözlüğü’nün Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü’ne göre, vücut yapıları gerçek kök,
gövde ve yaprak olarak farklılaşmamış olan, iletim
demetleri bulunmayan ve klorofil-a içeren sucul
organizmalardır (Şekil 1) [7]. Birçok alg sucul ortamda yaşamakta, biyolojik karbondioksit (CO2) /
oksijen (O2) döngüsünde görev almakta ve güneş
ışığını kullanarak fotosentez yapabilmektedir [8,
9].
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Şekil 1. Algler ve büyüme ortamları [10,11]

lişirken, tüm canlıların solunumu için gerekli olan
O2’i atmosfere vermektedir [2]. Burada fotosentez
en önemli anahtardır, çünkü biyoenerjiye dönüşüm
sırasında yanarak serbest kalan karbonun miktarı,
alglerin büyümeleri sırasında yaptıkları fotosentez tarafından emilen karbon miktarına eşittir.
Böylece atmosferdeki CO2 düzeyi ve sera etkisi
artmamaktadır. Ayrıca dünyanın bitki biyokütlesinin üçte birini algler oluşturmaktadır. Bu nedenle
alglerin biyoenerji üretiminde kullanılması önemli
unsurlardan biridir [12].

2.3. Fotobiyoreaktörler
Alglere büyüme ortamı oluşturulmasında kullanılan başlıca sistemler ya açık ya da kapalı kültür sistemleri olup, içinde alg yetiştirilen kapalı sistemler
“fotobiyoreaktör” olarak adlandırılmaktadır [13,
8]. Fotobiyoreaktörlerde şeffaf ve sızdırmaz çeşitli
kaplar veya konteynerler kullanılmaktadır (Şekil
2) [12]. Fotobiyoreaktörler alglerden, biyoenerji
üretimi için güneş enerjisinden verimli bir şekilde
yararlanmalıdırlar. Bu sebeple fotobiyoreaktörlerin
çoğu ışıklandırmaya, güneş ışığına maruz bırakılmış, geniş yüzeylere sahiptirler [13]. Ayrıca güneş
ışığını yakalamak, ulaştırmak, yöneltmek ve algle-

rin yetiştirme alanı içine bu ışığı dağıtmakta kullanılmaktadırlar. Böylece her alge ulaşan ışık miktarını artırmaya çalışmaktadırlar [14]. Bu sistemler
güneş ışığı dışında, yapay ışıkla veya hem güneş
hem yapay ışık birlikte kullanılarak aydınlatılabilmektedirler [13].
Fotobiyoreaktörler biyoenerji üretiminin verimli
olarak gerçekleşmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdırlar. Bunun için de alg kültürünün iyi bir
şekilde karışmasını sağlayıcı karıştırma sistemine ve yüksek kütle aktarım oranına sahip olmalı,
etkili ışık kullanımını ve bunu sağlayacak yüzeyhacim oranını sağlamalı, yüksek yoğunluktaki alg
kültürleriyle çalışma imkânı ve yüksek oranda CO2
aktarımına izin vermeli, dış alanlarda kurulduğunda en üst seviyede güneş enerjisinden yararlanmalı
ve biriken O2’nin hızla uzaklaştırılmasını sağlamalıdırlar [12, 7].
Yapılan araştırmalar sonucunda, yüksek olumlu
özelliklere sahip, en çok üretimi yapılan üç çeşit
fotobiyoreaktör tasarımı ortaya çıkmıştır. Bunlar
“düz-panel”, “tübüler” ve “dikey-kolon” fotobiyoreaktörlerdir (Şekil 3). Bu tasarımların temel ilkeleri; ışık yolunu azaltmak ve gerekli ışığın tüm
alglere ulaşmasını sağlamak, iyi karıştırma sağla-

Şekil 2. Çeşitli fotobiyoreaktör örnekleri [15, 16, 17]
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yarak ışığın dağılımını, gaz ve kütle aktarımını en
uygun şartlarda sağlayabilmektir [7]. Bu ilkelere
bağlı olarak da ışıklandırma, kütle aktarımı/karıştırma, ölçeklendirme, süreç yönetimi ve temizlik
gibi alg üretimini etkileyen değişkenler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca her çeşit fotobiyoreaktörün tasarımı ve yapımı, sızdırmazlık tipine, ürün hedefine,
coğrafi konuma ve üretimin toplam fiyatına bağlı
olmaktadır [12].

Fotobiyoreaktörler;
•

•

•
•

•

•

•
•
Şekil 3. Düz-panel, tübüler ve dikey-kolon
fotobiyoreaktörler [8]

Bina cephelerine uygulandığında, cepheler
yeni bir işlev kazanmakta ve enerji üretimi
için kullanılacak alanlara dönüşmektedir.
İçinde yetiştirilen alglerden biyoenerji elde
edilerek bina için gerekli olan elektrik ve ısı
enerjisi
Üretilmektedir.
Güneş ışınımının yoğunluğu arttığında, gölgeleme sağlayarak, iç mekânın konforunu artırmakta ve insan sağlığını gözetmektedir.
Alglerin büyümek için fotosentez yapmasıyla,
yapının sıfır CO2’e yaklaşmasını ve çevreye
salınan CO2’in emilmesini sağlamaktadır.
Alglerin içinde yetiştiği kültür ortamı için binanın atık suyunu kullanarak geri dönüştürmektedir.
Yüksek ısıl yalıtım sağlamaktadır.
Giydirme cephe veya çift kabuk cephe sistemleri şeklinde uygulanabilirliği olmaktadır [19].

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM ARACI
OLARAK FOTOBİYOREAKTÖRLER
Cephelerde fotobiyoreaktör kullanımının binaların sürdürülebilirliğine etkisinden bahsederken,
öncelikle sürdürülebilirliğin ilkelerine bakmak
gereklidir. Binaların sürdürülebilirliğinde amaç,
kaynakların etkin kullanıldığı ve ekolojik tasarıma dayanan sağlıklı bir çevre yaratmaktır. Bu da
yapının tasarım ve inşaat sürecinde belirlenen ve
yaşam döngüsü boyunca devam ettirebileceği ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler;
•
•
•
•
•
•

Yapı arazisi ve yapı kaynaklarının etkin kullanımı,
Enerjinin etkin kullanımı,
Suyun etkin kullanımı,
Malzemenin etkin kullanımı,
Yapı iç konforu ve insan sağlığının gözetilmesi,
Atık yönetimi olarak sıralanabilmektedir [18].

Fotobiyoreaktörler sürdürülebilir tasarım aracı olarak bina cephelerinde kullanıldığında ise, yukarıda bahsedilen sürdürülebilirlik ilkelerinin çoğunu
sağlamaktadır (Şekil 4).

Şekil 4. Sürdürülebilir tasarım aracı olarak
fotobiyoreaktörler [20]

4. BİNA CEPHELERİNDE
FOTOBİYOREAKTÖR ÖRNEKLERİ
Fotobiyoreaktör cepheler, dinamik sistemlerdir.
Fotobiyoreaktörler aracılığıyla yenilenebilir enerji
çeşitlerinden biyoenerjinin üretimi sağlanmakta,
bu, bina cephelerinde uygun fotobiyoreaktör seçimi ve kullanımı ile mümkün olmaktadır. Bu sistemlerin binalarla bütünleşmesi, hem yeni hem var
olan yapılar ve sanayisel, ticari, konut ve kamusal
yapılar için uygundur [21]. Bu bölümde ise bina
cephelerinde fotobiyoreaktörlerin kullanıldığı örnekler incelenmiştir.
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4.1. Algler ve Binalar Arasındaki Yenilikçi
Ortak Yaşam, SymBIO2 , XTU Mimarlık
XTU Mimarlık, SymBIO2 projesinde algler ve binalar arasındaki yenilikçi bir ortak yaşamı amaçlayan, içinde alg yetiştirilen cepheleri geliştirmiştir (Şekil 5). Bu cepheler, alg kültürü ile buna ev
sahipliği yapan bina arasındaki ısıl ve kimyasal
etkileşimlerden yararlanmaktadır. Projenin amacı,
binanın çevresel niteliğini geliştirmek ve alg kültürlerinin ekonomik üretimi için yeni bir çözüm
yolu sunmaktır. Üretken, canlı ve etkin bu yeni
cephe, alglere ev sahipliği yapan fotobiyoreaktörler
ile donatılmış üretken bir kabuktur. Bu “dikey tarlalar”, alg kültürü için hasadın ısıl düzenlemesinde %80 ve su tüketiminde %90 tasarrufla, güneş
enerjisini sağlık, kozmetik ve yiyecek piyasası için
yüksek değerli biyokütleye dönüştürmektedir [22].
Bu cephe, alglerin yaptığı fotosentezle, CO2’i O2’e,
büyüyen bir ormandan beş kat daha verimli dönüştürmektedir. Yağmur suyunu veya gri suları temizlemekte kullanılmaktadır. Böylece iklim değişimini azaltmaya yardımcı olmakta ve şehrin önemli,
hayati kaynaklarını korumaktadır. Bu cephede,
kentsel alg kültürü ortalama 22 °C’de tutulmaktadır. Bu cephe ısıl etkin bir cephedir ve bir yandan
binanın ısıl ihtiyacından %50 tasarruf ederken, diğer yandan kentsel ısı adası etkisini azaltmaktadır
[22].

Şekil 5. SymBIO2, algler ve binalar arasındaki
yenilikçi ortak yaşam [23]

4.2. “In Vivo” Yeşil Projesi
BPD Marignan ve XTU Mimarlık, SNI Grubu ve
MU Mimarlık ile birlikte çalıştıkları projeyle, Paris Rive Gauche M5A2 kentsel gelişim bölgesi için,
Reinventer.Paris kentsel proje yarışmasını kazanmışlardır. “In Vivo” adındaki bu proje, şehirlerde
insanlarla doğa arasındaki bütünleşmeyi, sosyal
etkileşimi desteklemek ve başarmak için, daha uygun, sürdürülebilir ve esnek bir şehir ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Tasarlanan üç bina, Ağaç Evi,
Bitki Evi ve Alg Evi olarak adlandırılmaktadır ve
13.000 m2 konut alanı, 1.200 m 2 halka açık mekân,
255 m2’lik bir kafe ve 2.000 m 2’den daha fazla yeşillik ve bahçe alanında, öğrencilere ve genç araştırmacılara ev sahipliği yapacaktır (Şekil 6) [24].

Şekil 6. “In Vivo” yeşil projesi, Alg Evi tasarımı ve Ağaç Evi, Bitki Evi ve Alg Evi üçlüsü [24, 25]
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eve ait sıcak suyu ve ısınmayı sağlamak için, fotobiyoalgılayıcılar tarafından toplanan ısının kullanılmasına izin verecektir. Binada sıcak su eldesi ve
ısınmanın neden olduğu yıllık enerji tüketimi fotobiyoreaktör sistemi sayesinde Paris İklim Değişikliği Planı çerçevesinde önerilen, metrekare başına
48 kW/s’in altına düşürülecektir [24].

Şekil 7. Alg Evi, fotobiyoreaktörlerle oluşturulan bina
cephesi [24]

Tasarlanan bu üç binadan biri olan Alg Evi, fotobiyoreaktörlerle oluşturulan bina cephesine sahiptir
(Şekil 7). 900 m2’lik cephede, bu fotobiyoreaktörlerde tıbbi araştırmalarda kullanılmak üzere alg
kültürü üretilecektir. Bu fotobiyoreaktör cepheler,

Bu Alg Evi’nde yetiştirilecek olan alg türü için
gereken kültür ortamının hazırlanması binanın
çatısında bulunan laboratuvarlarda gerçekleştirilecektir. Ayrıca çatıda, temiz su temini için yağmur suyunun geri kazanılmasına yönelik sistemler
kurulacaktır. Fotobiyoreaktörler binanın yüzeyine
çift kabuk cephe olarak uygulanacak ve alglerin
fotosentez yapabilmesi için gerekli olan CO2 binadaki bir karbondioksit kaynağından sisteme verilecektir. Fotosentez yaparak büyüyen alg biyokütlesi,
her 24 ile 48 saat arasında bir hasat edilecek, istenilen nem oranlarında biyokütleyi damıtmak için
filtreleme yapılacak ve biyoenerjiye dönüştürülmesi için biyorafineriye nakliye edilecektir (Şekil
8).

Şekil 8. Alg Evi’ndeki fotobiyoreaktörlerden biyoenerji üretimi (25)
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4.3. “Sıfır Süreç: İyileştirme Çözümü” Binası
Kavramsal Tasarımı, HOK ve Vanderweil
Mühendislik ve Mimarlık
Yeşil bir bina söz konusu olduğunda, en kolayı tasarıma sıfırdan başlamaktır, ama aslında var olan
binalarda enerji verimliliğinin iyileştirilmesi gerektirmektedir. Metropol Magazin’in her yıl düzenlediği Gelecek Nesil Tasarım Yarışması, 2011
yılında, 10 yıl veya daha az tecrübeye sahip olan
tasarımcılardan bu konuyu çözmeye çalışmalarını
istemiştir. Yarışmaya katılan ekipler, Amerika’nın
Los Angeles şehrinde bulunan, 1960’lar döneminde inşa edilmiş, U.S. General Services Administration (GSA) ofis binasının, net sıfır karbon bina
olarak güçlendirilip tasarlanmasıyla görevlendirilmiştir. Bu problem ekiplere, federal hükümet-

ler, 2020’den önce sera gazlarının salınımını daha
düşük, %30 civarında azaltmakla görevlendirildiği
için verilmiştir. Bu özel bina, Welton Becket, Albert C. Martin ve Paul R. Williams tarafından tasarlanmıştır. 8 katlı çelik çerçeve yapı, tek cam ve
beton panellerle örtülmüştür (Şekil 9). İç koridorlar
doğal ışıktan yoksundur, çalışmak için çevre dostu
ve hoş bir yer değildir. GSA’nın 33.630.900 m 2’lik
ofis alanına sahip, 1960’lardan kalma bu binayı,
2020’den önce iyileştirmesi gerekmektedir [26].
Gelecek Nesil Tasarım Yarışması 2011’i kazanan
yarışmacı, “Sıfır Süreç: İyileştirme Çözümü” olarak adlandırılan proje olmuştur (Şekil 10). Bu proje
HOK ve Vanderweil’in mühendislerinden ve mimarlarından oluşan 15 kişilik bir ekip tarafından,
70.600 m2’lik bir alanda tasarlanmıştır. HOK ve

Şekil 9. Los Angeles’da, 1960’larda inşa edilmiş U.S. GSA ofis binası [27]

Şekil 10. “Sıfır Süreç: İyileştirme Çözümü” binası kavramsal tasarımı [26]
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Vanderweil, binanın bütün enerjisini %84 oranında azaltmayı başarmaktadır, geriye kalan %16’sını
da arazide üretmektedir. Bu tasarım böylece sıfır
karbon bir bina olabilmektedir, ayrıca Living Building Challenge 2.0’ın toplumsal bilinç ölçütlerini
karşılamaktadır [26].
Binanın iyileştirilmesi, dışarıdan yeşil olarak yapılmıştır. Yarışmayı kazanan ekibe göre böyle bir
tasarım mimaride ilktir. Doğayı taklit eden tasarım, binaya gereken gücü sağlamak için alglerden
üretilen enerjiyi kullanmaktadır. Binanın cephesinde, güneş alma ve gölgeleme için yapılan incelemelere dayanarak, %25, %60 ve %80 oranında
açıklık içeren, 2.322,5 m 2 alan kaplayan tübüler
fotobiyoreaktörler, algler için büyüme alanı oluş-

turmaktadır (Şekil 11). Algler besinlerini binanın
atık suyundan almaktadır ve binanın dışını örten
cam tüplerde yaşayan algler kirli suyu süzmektedir. Bu tasarlanan sistem, güneş ışığını emmektedir ve algler lipitleri üretmektedir, böylece üretilen
lipitler alanda biyoenerjiye dönüştürülebilmektedir. Ayrıca algler ofis binasının yakınında bulunan
Santa Ana Çevre yolundan salınan CO2’i fotosentez süreciyle emmektedir ve O2 üretmektedir. Aynı
zamanda bu tübüler sistem, iç mekândaki ofisler
için gölgeleme sağlamaktadır ve fotobiyoreaktörler
binayı yaşayan, canlı bir varlığa dönüştürmektedir.
Bu fotobiyoreaktör sistemi, yenilenen ofis binasının enerji ihtiyacının %9’unu sağlamaktadır (Şekil
12) [26, 28].

Şekil 11. %25, %60 ve %80 oranında açıklık içeren, 2.322,5 m2 alan
kaplayan tübüler fotobiyoreaktörler [28]

Şekil 12. Tübüler fotobiyoreaktörlerin bina cephesinde uygulanması [26]
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Şekil 13. 3 büyük avlu ve 8 ışık kuyusuyla ofislerin aydınlatılması [27]

Şekil 14. “Sıfır Süreç: İyileştirme Çözümü” binası perspektif görünümü [26]

Ayrıca tasarım ekibi, kanıtlanmış enerji korunumu
ve yenilenebilir stratejileri geliştirmek için çeşitli
çözümler bulmuştur. Yeni avlular ve ışık kuyuları
çalışma alanlarındaki doğal ışık eksikliğini azaltmaktadır. 3 büyük avlu ve 8 ışık kuyusuyla penceresiz iç mekân parçalara ayrılmaktadır, böylece
ofislerin %100’üne gün ışığı getirilmektedir (Şekil
13). Yapay ışıklandırma, binanın enerji yükünün
dörtte birini tüketmektedir. Bu açıklıklar aynı zamanda doğal havalandırmayı da sağlamaktadır.
Binanın yeni cephesi 3.441,5 m2’lik fotovoltaik
filmle kaplanmaktadır. Çatıda 2.949,9 m 2’lik alanı

42

kaplayan güneş toplayıcıları sıralanmaktadır, bu
toplayıcılar ile ısıtılan su binanın döşemesinden
geçirilerek binayı ısıtmada kullanılmaktadır. “Faz
değişim malzemeleri” tavanda yalıtım amaçlı kullanılmaktadır. Bulut bilişim sistemi de ısı üreten
bilgisayar donanımının yerini almaktadır [26,28].
HOK ve Vanderweil ekibi kazandıkları 10.000 dolarlık ödülü daha çok araştırma için hedeflenen yenilenebilir enerji teknolojilerini geliştirmeye tekrar
yatıracaktır ve bir gün bu sistem kamu binaları ve
diğer bina çeşitlerini iyileştirmek için uygulanabilecektir (Şekil 14) [26, 28].
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4.4. Ennesys ve OriginOil İşbirliği Binası
Fransa RT2020 olarak adlandırılan çok sıkı bir
çevre politikasını benimsemiştir. Bu politikaya
göre 2020’ye kadar, ülkeyi, enerji tüketiminde
%20 azalmaya ve yenilenebilir enerji kullanımını
%20 artırmaya çağırmaktadır. 2020 hedeflerini
gerçekleştirmek için Fransa, kullandıklarından
daha fazla enerjiyi üretmek ve atık suyu şehrin
belediye kanalizasyon sistemine birdenbire boşaltmak yerine ona özel işlem uygulamak ve dönüştürmek için yeni ticari binalara ihtiyaç duymaktadır.
Fransız temelli biyoteknoloji ve enerji sistemleri
şirketi Ennesys ve bir Amerikan alg hasat şirketi
olan OriginOil, “gerçekten yeşil” binalar için, Paris yakınlarındaki 3.502.444,6 m 2’lik ofis alanına
sahip olan Nanterre La Defense bölgesinde, bu konudaki ilk sistemlerini 2012 yılının Kasım ayında
tanıtmışlardır. Projenin konsepti herhangi bir ekin
tarlası kullanmadan, geleceğin temiz ve ucuz yakıtı olan algleri yetiştirerek enerji üretmek ve aynı
zamanda binanın atık suyunu temizlemek olarak
belirlenmiştir. Ennesys ve OriginOil’in işbirliğiyle oluşturdukları bu yeni sistemin düzenlemelere cevap vereceğine inanılmakta ve alglerin hem
enerji üretmek hem de atık suyu temizlemek için
mükemmel bir çözüm olduğu bildirilmektedir. Bu
düzenlemeler algler için piyasada büyük bir fırsat
olarak görünmektedir. Dahası, temiz enerji ve su
yönetiminin kaynağı olarak algler büyük miktarda

CO2’i emmekte, fosil yakıtlardan salınan miktara
eşdeğer CO2’i ortadan kaldırarak karbon-nötr bir
yakıt yaratmaktadır [29, 30, 31].
Ennesys bir enerji dengesini kurmaya yardımcı
olmak ve bu süreçte suyu temizlemek için binaların çatılarında ve duvarlarında alg yetiştirilmesini
sağlayan yeni “kentsel alg” sektörü içinde bir öncüdür. Polikarbonat veya camdan yapılabilen düzpanel fotobiyoreaktörler bina cephelerine yerleştirilmiştir (Şekil 15). Bu fotobiyoreaktörlerin içinde
dolaşan ışık, kirli su ve CO2’i kullanan algler, her
24 ila 48 saatte bir hasat edilebilmektedir. Büyüme döngüsünün sonunda algler, OriginOil’in Alg
Cihazı kullanılarak hasat edilmektedir ve sonra biyo-hammadde olarak işlenmektedir (Şekil 16). Bu
hammadde hemen hemen kömür ile aynı enerji değerine sahiptir ve binanın sistemlerini çalıştırmak
için kullanılmaktadır [28, 30].
Hasat sürecinde hiçbir kimyasal madde kullanılmadığı için, alglerin büyümesi için kullanılan su,
büyüme sistemi içinde tekrar dönüştürülebilmektedir. Buna ek olarak, algler atık suyun içinde bulunan nitratı emmektedir ve bu su daha sonra binanın
sıhhi tesisat sistemi içinde, sifonlarda “gri su” olarak kullanılabilmektedir. Dahası dış duvarlardaki
fotobiyoreaktörler, binanın sıcaklığını ortalama değerlerde tutan bir ısı kalkanı olmaktadır ve düşük
maliyetli bir yalıtım sistemi oluşturmaktadır (Şekil

Şekil 15. Ennesys ve OriginOil işbirliği binası [30]
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Şekil 16. OriginOil’in Alg Cihazı [32]

Şekil 17. Ennesys ve OriginOil işbirliği binası perspektif görünümü
[30]

17). En uygun koşullar altında, 1 hektar (yaklaşık
2,5 dönüm) fotobiyoreaktör yılda 150 tona kadar
alg üretebilmektedir. Büyük ofis kuleleri için, su
tüketimini ve birincil enerji ihtiyacını %80’e kadar
azaltacağı düşünülmektedir, bu sayede sağlanan
tasarruf yılda yüzbinlerce Euro’ya ulaşabilecektir
[29, 30].

4.5. BIQ-Bio Intelligent Quotient,
Splitterwerk ve Graz Mimarlık, Arup
Mühendislik, Biyo Adaptif Cepheli Bina
Bina cephelerinde fotobiyoreaktörlerin uygulanmasıyla ilgili ilk somut örnek Almanya,
Hamburg’ta inşa edilmiştir. Dünyanın ilk biyo
adaptif cephe örneğine sahip olan bina, Avusturyalı mimarlar Splitterwerk ve Graz tarafından tasarlanmıştır. Arup Mühendislik firması ile beraber, Smart Material House yarışması için bu binayı
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tasarlayıp, birincilik ödülünü kazanmışlardır. Yapı
2013 yılında Uluslararası Bina Sergisi kapsamında, Hamburg’da inşa edilmiştir (Şekil 18) [12].
Konut yapısı, çift kabuk cephe özelliğindeki fotobiyoreaktör cephe tasarımıyla kaplanmıştır. Bu
şekilde iç ve dış ortam arasında bir tampon bölge
oluşmuştur. Sistem binaya hem güneş ısı enerjisi
sağlamakta hem de biyoenerji üretmektedir ve binanın enerji ihtiyacına katkı sağlamıştır [12].
Tasarım sürecinde çeşitli denemelerde farklı fotobiyoreaktör uygulamaları araştırılmıştır. Bu noktada, düz-panel fotobiyoreaktördeki algal biyokütle
güneş ışığını %10 verimlilik ile dönüştürmüştür.
Düz-panel fotobiyoreaktörler sadece tübüler fotobiyoreaktörlerden daha verimli olmakla kalmamış,
ayrıca daha az bakım ve onarım gerektirmiştir (Şekil 19) [12].
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Şekil 18. Hamburg’ta inşa edilen biyo adaptif cepheli bina [20]

Şekil 19. Binanın cephesindeki düz-panel fotobiyoreaktörün yapısı, kesiti ve görünüşü [20]
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Şekil 20. Bina cephesindeki ikincil fotobiyoreaktör yapısının
yakından görünümü [20]

Şekil 21. Üretilen biyokütlenin toplandığı biyogaz üretim
makinesi [20]

Net yüzey alanı 200 m2 olan cephe sisteminde 129
fotobiyoreaktörden oluşan proje, 2013 ilkbaharında, 4 katlı bir konutta hayata geçirilmiştir. Sistem
için güneybatı ve güneydoğu cephelerine ikincil
bir yapı inşa edilmiştir. Her bir düz-panel 2,5 m
yüksekliğinde, 0,7 m genişliğindedir (Şekil 20).
Bina enerji yönetim sistemi, besin desteğini kont-
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rol etmekte, algleri toplamakta, iç ve dış çevrim
sistemini düzenlemekte ve bir arayüz yardımıyla
bina servis sistemini denetlemektedir. Bu arayüz
yardımıyla alglerin içeriği ve ortamın sıcaklık derecesi izlenmektedir. Güneş etkisiyle ortaya çıkan
ısı dağıtılmazsa sistem aşırı ısınabilmektedir. Sabit
üretim oranında sıcaklık 40 °C’nin altında olmalı-
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dır. Aşırı ısı, ısı değiştiriciler ile sistemden dışarı
atılmaktadır. Atık ısı ya doğrudan sıcak su tedariği
için kullanılmaktadır ya da jeotermal kuyularla zeminde depolanmaktadır [12].
Algal biyokütle cephedeki her metrekare için, 15
gr olarak tahmin edilmektedir. Sistemden üretilen
biyokütle, düzenli aralıklarla biyogaz üretim makinesinin yakınında toplanmakta ve depolanmaktadır (Şekil 21) [12]. Bu binanın fotobiyoreaktör
cephelerinin her yıl 30 kWh/m² biyoenerji ve 150
kWh/m² ısı enerjisi üreteceği tahmin edilmektedir.
Bütün cepheler her yıl binanın CO2 salımını 6 ton
azaltmaktadır ve 2,5 ton CO2 biyokütle tarafından
emilmektedir. Bu fotobiyoreaktör sisteminde, ışığın biyoenerjiye dönüşüm verimliliği %10, ısıya
dönüşüm verimliliği ise %38’dir [21].

SONUÇ
Bu çalışmada, cephelerde fotobiyoreaktör kullanımının binaların sürdürülebilirliğe etkisi araştırılmıştır. Öncelikle biyokütle ve biyoenerjinin tanımı
yapılmış, daha sonra biyokütle çeşitlerinden olan
algler üzerine yoğunlaşılarak alg ve fotobiyoreaktör kavramlarının ne olduğu, fotobiyoreaktörlerin
özelliklerine, sağlaması gereken koşullara, değişkenlerine ve çeşitlerine kısaca değinilmiştir. Fotobiyoreaktörler sürdürülebilir tasarım aracı olarak
ele alındığında, sürdürülebilirliğin ilkeleri göz
önüne alınarak bu kriterleri ne kadar gerçekleştirebildiğine bakılmıştır ve çoğunu sağladığı görülmüştür.
Ardından biyoenerjinin yapılardan sağlanmasında,
bina cephelerinde fotobiyoreaktörlerin kullanımına dair örnekler incelenmiştir. Bu örnek binaların
genellikle, dünyadaki karbon salınımını ve sera etkisini azaltmaya yönelik ülkelerin uyguladığı politikalar, aldığı önlemler, yürürlüğe konan sözleşmeler ve yenilenebilir enerjinin kullanımını artırmaya
dair verdiği teşvikler doğrultusunda, CO2 salınımını en düşük noktaya getirebilmek, binaların karbon
ayak izini azaltmak için, cepheler ve özellikle diğer
sistemler arasındaki işbirliğini kurgulamak için
tasarlandığı gözlemlenmiştir. Burada işbirliği yapılan bu çeşitli sistemler arasında bina teknolojisi,
biyoenerjinin elektrik ve ısı enerjisine dönüşümü,
binaya dağılımı ve atık su dolaşımı bulunmaktadır. Örneklerin sonucunda çeşitli fotobiyoreaktör
türlerinden yola çıkılarak, uygulanması, onarımı,
bakımı ve verimliliği açısından farklı önerilerin ol-

duğu görülmüştür. Ulaşılan genel kanıya göre, fotobiyoreaktörler bina cephelerine uygulandığında,
cepheler yeni bir işlev daha kazanmakta, dış ve iç
mekân arasındaki bağlantıyı sağlamasının dışında,
biyoenerjinin üretilebilmesi için, yeni bir üretim
alanı sağlayarak, yenilenebilir enerji kullanımı
yaygınlaştırılmakta, binalar hem enerji etkin hale
getirilmekte hem de sürdürülebilir yapı özelliği kazanmaktadır. Yıllar geçtikçe de fotobiyoreaktörlerin cephelerde kullanımının, cephe teknolojilerinin
yapısal ilerlemeleri ve yenilenebilir enerji üzerine
yapılan çalışmaların geliştirilmesi gibi teknolojik
gelişmeler sayesinde artmaya devam edeceği öngörülmektedir.
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PV Sistemin Çatı Yüzeyinde Gölgeleme Elemanı
Olarak Kullanımının Bir Ofis Binasının Enerji
Performansına Etkisinin Değerlendirilmesi
A. Umur GÖKSU
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Bu çalışmanın amacı, orta ölçekli bir ofis binasında aynı yüzey alanına sahip PV
sistemin, binanın çatısında sadece aktif bir sistem olarak kullanılması ile binanın
cephesinde pasif sistem olan gölgeleme elemanı olarak kullanılmasının binanın
enerji performansına etkisinin karşılaştırılarak değerlendirilmesidir. Çalışmadan
beklenen, aynı PV sisteme yapı kabuğunda ikincil bir işlev tanınarak binanın enerji
performansının arttırılmasıdır. Hem aktif hem de pasif bir sistem olarak tasarlanan bu bütünleşik sistemin mimar ve mühendis ortak çalışması sonucunda, geleceğe yönelik enerji endişelerimiz altında, potansiyeli ortaya konulacaktır. Çalışma
kapsamında referans bir ofis binası tasarlanmış, ardından gölgeleme elemanı ile
bütünleşik PV sistem uygulaması ve çatıda PV sistem uygulaması yapılmıştır. Binanın enerji performansının değerlendirilmesinde energy plus tabanlı bir simülasyon
programı kullanılmıştır.
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Evaluation of the Energy Performance of an
Office Building using the PV System on the
Roof and the Facade as a Shading Device
ABSTRACT
The purpose of this study is to evaluate the use of a PV system with the same surface
area in a medium sized office building as a BAPV system and as a BIPV system by
comparing the effect on the energy performance of the building. In this study, BAPV
system is an active system on the roof of the building and BIPV system is an active
and passive system as a shading device on the façade of the building. It is expected
to increase the energy performance of the building by giving a secondary function
on the building envelope of the same PV system. This integrated system, designed
as both an active and a passive system, will be revealed as a potential result of
joint engineering and engineering work. This integrated system is expected to be a
solution to our future energy concerns. Within the scope of the study, the reference
office building is designed. Then the PV system integrated with the shading element
application on the front of the building and the PV system application on the roof of
the building were performed. An energy plus based simulation program was used to
evaluate the energy performance of the building.
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1. GİRİŞ
Enerji sorunu çağımızın en büyük sorunlarındandır. Petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil kaynaklı
yakıt türleri tükenmektedir. Aynı zamanda fosil
yakıtlar çevre kirliliğine de neden olmaktadır. Bu
enerji kaynaklarının bazı ülkelerin denetiminde
olması enerji sorununu oluşturan bir diğer sebeptir. Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji sorununa
çözüm olarak görülmektedir.
PV sistemler, yenilenebilir enerji kaynaklarından
en büyüğü olan güneş enerjisinden elektrik üretmektedir. PV sistemler binalarda kullanılabilmektedir. PV sistemlerin binalarda kullanımı ile
binalar kendi tükettikleri enerjiyi üretebilir ve kullandığından fazlasını da üreterek şebekeye satabilir. Dünyada üretilen enerjinin büyük bir kısmını
tüketen konutların, kendi enerjilerini üretebilmesi
ekonomiye ve enerji sorununa büyük katkılar sağlayabilir.
PV sistemlerin binalarda kullanım biçimi iki türlüdür. BAPV (Building Applied PhotoVoltaic-Binaya Eklenmiş FotoVoltaik) olarak bilinen kullanım
biçiminde PV sistem binaya eklenir. BAPV sistem
sadece aktif bir sistem olarak tasarlanır ve amacı enerji üretmektir. İkinci kullanım biçimi olan
BIPV (Building Integrated PhotoVoltaic-Binaya
Entegre FotoVoltaik) sistem ise binanın bir parçasıdır. BIPV sistem hem pasif hem de aktif bir sistem
olarak tasarlanır. BIPV sistem enerji üretmenin yanında binada ikinci bir işlev üstlenir. BIPV sistemler binada gölgeleme elemanı, parapet, korkuluk,
cephe kaplaması gibi işlevler üstlenebilir.
Binalarda PV kullanımı üzerine; binalarda güneş
enerjisi ile çalışan aktif sistemler [1], PV sistemlerin binalarda kullanımında enerji performanslarını
etkileyen değişkenler [2], PV sistemlerin binalarla
birleşim biçimleri [3], gölgeleme elemanı olarak
PV kullanımı [4] gibi konuları içeren çalışmalar
bulunmaktadır. Mimarların ele aldığı çalışmaların
çoğunda PV sistemlerin binalarda kullanım biçimi,
PV sistemlerle ilgili genel bilgiler ve PV sistemin
ürettiği enerjinin binanın enerji tüketimi ile karşılaştırılması gibi konular incelenmektedir. Sadece
mühendislik açısından ele alınan çalışmaların çoğunda ise PV sistem tasarımı ve PV sistem verimliliği ile ilgili teknik konular [5] incelenmektedir.
Bu çalışmanın amacı, orta ölçekli bir ofis binasında aynı yüzey alanına sahip PV sistemin, binanın
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çatısında aktif bir sistem olarak kullanılması ile
binanın cephesinde pasif sistem olan gölgeleme
elemanı olarak kullanılmasının binanın enerji performansına etkisinin karşılaştırılarak değerlendirilmesidir.
Çalışmadan beklenen, aynı PV sisteme yapı kabuğunda ikincil bir işlev tanınarak binanın enerji performansının arttırıldığının ortaya konulmasıdır.
BAPV sistem, mühendislik çalışması olarak, BIPV
sistem ise mimar-mühendis işbirliği gibi görülebilir. Bu çalışma BIPV sistemin önemine vurgu
yapacaktır. BIPV sistemler arasında gölgeleme
elemanı olarak kullanım, binanın enerji performansını doğrudan etkileyen bir kullanım biçimidir. PV sistemler ile ilgili yerel çalışmalar oldukça
önemlidir çünkü sistem verimleri konumdan konuma göre farklılıklar gösterebilir. Türkiye’de PV
sistemler üzerine yapılan çalışmalar sınırlıdır. Bu
çalışmada gölgeleme elemanı olarak BIPV sistem
kullanılarak, bu eksikliği gidermeye yönelik örnek
bir çalışma yapılmıştır.

2. YÖNTEM
Çalışmanın yöntemi, çalışılacak iklim bölgelerinin
tanımlanması, referans binanın tasarlanması ve senaryoların oluşturulmasından şeklindedir.

2.1. İklim Bölgelerinin Tanımlanması
Çalışma kapsamında Türkiye’den Antalya ve İstanbul illeri üzerinde çalışılmıştır. İl seçimi yapılırken
güneş ışınım değerlerinin az ve çok olduğu yerler
ve aynı zamanda farklı iklim bölgelerinde olması
istenmiştir. Bu sayede farklı yerlerdeki sonuçlar
karşılaştırılarak konumsal açıdan genelleme yapılabilmesi beklenmektedir. Antalya ili sıcak nemli
iklim bölgesinde ve güneş ışınım değerlerinin (Akdeniz Bölgesi’nde toplam güneş enerjisi 1390 kWh/
m2-yıl) [6] yüksek olduğu bir konumdadır. İstanbul ili ise ılımlı, nemli iklim bölgesinde ve güneş
ışınım değerlerinin (Marmara Bölgesi’nde toplam
güneş enerjisi 1168 kWh/m 2-yıl) [6] düşük olduğu
konumdadır.

2.2. Referans Bina Tasarımı
Referans bina, çalışmanın yapıldığı yerdeki yönetmeliklere ve iklim özelliklerine bağlı olarak tasarlanan sanal bir binadır. Bina tipi olarak ofis binası
seçilmiştir. Bunun nedeni, ofis binasının kullanım
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saatlerinin çalışmada yer alan PV sistem ve gölgeleme elemanlarının etkin olduğu saatleri içine almasıdır.
Bina biçim oranı olarak 1’e 1,7 alınmıştır. Bu oran
iklime uyumlu tasarım açısından, her iki ilin iklim bölgesi için de önerilen ortak orandır [7]. İmar
Yönetmeliği [8] gerekliliklerine uyularak açık ofis
tipi kat planı tasarlanmıştır. Orta ölçekli bir ofis
binası olarak 4 katlı tasarlanan binanın tüm kat
planları aynıdır. Ofis binasının toplam alanı 1636
m2’dir. Referans binanın doğu-batı doğrultusunda
konumlandığı ve geniş cephesinin güneye baktığı
kabul edilmiştir. Şekil 1’de kat planı verilmiştir.
Türkiye şartlarında genelde yönlere bağlı olarak
önerilen saydamlık oranlarının kullanılmasına
karar verilmiştir. Bu durumda güney cephesinde
%50, doğu ve batı cephelerinde %30 ve kuzey cephesinde %20 saydamlık oranı kullanılmıştır. Şekil
2’de referans binanın cephe görünüşleri verilmiştir.

Antalya ve İstanbul illeri için tasarlanan tek farklılık kesit U değerleridir. Referans bina tasarımında
iki il arası farklılıklar azaltılarak sonuçların daha
doğru karşılaştırılabilmesi amaçlanmıştır. Referans ofis binasının kesiti oluşturulurken TS 825’de
derece gün bölgeleri için önerilen U değerlerinin
üst sınırı [K] alınmıştır.
Ofisin kullanım aralığı; hafta içi günleri 8.30 ve
18.30 olarak kabul edilmiştir. Referans ofis binasının, kullanılan simülasyon programında tanımlanması gereken etkinlik ile ilgili değişkenleri Tablo
1’de verilmiştir. Burada verilen değişkenler açık
ofis mahalinin değişkenleridir.
HVAC (Isıtma-Havalandırma-İklimlendirme) sistem seçimleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Referans binanın kabullerinden bir diğeri ise ayrık
nizamda, orta ölçekli binaların bulunduğu bir dış
mekânda yer alması ve yapma çevre ve doğal çevreden gölge almamasıdır.

Şekil 1. Referans ofis binası normal kat planı

Şekil 2. Referans ofis binası (soldan sağa) güney cephesi, yan cepheler ve kuzey cephesi
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Tablo 1. Simülasyon Programında Etkinlik Değişkenleri İle İlgili Yapılan Seçimler
Etkinlik düzeneği:
Yoğunluk:
Metabolizma etkinliği:
Etkinlik tipi
Etkinlik değeri
Giyim
Sıcak kullanım suyu tüketimi:
Çevresel kontrol:
Isıtma ayar sıcaklıkları
Soğutma ayar sıcaklıkları
En az temiz hava gereksinimi
Havalandırma ayar sıcaklıkları
(Doğal havalandırma, İç mekanda en az sıcaklık kontrolü)
Aydınlatma gereksinimi:
İç kazançlar:

Genel ofis alanı
0,12 kişi/m2
Hafif ofis işi, oturarak, yürüyerek
0,90 met
Kışın 1,00 clo, yazın 0,50 clo
0,20 l/m2-günlük
Isıtma 20 °C, geri ısıtma 12 °C
Soğutma 26 °C, geri soğutma 28 °C
10 l/s-kişi
24 °C
400 lux
10 W/m2 (5 W/m2 bilgisayarlar ve 5 W/m2 ofis
ekipmanları)

Tablo 2. Simülasyon Programında HVAC Değişkenleri İle İlgili Yapılan Seçimler
HVAC düzeneği:
Mekanik havalandırma:
Ekonomizör
Isı geri kazanımı, türü
Isıtma:
Yakıt türü
Isıtma sistemi mevsimlik CoP
Soğutma:
Yakıt türü
Soğutma sistemi mevsimlik CoP
Sıcak kullanım suyu: (wc’lerde)
Türü
Yakıt türü
Sıcak kullanım suyu mevsimlik CoP
Su ısıtma noktası
Doğal havalandırma:
Dış hava (ac/h)
Dış hava sıcaklık limiti

2.3. Senaryolar
Çalışma kapsamında üç senaryo oluşturulmuştur.
İlk Senaryo referans binada herhangi bir PV sistem
kullanılmadan mevcut durumun enerji yüklerinin
hesaplanmasıdır. İkinci senaryo, BAPV sistem olarak çatıda PV sistem kullanılarak enerji yüklerinin
hesaplanmasıdır. Üçüncü senaryo ise, BIPV sistem
olarak cephede gölgeleme elemanı olarak PV sistem kullanılarak enerji yüklerinin hesaplanmasıdır.
İkinci senaryo ile üçüncü senaryo arasındaki ilişki,
kullanılan PV sistemin eş ve aynı yüzey alanına sa-

52

FCU (4 borulu), Air cooled chiller
Açık
Kapalı
Açık, entalpi
Açık
Doğalgaz
0,83
Açık
Elektrik
1,67
Açık
Sadece anlık sıcak su
Doğalgaz
0,85
55°C
Açık
1,50
Açık

hip olmasıdır. Üçüncü senaryoda gölgeleme elemanı olarak kullanılan PV sistem alanına göre ikinci
senaryoda aynı PV sistem alanı kullanılmaktadır.

2.3.1. Senaryo 1
İlk Senaryo referans ofis binasının pasif veya aktif
herhangi bir ekleme yapılmadan, binanın toplam
enerji tüketimi hakkında bilgi vermektedir. Diğer
senaryolardaki BAPV ve BIPV sistemlerin etkisinin gözlemleneceği referans toplam enerji tüketimini gösterecektir.
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2.3.2. Senaryo 2
İkinci senaryoda, gölgeleme elemanı olarak PV
kullanımı senaryosundaki aktif PV alanı kadar PV
sistem, çatıya yerleştirilmiştir. Bu senaryo BAPV
sistem uygulamasıdır. PV sistemler referans binanın teras çatısına sadece elektrik üretmek için eklenmiştir.
BIPV senaryosunda olduğu gibi bu senaryoda
da PV sistem güneye bakmaktadır ve eğim açısı
olarak 30° kabul edilmiştir. Ayrıca PV modül tipi
olarak shellst40 modeli kullanılarak PV sistemler
açısından şartların eşit olması sağlanmıştır.
PV sistem verimliliğinin düşmemesi için PV sistemler arası gölgeleme mesafesi hesaplanarak
çatıda PV sistem dizilim planı oluşturulmuştur.
Referans binanın teras çatısında PV sisteme gölge
atmayan şeffaf parapet uygulandığı varsayılmıştır.
Şekil 3’de Antalya ve İstanbul’daki çatıda PV dizilim planı gösterilmektedir.
İstanbul’daki referans binada uygulanması gereken
BAPV sistem aktif alanı 134,4 m 2’dir. Kuzey-güney aksında sıralama için bırakılması gereken gölgeleme mesafesi 74 cm hesaplanmıştır.
Antalya’daki referans binada uygulanması gereken
BAPV sistem aktif alanı 168 m 2’dir. Kuzey-güney
aksında sıralama için bırakılması gereken gölgeleme mesafesi 67 cm hesaplanmıştır.

güneşten korunma istenen saat aralığının da fazla
olmasıdır. İkinci sebebi, PV sistem açısından, PV
sistemlerin en verimli çalıştığı yönün güney olmasıdır. Gölgeleme elemanı olarak kullanılacak PV
sistem tasarımı hem PV sistem verimlilik gereksinimlerine hem de gölgeleme elemanından beklenen özelliklere göre ortak tasarlanmalıdır.
Güney cephesinde, güneşin hareketinden dolayı tasarlanabilecek gölgeleme elemanı tipi, yatay
tiptir. Gölgeleme elemanı görsel konfor açısından
rahatsızlık veren doğrultulu güneş ışınımlarını engellemenin yanında güneşin ısıtıcı etkisini de engellemiş olur ve soğutma yüklerini düşürür. Enerji
açısından yapılan bu çalışmada güneşin ısıtıcı etkisini engellemek gölgeleme elemanının asıl hedefidir.
Soğutma yüklerinin baskın olduğu dönemde güneşten korunmayı sağlamalı fakat ısıtma yüklerinin baskın olduğu dönemde güneşin ısıtıcı etkisini
engellememelidir.
PV sistem ile bütünleşik yatay gölgeleme elemanı
(BIPV sistem) tasarımı için oluşturulan 5 aşamalı
bir yaklaşım [9] kullanılmıştır. Yaklaşımın aşamaları:
1.

2.

2.3.3. Senaryo 3
Üçüncü senaryoda, güney cephesinde PV sistem
ile bütünleşik yatay gölgeleme elemanı tasarımı
yapılmıştır. Bu uygulamanın güney cephesinde yapılmasının sebeplerinden birisi, gölgeleme elemanı
açısından, güney cephesinin doğrudan güneş ışınımı aldığı saat aralığının geniş olması ve bu sebeple

3.

Birinci aşamada, yılın hangi döneminde PV
etkinliğinden yararlanılmak istendiği belirlenerek, optimum PV eğim açısına karar verilir.
İkinci aşama, ilk aşamada açısal doğrultusuna
karar verilen gölgeleme elemanının, cephedeki saydam alanı istenen dönemde güneşten
korumasını sağlayacak sınır ölçülerini veren
karakteristik gün ve saate karar verilir.
Üçüncü aşamada ise karakteristik gün ve saatteki güneşin yükseklik açısını bulma yoluyla yatay gölgeleme elemanının cepheden dışa
doğru olan uzunluk ölçüsü bulunur.

Şekil 3. Antalya (sol) ve İstanbul’daki (sağ) çatıda PV dizilim planı
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4.

5.

Dördüncü aşamada PV sistem ile bütünleştirilmiş gölgeleme elemanı tasarımının görsel
verim açısından denetimi yapılır.
Beşinci aşamada, bulunan boyutların istenen
PV tipi ile oluşturulup oluşturulamayacağı denetlenir.

İstanbul’daki referans bina için tasarlanan BIPV
sistem Şekil 4’de şematize edilerek gösterilmiştir.
güneş
ışınım
doğrultusu

Şekil 4. İstanbul’daki referans bina için tasarlanan
BIPV sistem

güneş
ışınım
doğrultusu

Kısmi kesit

Şekil 5. Antalya’daki referans bina için tasarlanan
BIPV sistem

İstanbul’daki bina için tasarım aşamalarında, PV
sistemden tüm yıl boyunca yararlanılmak istendiği, optimum PV açısının Türkiye için 30° (tüm yıl
kullanımı için) olduğu, güneşten korunma istenen
dönemin 1 Haziran ile 1 Ekim arası ve karakteristik tarihin 1 Ekim saat 12 olduğu kabul edilmiştir.
BIPV sistem her bir pencerede 1,5 m genişliğinde,
2,2 m uzunluğunda ve 3,33 m 2 alana sahiptir.
Antalya’daki referans bina için tasarlanan BIPV
sistem, Şekil 5’de şematize edilerek gösterilmiştir.
Antalya’daki bina için tasarım aşamalarında, PV
sistemden tüm yıl boyunca yararlanılmak istendiği, optimum PV açısının Türkiye için 30° (tüm yıl
kullanımı için) olduğu, güneşten korunma istenen
dönemin 1 Mayıs ile 1 Kasım arası ve karakteristik tarihin 1 Kasım saat 12 olduğu kabul edilmiştir.
BIPV sistem, her bir pencerede 1,5 m genişliğinde,
2,8 m uzunluğunda ve 4,2 m 2 alana sahiptir.
İstanbul ve Antalya’daki referans binada BIPV sistem uygulamasının görüntüsü Şekil 6’da verilmiştir.
Simülasyon programında kullanılan PV modülün
genel özellikleri Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Simülasyon Programında Kullanılan PV
Modülün Genel Özellikleri
Genel bilgiler
Hücre tipi
Seri bağlı hücre sayısı
Aktif alan (m2)
Geçirgenlik soğurma sonucu
Yarıiletken bant aralığı (eV)
Paralel bağlı direnç (ohms)
Referans sıcaklık (°C)
Referans güneş alımı (W/m2)
Modül ısı kayıp katsayısı (W/m2-K)
Toplam ısı kapasitesi (J/m2-K)
Elektrik güç çıkış puanı (W)

Shell ST40
Kristalize Silikon
36
0,42
0,90
1,12
1000000,00
25,00
1000,00
30,00
50000,00
48000,00

Şekil 6. İstanbul (sağ) ve Antalya’da (sol) BIPV sistem uygulama görüntüleri
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Simülasyon programında PV sistem kullanımı
aktif alan üzerinden tanımlanmıştır. Seçilen PV
modülün aktif alanı 0,42 m 2’dir. İstanbul örneğinde her bir gölgeleme elemanı üzerinde 8 modül,
Antalya’da ise 10 modül kullanılmıştır.

3. ENERJİ PERFORMANS ANALİZLERİ
ve DEĞERLENDİRME
Simülasyon programında hesaplatılan süre 8760
saattir (1 yıl). İklimlendirilen bina alanı başına
enerji (kWh/m2) şeklindeki enerji performans sonuçları üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Bu
değerlendirme biçimi, iklimlendirilen binanın
m2 başına şebekeden kullandığı enerji tüketimini
verir. Toplam enerji, binanın tüm enerji tüketen
sistemlerinin toplam tüketimini gösteren enerji değeridir. Net enerji, binada enerji üreten bir sistem
varsa toplam tüketilen enerji miktarından üretilen
enerji miktarının çıkartılmasıyla elde edilen enerji
değeridir. Sonuçlarda toplam enerji tüketimi, net
enerji tüketimi, PV sistem enerji üretimi, ısıtma
yükü, soğutma yükü ve aydınlatma yükleri verilmiştir.
Senaryo 1’in enerji simülasyon sonuçları Tablo 4’te
verilmiştir.
Tablo 4. Senaryo 1’in Enerji Simülasyon Sonuçları
* kWh/m2
m2 başına toplam enerji tüketimi
m2 başına net enerji tüketimi
PV sistem enerji üretimi
Isıtma yükü
Soğutma yükü
Aydınlatma yükü

Antalya
131.37*
131.37*
2.34*
87.14*
7.31*

İstanbul
123.64*
123.64*
20.49*
60.02*
8.44*

Senaryo 1’de PV sistem kullanılmadığı için toplam
enerji tüketimi net enerji tüketimine eşittir. İstanbul’daki referans binanın net enerji tüketimi 123,64
kWh/m2 hesaplanmıştır. Antalya’daki referans binanın net enerji tüketimi 131.37 kWh/m2 hesaplanmıştır. Antalya’da soğutma döneminin baskınlığından dolayı net enerji tüketimi İstanbul’dan 7,73
kWh/m2 daha fazladır.
Senaryo 2’nin enerji simülasyon sonuçları Tablo
5’te verilmiştir.

Tablo 5. Senaryo 2’nin Enerji Simülasyon
Sonuçları
m başına toplam enerji tüketimi
m2 başına net enerji tüketimi
PV sistem enerji üretimi
Isıtma yükü
Soğutma yükü
Aydınlatma yükü
2

Antalya
130.35
116.80
13.55
2.44
86.03
7.31

İstanbul
123.13
114.25
8.88
20.56
59.44
8.44

Senaryo 2’de referans binanın çatısında PV sistem kullanıldığı için toplam enerji tüketimi net
enerji tüketiminden fazla olmuştur. İstanbul’daki
referans binanın net enerji tüketimi 114,25 kWh/
m2 hesaplanmıştır. Antalya’daki referans binanın
net enerji tüketimi 116,80 kWh/m2 hesaplanmıştır.
Antalya’da net enerji tüketimi İstanbul’dan 2,55
kWh/m2 daha fazladır. Senaryo 1’e göre Senaryo 2’de, İstanbul ile Antalya arasındaki net enerji
tüketim farkı azalmıştır. Bu durumun sebebi PV
sistem alanının Antalya’da daha fazla olması ve iklim-güneş ışınım değerlerinden dolayı PV sistemden üretilen enerjinin daha fazla olması şeklinde
yorumlanabilir.
Senaryo 2’nin, PV sistemin ürettiği enerjiyi hesaba katmayan toplam enerji tüketimleri Senaryo
1’dekinden farklıdır. Senaryo 1’in ve Senaryo 2’nin
toplam enerji tüketimleri arasında, Antalya’da 1,02
kWh/m2 , İstanbul’da ise 0,51 kWh/m2 fark vardır.
Bu farklar çatıya uygulanan PV sistemlerin öngörülmeyen pasif etkileridir. İhmal edilebilecek miktarda oluşan bu farklar, PV sistemin çatı yüzeyini
gölgelendirme etkisi ile oluştuğu açıklanabilir.
Senaryo 3’ün enerji simülasyon sonuçları Tablo
6’da verilmiştir.
Tablo 6. Senaryo 3’ün Enerji Simülasyon
Sonuçları
m başına toplam enerji tüketimi
m2 başına net enerji tüketimi
PV sistem enerji üretimi
Isıtma yükü
Soğutma yükü
Aydınlatma yükü
2

Antalya
117.52
106.69
10.82
5.22
70.27
7.46

İstanbul
114.41
107.12
7.29
24.47
46.51
8.74
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Senaryo 3’de referans binanın cephesinde gölgeleme elemanı ile bütünleşik PV sistem kullanıldığı
için toplam enerji tüketimi net enerji tüketiminden fazla olmuştur. İstanbul’daki referans binanın net enerji tüketimi 107,12 kWh/m 2 hesaplanmıştır. Antalya’daki referans binanın net enerji
tüketimi 106,69 kWh/m 2 hesaplanmıştır. Bu sefer
Antalya’da net enerji tüketimi İstanbul’dan 0,43
kWh/m2 daha azdır.
Senaryo 2’den farklı olarak Senaryo 3’te,
Antalya’nın İstanbul’a göre daha düşük net enerji tüketimine ulaşabilmesinin sebebi, PV sistemin
gölgeleme işlevinin Antalya’da daha etkin olmasıdır. Antalya’da güneşten korunmak istenen dönem
aralığı daha geniş olduğu için gölgeleme elemanından daha çok yararlanılmıştır.
PV sistemin ürettiği enerjiyi hesaba katmayan
toplam enerji tüketimleri, Senaryo 3 ile Senaryo
1 arasında farklıdır. Senaryo 1’in ve Senaryo 3’ün
toplam enerji tüketimleri arasında, Antalya’da
13,85 kWh/m2, İstanbul’da ise 9,23 kWh/m2 fark
vardır. Bu farkları PV sistem ile bütünleşik gölgeleme elemanı pasif olarak sağlamıştır. PV sistemin
gölgeleme elemanı işlevi açısından beklenen bir
durumdur.

sini sağlamıştır. BAPV sistem olarak kullanımda,
PV sistemin aktif bir sistem olarak enerji üretimi
yoluyla binanın net enerji tüketimi düşürülmüştür.
Senaryo 2’de düşük bir pasif etki de olmuştur fakat
BAPV sistemin baskın olarak aktif rolü ön plana
çıkmaktadır.
İklim bölgeleri arasında karşılaştırma yapıldığında, hem Senaryo 2’de hem de Senaryo 3’te
net enerji tüketimlerinin daha fazla düştüğü görülmüştür. Bu durumun sebebi hem PV sistemin
enerji üretimi açısından hem de gölgeleme elemanı etkisi açısından güneş ışınımlarına bağlıdır. Bu
durumda, güneş ışınım değerlerinin daha yüksek
olduğu yerlerde BIPV ve BAPV sistemlerin daha
verimli çalışabileceği söylenebilir.
BIPV sistemi, diğer cephelerde de ve büyük ölçekli, çok katlı binalarda da kullanabiliriz. Sadece
enerji üreten bir sistem gözüyle bakılıp çatıya yerleştirilen BAPV sistemlerin çatılarda kullanım alanı sınırlıdır. Küçük ve orta ölçekli binalarda, çatı
alanı istenen PV sistem alanı için yeterli olurken,
büyük bina boyutlarında cephenin kaldırabileceği
kadar PV sistem alanını kaldıramayacak düzeye
ulaşacaktır.

PV sistem enerji üretimi açısından Senaryo 2 ve
Senaryo 3 karşılaştırıldığında, aynı PV alanına
sahip olmasına rağmen Senaryo 2’deki PV sistemin ürettiği enerji Antalya’da 2,73 kWh/m2 ve
İstanbul’da 1,59 kWh/m2 daha fazladır. Bu durumun sebebi PV sistemin bağlanma biçimleri, çatıda güneş ışınım değerlerinin daha yüksek olması
veya gölgeleme elemanları şeklinde kullanılan PV
sistemlerin katlar arasında birbirlerine gölge atma
olasılığı olabilir.

Sonuç olarak, binaların enerji ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayarak enerji sorununa çözüm
oluşturabilmesi için PV sistemlere sadece çatıya
yerleştirilen aktif sistemler olarak bakılmamalı,
yapı kabuğuna entegre edilerek birden fazla işlevi
yerine getirmesi ve kullanım alanının arttırılması
sağlanmalıdır. BIPV sistemlerin bina tasarımına
katılması bütünleşik bir süreçtir, hem mimari açıdan hem de teknik mühendislik bilgisi açısından
mimar ve mühendislerin ortak tasarımını gerektirmektedir.

SONUÇ

KAYNAKLAR
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Bina enerji performansı açısından, BIPV sistem
kullanımına sahip olan Senaryo 3, BAPV sistem
kullanımına sahip Senaryo 2’ye göre daha başarılı
sonuç vermiştir. Aynı PV sistem alanının çift işlevli olarak referans binada kullanılması ile net enerji
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“Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği”
Yuvarlak Masa Toplantısı
28 Haziran 2018
28 Haziran 2018 tarihinde MMO Tesisat Mühendisliği Dergisi tarafından düzenlenen
“Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” konulu MMO İstanbul Şube’de gerçekleşen
yuvarlak masa toplantısı çözümlerini siz meslektaşlarımızla paylaşıyoruz.
Moderatör:
Doç. Dr. Eyüp Akaryıldız - Tesisat Mühendisliği Dergisi editörü
Katılımcılar:
İrfan Çelimli - MTMD Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Değirmenci - SBC Otomasyon
Timur Diz - İZODER
Prof. Dr. Hasan A. Heperkan - Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Battal Kılıç - MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Cem Parmaksızoğlu - İTÜ Makina Fakültesi
Yunus Yener - MMO Yönetim Kurulu Başkanı

Eyüp Akaryıldız
Öncelikle Tesisat Mühendisliği dergisi adına
hepinize hoş geldiniz diyorum. Gerçekten önemli bir konu BEP yönetmeliği. Bu konuda çabaları,
çalışmaları, fikirleri olan
kişilerden görüşler alıp
yayın kurulumuzun da
kararıyla bu görüşleri
tesisat mühendisliği dergisinde yuvarlak masa toplantısı adıyla yayımlayacağız. Yani burada söyleyenler yayımlanacak.
Dergi yayın kurulumuz enerji sarfiyatları konusuna olumlu yaklaşıyor. Bu yararlıdır ama bu konuda bir aksaklık var mı, yok mu? Varsa bunlar bir
masaya yatırılsın istedik. Hızlıca da gündemimize
giren bir konu oldu. Uygulamaya geçmesine birkaç
ay kaldı. Odanın da bu konuda hem eğitim açısında hem bilinçlendirme açısından çabaları var. O
yüzden gündemimize aldık. İzoder’den davet ettik. Bize iki isim bildirmişlerdi. Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen gelemiyormuş.
Teknik iş geliştirme mühendisi Timur Bey, Makine
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanımız
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Yunus Yener, Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Başkanımız İrfan Çelimli, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç, İTÜ’den konunun duayenlerinden
Prof. Dr. Cem Parmaksızoğlu, Bina otomasyonu
konusunda sektörün en önemli birkaç kişisinden
biri, kendisi her ne kadar elektrik mühendisi de
olsa otomasyon konularında makina bilgisine de
haiz olduğuna şahit olduğum Mustafa Değirmenci.
Hoş geldiniz diyorum. Biz öncelikle BEP yönetmeliğinin, genel olarak yönetmeliğin çerçevesi açısından görüşlerinizi almak istiyoruz. Yönetmeliğin
artıları, eksileri; eski uygulamayla yeni uygulamaların karşılaştırılması konusunda görüşlerinizi bir
tur alalım istiyorum. Başkanımızdan başlayalım.
İlk söz Yunus Bey’de.
Yunus Yener
Teşekkür ediyorum. Biraz tarihsel olarak başlayalım isterseniz. Oda
sekreterliğim döneminde işin içerisine girmiş
bulundum. O süreçten
beri de yönetmelik yenilenmesi, eğitim vs. sü-
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reçlerde bulundum. İlk olarak 2008 yılında yönetmelik yayımlandıktan sonra bir çaba içinde olduk.
2010’da değişiklik gerçekleşti ve BEP programının
yazılması noktasında da Odamız talepte bulundu.
Buna yönelik bir çalışma da yapıldı. Algoritması
çıktı. Neredeyse uygulamaya bir yazılımla çıktık.
Tüm Türkiye’nin hizmetine, Bakanlık üzerinden
bila bedel vermek üzere önerdik. Bakanlık da bize
soğutma olmadığı için başka bir programın içine
gireceğini belirtti. Program anlamında da, 11’deydi galiba. Antalya’da tarafların bulunduğu bir çalıştay düzenlendi Bakanlıkça. 2010’da düzenlenen
bu yönetmeliğin uygulanması noktasında görüşleri
alındı tarafların. Kendileri bu noktada çalışmaya
başlanacağını söyledi. Buna ilk başta; yönetmelik
çıktığında; amacı enerji tasarrufu olmalıydı, enerji
performansı yönetmeliğinde enerjinin burada etkin
kullanılması noktasında destek verdik. Ama bu
amacın hasıl olmasına yönelik olarak gerekli teşvik ve özendirme mekanizmalarını içermediğini
de beyan ettik. Sonraki süreç de bu görüşlerimizi
doğrular nitelikte oldu zaten.
En basitinden söylediğimiz; yazılı olarak basın
açıklamalarında vs. de belirttiğimiz gibi en azından bu anlamda, mevcut binaların iyileştirilmesi
anlamında alınacak malzemeleri; ısı yalıtım malzemelerini ilişkin KDV indirim ve teşviki anlamında yalıtım malzemelerinde de bu destekleyici
unsurun KDV oranlarında gerekli indirimin yapılabileceğini; artı finans anlamında mevcut binaların iyileştirilmesi için bankalara yönelik bir finans
desteğinin de verilebileceğini ifade ettik. 2017’de
sadece mevcut binalara ilişkin olarak çıkan, tapuda
enerji kimlik belgesi olmayan binaların satışının
yapılamayacağını ilişkin bir hüküm vardı ki en son
2020’ye kadar uzatıldı. Bu yönetmeliğe ilişkin olarak ilk BEP-TR diyelim, program çıktı. Fakat bu
biraz sancılı bir programdı. Hem yazılımın üretim süreci anlamında hem yazılımın kendisi anlamında sancılı bir süreçti. Hakikaten bu programı
kullanan arkadaşlar bayağı bir eziyet çekti. Hiçbir
şekilde kullanıcı dostu olmayan bir program, neredeyse mekanik tesisat tasarruf süreci kadar da
enerji kimlik belgesi üretmek için uğraşılıyordu.
Sıfırdan, mimari tasarımla hiç alakasız bir mimari
yapı oluşturulmaya çalışılıyordu. Yaşanan süreçte
denetim de yoktu. Program içinde birtakım şeylerle oynayarak; A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı istediğiniz
kategoride kimlik belgesi için biliyorum. Sonrasında sektörün içindeki kullanıcıların yoğun tepkisi

üzerine Bakanlık, bu program yazılır yazılmaz
kullanımı ile alakalı da sıkıntılar noktasında Odamız Bakanlığa destek anlamında 60 tane teknik
görevliyi kursa gönderdi, eğitmen oldular ve tüm
Türkiye’de 60 arkadaşımızla kullanıcılara sertifika
verme anlamında bu eğitimleri verdik. O anlamda
programın yaygın kullanımı ve çok kısa sürede uygulamaya geçmesinde Odamızın eğitim sürecindeki desteği de önemlidir. Aynı şeyi biz BEP-TR 2’de
de yaptık. Yani çıktığında hemen eğitimcilerimizi
yönlendirdik. Neredeyse bizden şu anda 3 bine yakın kişi sertifikasyon eğitimi almış durumda. Diğer odalar içerisinde en fazla olan bizim odamız. O
süreçte ikincisi çıktı ve ikincisinde de ciddi anlamda birinciye ilişkin kaygıların giderildiği görüldü.
Olumlu değişiklikler. Offline çalışıyor, mevcut
mimari yapı üzerinde daha rahat çalışıyorsunuz.
Bütün bunlar programın avantajları olarak ortaya
çıkmış oldu. Bir de bu yeni yönetmelikle beraber
uygulamaya sokulduğunda önemli bir avantaj sağlamış oldu. Şu anda Bakanlık, daha önce yapmadığı denetimlere bu dönem başlamış durumda. Daha
önce biz hiçbir şekilde, bu işlerin belgesini kim veriyor vs. ulaşamıyorduk. Bakanlık mevcut yapısını
şu an bize açmış durumda, biz SMM’lerimizi görebiliyoruz artık. Kim, hangi programı yüklemiş,
kullanıyor onları görebiliyoruz, cezası olanları
görebiliyoruz. Hatta bizden de o SMM düştüyse
görebiliyoruz. Bu kolaylık da daha yeni sağlanmış
vaziyette. Şu anki süreçte önceki sürece göre daha
olumlu gidiyor ve Bakanlık bu noktada denetimlere başladı. Doğru üretiliyor mu, üretilmiyor mu?
UAVT dediğimiz kodlara (her binanın devlet tarafından verilen bir kimlik numarası olur; ulusal alan
veri tabanında UAVT diye geçer) bakarak binanın
uygunluğunu vs. şeyleri. Yanlış şekilde kimlik bilgesi üretenleri de cezalandırıyor. İlk önce askıya
alıyor, belli bir süre geçtikten sonra da belgesini
komple iptal ediyor. Bakanlık kendi merkezinde,
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü kapsamında
bu işlemleri yaparken şimdi bunları il müdürlükleri de yapmaya başladı. Tüm bu üretilen enerji
kimlik belgeleri Bakanlığın il müdürlükleri tarafından her bir kentte, bölgede kontrol ediliyor. O
anlamda biz kendi SMM’lerimize dikkatli olmaları hususunda da yaklaşık bir buçuk iki ay önce
bir uyarı mektubu gönderdik. Kimler yapabiliyor
bunları diye baktığımızda, yeni binalara EKB Belgesi konusunda yetki almış SMM arkadaşlarımız,
mevcut binalara ise eski yönetmelikte sadece EVD
yetkisine sahip enerji mühendisi olanlar yapabiliTesisat Mühendisliği - Sayı 166 - Temmuz/Ağustos 2018
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yordu. Yeni yönetmelikte ise buraya yeni bir şey
daha eklendi. Bünyesinde etüt proje yetkisine sahip
olan enerji mühendisi bulunan SMM’ler de artık
binalara kimlik belgesi üretebilecekler. Yeni yönetmelikle gelen bir başka şey de mevcut binanın
iyileştirilmesi noktasında bir ek sözleşme metni
yapılması. Isı yalıtım faaliyetinden önce, uygulayıcı firma ile bina sahibi veya onun adına hareket
edecek kişi arasında asgari tüm şartları içeren bir
sözleşme örneği var ve bu sözleşme imzalanmak
zorunda. O noktada yeni gelen yönetmelikle yani
2017’de gelen yönetmelikle beraber geldi, olumlu
ama yeterli değil. Çünkü ta baştan itibaren mevcut
yönetmelikte mevcut binalara kimlik belgesinin,
etüt proje yetkisine haiz olsa bile yöneticiler tarafından verilmesine karşı çıktık. Çünkü bu işi proje
mühendisi arkadaşlar daha doğru ve daha düzgün
yapabilir. Hâlâ da onu ifade ediyoruz ve savunuyoruz. Çünkü bu işin sahibi biziz, bizleriz. Proje
mühendisliği yapan arkadaşlarımız, bunun altına
tekrar çizmek istiyorum. Diğer taraftan etüt-proje
işine giren arkadaşlar, tamam eğitim görüyorlar vs.
şeyleri alıyorlar, o başka bir şey ama, bu işin temel eğitimini almamış bu insanlar. Yani endüstri
mühendisi çevre mühendisi ve değişik herhangi bir
mühendislik veya teknik eğitim almış kişiler enerji
mühendisi olabilmekte oradaki kapsam içerisine
baktığınızda. Biz mesleğin onurunu korumak anlamında da bu işin takipçisiyiz ve takipçisi olacağız.
Bu iş mühendislerin işidir, bu iş odaları tarafından
yetkilendirilmiş ve belgelendirilmiş mühendislerin
işidir. Onların da takipçisi olacağız. Onu da ifade ediyorum. Dediğim gibi ilk ile ikincisi arasında; bu süreçte program olarak baktığımızda; bazı
kaygılar giderilmiş ama önemli bir başka şey daha
var. Enerji performansının ölçülmesi, onu da ifade
ettik Bakanlığa. Genelde bir program üretmeden,
ulusal düzeyde yapabilen birtakım programlar var.
Bakanlık bu programları akredite etsin, yani enerji performansı ve birtakım programlarda o enerji
performansına yönelik olarak var olan programlar
da bizim mimari, elektrik, mekanik projelerde entegre olarak çalışıyor. Bütünleşik olarak çalışıyor
ve orada da üretilebiliyor. O enerji performansı
metodolojisi farklı ama Bakanlığa söylediğimiz,
onun yerine program içerisine bunları akredite
edip, bunları karşılıklı değerlendirip yapabilir. Yok
ona da gitmedi, şu anda bir sürü projeci arkadaşımızın elinde birkaç dakika içerisinde elektrik, mekanik proje ürettikleri programlar var. Söylediğimiz böyle bir şey vardı ama mevcut geldiği noktada
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da olumsuz değil. Öncekine göre çok daha uyumlu
diye bakıyorum ama yine söylüyorum, Bakanlığın
sadece bir iyi niyet beyanı şeklinde kalacaktır bu
haliyle, hiçbir teşvik ve köstek yani önleyici bir
şeyi yoktur, yaptırımı yoktur. Şimdi söyledikleri
en önemli konulardan bir tanesi yüksek sınıftaki,
A kategorideki binaların değerleri artacaktır veya
değişecektir. Satılırken daha yüksek değerde olacak. Türkiye’deki gerçeklik o şekilde değil. Baktığınızda binaların, emlakların fiyatları bulunduğu bölgeye ve cinsine, pazarlama stratejisine göre
yükseliyor, artıyor. Bu anlamda genel içerisinde
emlak fiyatlarında o niyetin hasıl olduğu söylenemez diyorum.
Eyüp Akaryıldız
Yunus Bey’e teşekkür ediyorum verdiği değerli
bilgiler konusunda. Bu süreç ile ilgili bilgilendirmelere ben İzoder temsilcisi arkadaşımızın katkı
vermesini istiyorum. Buyrun Timur Bey.
Timur Diz
Ben çok kısa şöyle bir
özetleyeyim öncesinde.
Bir önceki toplantının
notlarına baktım, internette de gördüm. O toplantıda bakanlıktan da
temsilci varmış. Onlar
aramızda olsaydı birçok
sorunuza yanıt verebilirlerdi ama ben bakanlık
adına konuşamayacağım.
Şimdi sektör açısından değerlendirecek olursak birincisi enerji performans yönetmeliğinin hayatımıza getirdiği en önemli değişiklik, hepimizin yıllardır söylediği gibi enerji tüketimini yalnızca ısıtma
ile sınırlı olarak ele almamasıdır. Daha bütüncül
bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini yıllardır ifade ediyoruz. Bu direktifi mevzuatımıza dahil ederek ısıtma, soğutma, aydınlatma, sıcak su temini
vb. enerji tüketimlerini bir bütün olarak değerlendirmeye başladık. Bu direktifin getirdiği ilk yenilik neydi? Artık sadece ısıtma ihtiyacına bakmıyor
olması. Dolayısıyla devrim noktası burası. Ayrıca
binamızın ürettiği sera gazının miktarı ve birincil
enerji tüketimi içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma yüzdesini ele alan yeni bir
sistem geldi. Bir şey daha getirdi yenilik olarak bu
mevzuat, o da enerji kimlik belgesi zorunluluğu.
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Enerji kimlik belgesinin de temel hedefi, bir binayı
kiralayacağım veya satın alacağım zaman binanın
işletme giderlerini mukayese edebilmesine olanak
sağlaması. Böylelikle binanın yapımından kaynaklı maliyetlerin yanı sıra işletme maliyetlerini
de karşılaştırıp enerji verimli olan binaları tercih
ederek müteahhitlerin de enerji verimini bina üretmesine olanak sağlayacaktı. Temelde çıkış mantığı
bu. Tüketici olarak da binamızın çevreye ne kadar
zarar verip vermediğini bilmek de hakkımız. Bu
çerçevede baktığınızda şimdi burada bakanlığımızın hayata geçirdiği bir şey daha var o da enerji
kimlik belgesini üreten Bakanlık tarafından kontrol edilen bir yazılım. Yani BEP-TR. Normalde
ülkeler bunu üstlenmek zorunda değiller. Bunu
piyasada yapan özel işletmeler var onları işaret
ederek enerji kimlik belgesi üretmesini sağlıyorlar
ama bizim ülkemizde bunların tek bir merkezden
kontrol edilerek denetlenmesi görüşü var. Dolayısıyla merkezi bir yazılımla enerji kimlik belgesinin
ilk kullanımı o şekilde başlatıldı. Doğal olarak tek
bir noktadan yazılım organize etmek için çok yoğun çalışmalarımız oldu hocalarımız burada destek verdiler ve biz bunu belli bir noktaya getirdik.
Ama web tabanlı olup bu kadar çok bilginin girdiği bir yazılımın kullanışlı olma durumu gerçekten
çok kolay değil. Çok kullanıcı dostu olmayan ve
gerçekten kullanımı zor olan bir yazılımla başlandı
bu sürece. Makina Mühendisleri Odası ve birçok
konuyla ilgili birçok kurum şikayetleri bakanlığa
aktarıldı. Doğal olarak yazılımın oluşturulması sürecinde bunlar dikkate alındı şikayetler karşılandı
ve ikinci bir yazılımla şu anda hayatımıza devam
ediyoruz. Neden merkezi bir yazılıma geçildi, neden akreditasyon usulü yerine derseniz birtakım
istatistiki verilerin temin edilebileceği düşünüldü.
En önemli sorunlardan bir tanesi de bu bakarsanız.
Şu an ülkemizde kaç tane bina var? Bunların enerji tüketimleri ne kadar ? Hangisine A sınıfı enerji kimlik belgesi verilebilmiş gibi hususlara dair
enerji verimliliği politikalarının belirlenmesinde
kullanılabilecek herhangi bir bilgi yok. İkinci ve
çok önemli değişiklik daha önceden sayısının çok
olacağını tahmin edilen enerji verimliliği danışmalık şirketleriyle çok da yol alınamayacağı açığa
çıktı. Doğal olarak başkanın dediği gibi SMM’lere
de mevcut binalar için EKB düzenleme yetkisi
verilmesi ile ilgili değişiklik olarak ortaya çıktı.
İkinci önemli değişiklik olarak son yönetmelik revizyonunda kullanıcılara bir sözleşme örneği verildi. Bu sözleşmeye göre mevcut binalarda yalıtım

işi yapan firmanın enerji kimlik belgesi ile birlikte
yaptığı yalıtım uygulamasını teslim etmesi gerekiyor. Önceden şöyleydi, enerji verimliliği anlamında bir şey değişiklik veya renovasyon yapıyorsanız
enerji kimlik belgesi almak zorundaydınız. Ama
bu zorunluluk tüketiciye yönelik idi. Şimdi tüketici bunu yapmadığı için binayı yalıtan firma enerji
kimlik belgesini temin etsin deniyor. Onun dışında birtakım garanti bilgileri, mevzuat bilgileri, bir
de çalışacak olan kişinin MYK belgeli olması gibi
hususlar örnek sözleşme içerisine ifade edilmiş.
Dolayısıyla kimlik belgesinin alınması noktasında son revizyon da gösteriyor ki henüz tüketiciye
sirayet ettirilmemiş. Tüketiciye bu konu aktarılamadığı için şu an uygulayıcılar üzerinden yeni bir
uygulama deneniyor, ama bir taraftan da teşvik hiç
yapılmıyor diyemeyiz. Çünkü gazetelerden okuduğumuz kadarıyla gelecekte konut kredilerinde
enerji kimlik belgesine bağlı olarak değişik oranlarda birtakım kolaylaştırmalar yapılacağı söyleniyor. Yeni düzenlemeyle kullandırılacak kredinin
konut bedeline oranı, enerji performansı A sınıfı
olan konutlarda yüzde 90, B sınıfı olanlar konutlarda ise yüzde 85 olabilecek. Enerji Kimlik Belgesi
istisnası olmadan tüm konutlar için kredi kullanımında üst sınır yüzde 80. Dolayısıyla daha düşük
bir ön ödemeyle size A sınıfı bir binaya sahip olabilme imkânı sağlıyor olacak devlet. Enerji verimliliği kanunu içerisine enerji performans yönetmeliği vs. hayatımıza birtakım yenilikler getirdi. Ama
bu yeniliklerin tamamı tüketicilere aksettirilmedi.
Yunus Yener
Bir de şeyi ekleyin mevcut binalarda ek 8. maddede bu iyileştirme sadece ısı yalıtımında olmuyor.
Eksik kalan bir husustur yönetmelikte, yani ekipman değişiminden elektrik aydınlatma ekipmanlarının değişmesine kadar... Onları da ısı yalıtım
içerisinde değerlendirebilirdik ama ekipmanların
değişmesi duvarların değişmesi kadar tasarruf
sağlayabiliyor. Komple yalıtım olarak düşünülüyor
ama birçok yerde sadece pencere olarak yapılıyor
ısı yalıtım diye düşünülmüyor. Mesela genel içerisinde bunu komple bir ekipman değişimi ile beraber aydınlatmaya kadar o şekilde değişmesi daha
mantıklı olabilir. Sadece elektrikli ekipmanları ve
aydınlatmayı değiştirerek o sınırı 1 derece ya da 2
derece arttırabilirsiniz. Çünkü bir kazan değişimi
yüzde 20’lik bir kazanım sağlıyor. Mesela ısıtmada
yoğuşmalı kazanı değiştiriyorsunuz, vanaları koyuyorsunuz orada yüzde 20’ye yakın bir tasarruf
sağlıyorsunuz.
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Eyüp Akaryıldız
Evet Yunus Bey’in söylediği binanın genel enerji
verimliliği. İşletmedeki verimlilik de çok önemli.
ve Mustafa Bey bu noktada bina otomasyonu konusunda enerjinin verimli kullanımına artı değer
katacak bina otomasyonu konusunda yönetmelik
kapsamındaki önemi hakkında görüşlerini aktaracak.
Mustafa Değirmenci
Ben bu girişteki konulara hem destek hem
katkı anlamında biraz
da farklı bakış açısı ile
yaklaşmak
istiyorum.
Bizim temel sorunumuzun algı meselesi olduğu kanaatindeyim. Niye
bunu söyledim? Avrupa
enerji komisyonlarının
amacı ve buraya getirip
yorumları ortaya koyarken, bu olanlarla ilgili bir
sistematik ortaya koyarken, temel beklentisi çevre
kirliliği, enerjinin daha etkin kullanımının ve de
karbon emisyonunun azaltılması. Amaç bu. Buradaki sertifikasyon ve sertifikasyon ile ilgili bağlantılı enerji normları ise bir araçtır, amaç değil.
Ama Türkiye’ye baktığınız zaman sertifikasyon
bir amaç noktasına geldi. Şimdi basit bir örnek vereyim. Türkiye’ye 15 gün önce Romanya’da İsrailli bir yatırımcı bir otel yatırımı için Türkiye’ye
geldi teklif aldı. Elinde bir tane 3 sayfalık teklif
şartnamesi, şartnamenin giriş cümlesi A sınıfı bir
bina olacak. Yani bunu derken Romanya’da yapılan bir projeydi bu. Romanya hükümetinin yapılan binalar A sınıfı bina olacak diye bir şartı yok.
Tamamen yerel yönetimlerin, tamamen kamunun
elinde olanları bir tercih şeklinde ortaya koyuyor.
Amaç A sınıfı, yani kötü B sınıfı, C sınıfı, E sınıfı
en az minimal yatırımı değil karbon emisyonunu
azaltmak, enerjiyi daha minimal kullanmak. Öyle
olunca da A sınıfı dışında bir bina yapma şansınız
yok zaten. Dahası ister istemez kamusal alanda ve
de tüzel kişilik içerisinde A sınıfı ya da A plus bir
bina yapmaya yönelik meyil, istek veya arzu var,
yani bunu bir zorunluluk olarak görüyorlar. Polisiye tedbir veya kanunda hüküm söz konusu değil.
Bir kere burada amaç veya araç konusundaki farklılığımızı belirtmekte fayda var bir husus burası. O
yüzden katılıyorum sizin tespitlerinize. Başka yine
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yanlış bir algı olduğunu düşünüyorum, bugünkü
konuşmalarda da öyle. Makine mühendisliğinin
özellikle ısı bilimi ile ilgilenen makine mühendisliği projecileri ile ilintili ortak toplantılarda da
konuştuğunuz zaman herkes ağırlıklı ısı yalıtımı
yani termal izolasyonu olarak algılıyor. Ek 8.a’ya
baktığınız zaman 4 tane Türk Standartları ile ilgili
norm görürsünüz, ağırlıklı ısı yalıtımı ile ilintili.
Ama yazılmayan Ek 8.a’ya bakarsanız en az 30 küsur tane norm vardır. Hepsi de makine mühendisliğinin ısı bilimi ile ilintilidir. Yani ısıtma sisteminin
soğutma sisteminin içerisindeki elektrikle ilintili
kısım çok azdır, yüzde 10’dur. Yüzde doksanı ısı
bilimi ile ilintilidir ve nasıl üretilecek, üretilen ısı
transfer edilecek ve nasıl tüketilecek? Bununla ilgilidir buradaki normlar. Ama bu kamudaki devlet
bürokrasisi Enerji Bakanlığı’nın içinde bu enerji
kimlik belgesini düzenleyenler bir yana ama en
azından şunu size net söyleyebilirim hastanelerin
projelerini ihale eden Sağlık Bakanlığı’nın ne projecileri ne de Bakanlığın kendisi bilmiyor. Gereklilikleri de bilmiyorlar, bundan bihaberler, çünkü
ek İngilizce. Bütün bu normlar hepsi İngilizce.
Ama ben Bakanlığa teşekkür ediyorum gerçekten
teşekkür ediyorum. Hiç uğraşmamış kendimize
göre adapte edelim diye. Enerji komisyonlarının
üretmiş olduğu ne kadar doküman, norm varsa o
sistematiği almış, aynen koymuş. O yüzden de ben
teşekkür ediyorum Bakanlığa. Çünkü o sistematiğin içerisinde sistemi nasıl kurmanız gerektiği, o
sistem ile ilintili ürünlerin nasıl olması gerektiği
artı bu sistemi nasıl doğrulayacaksınız ve de bunu
nasıl değerlendireceksiniz ayrı kategorizasyonlarla
tanımlanmış çok net bir şekilde. Yani Amerika’yı
yeniden keşfetmeye gerek yok, yazıyor orada. Bununla ilintili kendi aralarında da komisyonlarda
toplanıyorlar ve değerlendirme yapıyorlar. En son
2014’te Paris’te bir toplantı yapıldı. Hedeflere çok
erken ulaşıldığı için yeni kararlar alındı. Türkiye’de
herhangi bir yansıma yok. Alınan kararlardan bir
tanesi enerji kimlik belgesi sertifikasyon kullanımının sadece yeni binalara değil, mevcut eski bina
yükünde de kullanılması zorunluluğu getirdiler
Avrupa’da. Ama benim şu anda bildiğim kadarıyla
Türkiye’de şu anda böyle bir şey gelmedi maalesef. O yüzden de bu anlamda kamu içerisinde ne
bakanlıklar ne de özellikle Makina Mühendisleri
Odası’nın yapabileceği bilinçlendirme ve eğitim
faaliyetleri konusunda oldukça geride olduğumuzu
ve daha önümüzde kat etmemiz gereken çok fazla yol olduğunu ve BEP’in sadece bina kabuğunun
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izolasyonu ile ilgili bir konu olmadığını ağırlıklı
olarak yüzde 90’ının makine mühendisliğini ilgilendirdiğini, ama bunun da sadece frekans bitirmek olmadığının bilincinde olmamız gerektiğini
düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
Eyüp Akaryıldız
Peki, teşekkür ediyorum Mustafa Bey’e. Bu işin
uygulama kısmına gelelim. Uygulayıcılarımızın
görüşleri nasıl acaba? İrfan Bey buyurun.
İrfan Çelimli
Teşekkür
ediyorum.
Konu tabii uygulama
açısından önemli ama
genel doğrularla birkaç
şey söylemek isterim.
Ülkemizdeki
sorunlara baktığımızda birçok
kanun, yönetmelik olmasına rağmen takipte
sıkıntı var. Benim yaşantımda, deneyimlerimde
gördüğüm, yönetmeliklerin, birtakım teknik dokümanların eksikliği olabilir ama onları uygulamakta ciddi sıkıntılarımız var. Yani uygulayıcılar,
tasarlayıcılar bunların hakkını vermiyor. Bunların
hakkını verelim. Tabii denetleme yetkisindeki kamusal erkler de bunu ciddi denetlemiyor. Bunu sırf
BEP-TR için söylemiyorum başka yönetmeliklerde
de bu var. Dolayısıyla biz tabii sektörel platformlarda da bu konuda hassasiyet göstermeli ve size
tabii bu konuyla ilgili Makina Mühendisleri Odası
olarak, Odamız olarak yuvarlak masa toplantıları
yapılmış. Ben toplantıya gelmeden önce çok hızlıca göz atmaya çalıştım. Genelde yaptığımız bir
hata da biz bu konuyu konuştuk, bitirdik deyip
bırakmak, ama bugün arkadaşlarımızın çoğu konuşmalarında bahsetti ki işte bu gelişmeleri daha
da devam ettirmeliyiz. İkinci revizyon yapıldı,
üçüncüsü de gerekecek. Bu tarz toplantıları periyodik olarak yapmamız gerekiyor. Onun için böyle
bir toplantının devamlılığı çok önemli ve olumlu.
Onun altını çizmek isterim. Bu toplantıda aramızda olmasını isterdim yurt dışındaymış şimdi, Abdullah Bilgin, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
eski genel başkanlarından, birçok teknik toplantıda sizler de bizler de bulunduk. Deneyimleri var
herhalde gelecek toplantılarda aramızda olacak.
Daha önce bu konuda çok sözler söylemiş. Büyük

oranda da katılırım. İyi bir tasarımcı ve hakikaten
önemli olmasını sağlamak lazım. İklimlendirme
Meclisi var TOBB altında. Bizim sektörel toplantılarda dernek olarak da üye olduğumuz orada bunun
yazılı olarak çok defa ilgili mercilere aktarma mücadelesi yazılı doküman olarak. Gerçekten onu da
burada bir işaret etmek isterim. Tabii başkanımız
da Oda başkanımız işi özetledi. Ben başlangıcında
birçok toplantıya katılmıştım yanlışlıkları biliyorum ama en azından düzeltilme yönünde kamusal
erkin ve platformun eşgüdüm sağlama niyetlerini
olumlu buluyorum. Ertuğrul Şen arkadaşımız da
o dönemlerden hatırlıyorum ben İzoder yöneticisi
olarak bizlerle irtibat kurmaya çalıştı. Yani eşgüdümü sağlarsak başarılı oluruz. Ortak akılla biz
bunu çözebiliriz. İşte başlangıçtaki yazılımda bir
yanlışlık yaptı bakanlık. Bunu düzeltme yönünde
de yeterli değil daha belki ama en azından daha
sonra devreye girdi. Burada tabii önemli bir konu
da elektromekanik bakış açısı. Ben tabii toplam
mesleki olarak enerji dediğimiz zaman makine
mühendisliği tesisat mühendisliği önemli bir yüzde
90’lara varan. Yine de yüzde 10, yüzde 20 bakiye
elektrik ve bina kabuğu konularının da çok önemli
olduğunu düşünüyorum. Enerji kimlik belgesi düzenlenirken bu ortak, diğer disiplinlerin de, dört
disiplinin, statik, elektrik, mekanik dikkate alınması gerekir. Sadece ısı tüketilen yapılarda bir iki
önemli belirti ama elektrik ve yapısal elemanları
tasarlayan arkadaşların da bu belgede söz söyleme
hakkı olması gerekirdi. Bunun yüzdesel tüketimi
az olmasına rağmen uygulamadaki iradeyi olumlu
etkilemesi yönünden olumlu buluyorum. Sektörün
yani ortak hareket etmesi. Onun dışında tabii yapılan işletmelerin başarıya ulaşmasında önemli bir
faktör de test, ayar, dengeleme olayı. Bizim tam da
uygulama alanında, sektörümüzde de bu konuda
ciddi tecrübeler oluştu. Siz en iyi şekilde kâğıt üzerinde tasarlayabilirsiniz, uygulama olarak da bunu
belli bir noktaya getirebilirsiniz, ama ölçülemeyen
sonuçlarının ölçülemeyen işlerin nasıl başarıldığını takip edemezsiniz. Dolayısıyla son dönemde
adı sektörde de yerleşti, TAD olarak kısalttığımız,
test, ayar, dengeleme hizmetlerinin de ülkemizde
çok önemli olduğunu ve bunun yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda sivil toplum
örgütlerinin sektör olarak da iyi çalışmaları devam
ediyor. Bu konuda derneğimiz de katkı koyuyor.
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, Mekanik Tesisat Mühendisleri, İSKAV başta olmak üzere birçok çalıştaylar yapılıyor ve eğitimler devam ediyor.
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Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum, yani
yapılan şeyin ölçümlenmesi bir kişi iyi yapmadığı için birçok yerde görüyoruz ki en iyi cihazlar
kullansanız da sonuç doğru çalıştırılmamış veya
işletilmemişse... Bununla birlikte periyodik olarak
işletilen sistemlerin denetlenmesi de çok önemli.
Bir enerji kimlik belgesini bir yapıya verebilirsiniz. Başlangıçta demin söylediğim gibi iyi TAD
hizmetini de vermiş olabilirsiniz ama bir iki sene
sonra bu sistemin doğru çalıştırılmadığı konusunda tartışmalar; ki biz şunu yaşıyoruz, yaptığımız
tesisat uygulamalarında özellikle işletme hataları önemli bir sorun yaratıyor. Yani yeterli işletme
özellikle çok nitelikli yapılar üretiyoruz. Bunlara
hizmet verecek yeterli teknik personelimiz de yok,
özellikle yapıyı teslim etme aşamasında bunu da
yaşıyoruz. Devredeceğimiz yeterli teknik kadroları göremiyoruz. Bu da çok önemli, özellikle prestijli, çok iyi yapılarda bu sıkıntı varsa esas derdimiz
olan... Tabii bunu da şurada işaret etmemiz lazım
bizim derdimiz olan tabii şunu da söylememiz gerekiyor özellikle derneklerimiz bunu yapıyor. Makina Mühendisliği Odamızı ayırmak isterim. Çok
daha yaygın bir şekilde Anadolu’nun her yerinde
gerek temsilcilikleri, gerek etkinlikleri önemli bir
tüketim de yaygın yapılarda, orta halli yapılar diyebilirim, orada ciddi problemler var. Yani buradaki gelişmiş metropollerde bu işin hakkını veremiyorsak Anadolu’da çok daha ciddi kayıplarımız
var bunun da altını çizmek isterim. Özellikle yapılan son BEP-TR den sonra gelinen düzenlemede
TSE 825 çok ortadan kalkmış oldu ama gerçekten tam uygulanmıyor. Bunun da daha geliştirilip
uygulanması yönünde iradeyi koymamız lazım.
Mustafa arkadaşım hakikaten güzel konulara değindi, sadece benim çalışmalardan bildiğim Avrupa’daki birçok gelişmiş ülkelerde mevcut yapılarda
EKB’nin zorunlu olmadığı. Sohbetimizin başında
da bahsetmiştik ama bu da ilginç bir konu, bizde
satılan binalarda zorunla hale gelecek, bu da bizim
açımızdan olumlu bir konu. Ama ne kadar bu takip
edilebilecek, onu kestiremiyorum tabi.
Bir de enerji tüketimi tabii önemli ekonomik yalıtkanlığı çok eski den beri Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 2000 yılında Enerji Komisyonu kurmuş
birisi olarak; ülkemizde ilk enerji komisyonuydu
bildiğim kadarıyla; bu konuda diğer derneklerle
özellikle bizim İzoder ile çalışmalarımız var, bizim
mekanik tesisat yapıları için bir çalışma eksikliği
olduğunu düşünüyorum. Yani ekonomik yalıtım
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kalınlığı nedir. Ben her türlü uygulamada yeterli
bir cevap almış değilim. Bu konuda İzoder’e görev
düşüyor. Biz birtakım çalışmaları murat ettik ama
benim de eksikliğim oldu. Hesaplama konusunu
yalıtımın duayenlerinden Orhan Turan Bey ile bu
konuyu çok görüştük, bana çeşitli formüller verdi.
Ama bunu pratikte uygulanabilir hale getirmek
lazım. Çünkü yalıtımı yanlış yaparsanız bu sefer
kaybeden yapılar haline gelir, özellikle tesisat yapıları. Bence bu konuda daha somut bir çalışma yapılabilmeli diye düşünüyorum. Onun dışında küçük
noktalardan bahsetmek istersek yönetmelikte termostatik vana kullanımı, radyatörler kimi ısı kontrolü komple belki Mustafa Bey’in konusuna giriyor
ama demiş ki radyatörlerin kendisi kontrol edilsin.
Halbuki ısı kontrolü diyorsak her türlü ısı tüketimi yapan cihazlarda ısı kontrolü yapılmalı. Çünkü
ülkemizde genelde boşlukta olan cümlenin ardına
sığınıp. Ben çok iyi biliyorum ki prestij yapısından
yapı firması da çok önemli bir firma. Termostatik kontrol vanasının gövdesini koymuş kafasını
koymamıştır. Yani bu tip yaklaşımlar zorunlu hale
getirirsek birtakım iyileştirmeler daha önemlidir
diye düşünüyorum.
Mustafa Değirmenci
Bir şey sormak istiyorum belki bilginiz vardır.
2014 Avrupa Komisyonu toplantısı sonuç bildirgelerinde yeni bir karar daha açıklandı. Bakanlıkta
böyle bir böyle bir bilgi var mı ya da Bakanlık’tan
böyle bir tepki var mı? O da şu; enerji kimlik belgesi sertifikasyonunun bizde şu anda olduğu gibi
tek seferlik değil, ama 10 sene geçerli şeklinde
periyodik olarak yenilenmesi kuralı getirildi. Tarih dolduğunda yenilenme zorunluluğu var. İskanı
yenilediği için de yenilenme zorunluluğu var. Binanın kullanım amacı değişebilir, zorunlu çünkü
binada toplam tüketilen enerjinin yüzde doksanı
termal enerji. Dolayısıyla burada şöyle bakarsanız;
her standart aslında kendi katma değerini üretiyor
kendi içerisinde. Dolayısıyla burada bu anlamda
makine mühendisliğinin ısı alanı ile ilintili bir katma değer potansiyelidir aslında. Ama bunu harekete geçirmek ya da ivmelendirmek lazım.
İrfan Çelimli
Böyle bir çalışma olduğuna dair herhangi bir bilgim yok.
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Eyüp Akaryıldız
Evet Hasan Heperkan, bu konularda yazılım hazırlama, TSE 825’in değiştirilmesi, revize edilmesi
konusunda çalışmalar yapmış. Şimdi sözü Hasan
Bey’e veriyorum.
Hasan Heperkan
Teşekkür ediyorum. Benden önceki konuşmacılar
yönetmeliğin tarihçesine
değindi, konuşuldu. O
yüzden ben tekrar etmek
istemiyorum. Ancak konuyla ilgili birkaç hususu
belirterek başlayayım.
Birincisi, Mustafa Bey’in
de bahsettiği gibi BEPTR konusu oluşturulurken amaç sadece enerji kimliği değildi, başka nedenler de vardı. Bunlardan bir
tanesi envanter oluşturmaktı. Çünkü bu konuda
elimizde yeterli envanter yoktu. Dolayısıyla buna
ben şöyle bakıyorum; ileride teşvik vermek istediğiniz zaman, teşviki verebilmeniz için elinizde bir
ölçü olması lazım. Eskiden ne olduğunu bilmezseniz yenide de ne olacağını tespit edemezsiniz.
Teşviki nasıl vereceğinize karar veremezsiniz. O
yüzden sorunlardan bir tanesi de buydu, envanteri oluşturmak. Elimizdeki yeni alan neydi? Binaların enerji tüketimleri nedir ve bunu biz nereye
getirmek istiyoruz? Ona göre teşvik verelim; biz
bunu yapmak istedik. Bakanlık bunu oluşturmaya çalıştı. İkincisi, bizim elimizde ulusal bir bina
enerji performansı hesaplama aracı yoktu. Az önce
de söylendiği gibi yurtdışından bazı programlar
alınıyordu. Onlara itimat etmemiz gerekiyordu.
Sadece bu vardı elimizde ve bir yerden başlamamız gerekiyordu. Ancak BEP-TR’nin enerji performansı yazılımı olduğunu söylemiyorum ki, zaten
de değil. Yanlış bir algı ama bir başlangıç olduğunu
düşünmeliyiz. Bakanlığın böyle niyeti vardı. Daha
fazla uzatmayayım, BEP-TR böyle bir ortamda
başladı, ancak doğru yönetilmedi, acele edildi.
Birtakım başka unsurlar işin içine girdi, o yüzden
süreç de demin anlatıldığı gibi işlemedi. İkinci bir
şey daha oldu, o da az önce söylendiği gibi yazılım
kısmı, programlama, düzgün yapılamadı; hala da
tam olarak yeterli değil. Sebebi çok basit bu süreç
içerisinde örnek aldığımız Avrupa daha iyiye gitti.
Biz hala 2000 yılındaki düzeylerine yeni yetişmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla vakit kaybı da oluyor,
geç kalıyoruz.

Şimdi vurgulamak istediğim bir sonraki konuya
gelelim; enerji verimliliğinin büyük resim içerisindeki temelini kaçırmamamız lazım. Bütün bu tartışmaların özünde küresel ısınma yatıyor; çevre sorunlarımız yatıyor ve Avrupa bütün bu çalışmaları
bu amaçla yapıyor. Temel amacı, varılmak istenen
noktayı her zaman aklımızda tutarsak, konuyu ve
süreci daha iyi anlarız. Örneğin sıfır enerjili bina
hedefi; aslında bütün bu belgelerin, enerji kimlik
belgesi de dahil, arkasında, binaların sıfır enerji
hatta eksi enerjili olması fikri yatıyor. Avrupa’da
Binaların Enerji Performansı Direktifi, EPBD, bu
yıl iki üç ay önce yeniden revize edildi. 2010 yılındaki, bir önceki enerji performansı revizyonunda
Avrupa’daki en önemli konu buydu; sektörü ya da
piyasayı sıfır enerjili binalara yöneltmek. İkinci bir
husus daha vardı, onu da hatırlatmak isterim. Tabii
bu işin ekonomik yönü de çok önemli. Ekonomik
yönün ne olacağını söyleyebilmek için maliyet etkin analiz denilen bir yöntem getirildi. Kısacası,
hesaplarınızı nasıl yapacaksınız? Aslında burada
söylediklerim İrfan Bey’in sorduğu soruya yanıt
oluyor; uygulama maliyet etkin olmalı. Örneğin ısı
yalıtımı için, 3 birim olsun 5 birim olsun şu malzeme olsun bu malzeme olsun diyemezsiniz. Aynı
şekilde sadece ısıl dirençlerden giderek de bir yere
varamazsınız, oradaki maliyetleri unutmamanız
gerekiyor, maliyet işin içinde olmazsa uygulayamazsınız, teşvik veremezsiniz, hiçbir kıstasınız da
olmaz. Bu nedenle, 2010 revizyonunda getirilen
ikinci önemli husus buydu, maliyet etkin hesapların yapılması. Bu hesaplara yalıtım da dahil, mekanik sistemler de dahil, otomasyon da dahil, kısaca
hepsi dahil. Binanın enerji performansını etkileyen
bütün bileşenleri ortak olarak hesaplamamız ve
bunu maliyet etkin bir yaklaşım ile yapmamız gerekiyor. Nedir bu maliyet etkin yaklaşım? Binanın
bütün ömrünü göz önüne almamız lazım. Sadece
o an için değil, binaya bir ömür biçip, bütün unsurlarıyla bileşenlerin ömürlerini de dikkate alarak
bir hesap yapmalıyız. Ne yazık ki, örneğin, ısıtma
sisteminin ömrü ile binanın ömrü aynı değil; bir
kazanın ömrü, bir radyatörün ömrü ile aynı değil.
Ayrıca, bileşenlerin ömürleri de, satılan malzemelere bağlı olarak ülkeden ülkeye farklı olabilir.
Banka faizleri ve yatırım araçları farklı olabilir.
Dolayısıyla, bunları da işin içine katarak maliyet
etkin dediğimiz bir hesap yöntemi kullanmalıyız
ki önemli husus da buydu.
Denetleme ile ilgili birtakım şeyler söylendi. Aslında denetleme konusu Avrupa Birliği’nin bu yıl
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yapılan ikinci revizyonunda zaten var. Yapılan çalışmaların denetlenmesi gerektiği, buna periyodik
kontrollerin de dahil edilerek enerji kimlik belgelerine ve binanın enerji performansına eklenmesi
gerektiği vurgulanıyor. Kurulan sistemin ilk yapıldığı şekliyle, ya da sertifika alındığında mevcut
şekliyle devam edip etmediğinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Bu 3 husus da, Avrupa biliyorsunuz demokratik bir yapı olduğundan hiçbir zaman
zorlanmaz. Yani illaki bunu yapacaksın şunu alacaksın denmez. Size sadece tavsiyelerde bulunur,
size dolaylı olarak bir şeyler yapmanız için girişimlerde bulunur. Teşvikler, eğitim programları, birtakım yönetmelikler bu amaçla yapılır.

Temmuz’da Ankara’da yapılacak. Bizi de davet ettiler onun bilgisini de vereyim. Yani Bakanlığın ve
TSE’nin birtakım girişimleri var. Eksikler olduğunun, düzeltilmesi gerektiğinin onlar da bilincinde.
Evet, bu toplantıya davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.

Evet, bunları anlattıktan sonra son bir şey söyleyeyim, ileride söz hakkım olursa yine açıklama veya
görüş belirtirim. Bakanlığı savunmaya çalışmıyorum burada, ancak Bakanlığın birçok girişimlerde
bulunduğunu da unutmamalıyız. Binaların enerji
performansını arttırabilmek için Avrupa Birliği
Mevzuatı ile uyumlu olarak birtakım projeler yaptı. Örneğin, sıfır enerjili bina tanımlanması için bir
proje açtı. Yenilenebilir enerjilerin binalarda kullanılması ve yardımcı bir yazılım geliştirilmesi için
bir proje açtı. Demin söylediğimiz maliyet etkin
ekonomikliği hesaplayabilecek bir yazılım geliştirmek için BEP-TR’den ayrı bir yazılım geliştirmek
için bir proje açtı. Ancak benim de her zaman eleştirdiğim bir husus var. Türkiye’de bunları yapacak
insanlar ve gruplar varken projeleri yurtdışına verdiler. Bu tabii bir eleştiri konusudur ama onların
niyetleri konusunda olumsuz bir değerlendirme
yapmamak gerekir. Binalarda enerji verimliliği ile
ilgili sistem ve cihazlarının artmasını sağlamak
ve bir teknoloji atlası oluşturmak için İzoder ile
beraber İstanbul Aydın Üniversitesi adına benim
de içinde bulunduğum bir proje verdiler. Projeyi
Alman Ecofys firması ile beraber yaptık. Dolayısıyla bakanlık bunları sürekli yapmaya çalışıyor.
O açıdan Bakanlığı çok da eleştirmemek lazım.
Güzel işler yapmaya çalışıyorlar. Belki bizim yapmamız gereken onlara yardımcı olmak, yol göstermek. Neticede bu ülke hepimizin. İlla Bakanlığın
bir şeyler yapıp bize zorla söylemesi gerekmiyor.
Bizim, onlar dinlerler ya da dinlemezler, en azından doğru yolu göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Son olarak, bu kapsamda yeni bir girişim
başlatıldı. TS 825 içerisine soğutmayı da katmak
ve belki ileride bir yazılım oluşturmak için TSE ile
birlikte bir çalışma başlattılar. İlk toplantısı da 10

Biraz kendimden bahsedeyim. Beni Oda ile tanıştıran İrfan Çelimli’dir.
İrfan Bey teşvik etti,
kendisine teşekkür borçluyum. 2000 senesinde
MİEM kursları ile başladım. Rahmetli Osman
Genceli hocam ile birlikte Kalorifer Tesisatı
kitabını yazdık. 2008’de revize ettim. Bu sene 10.
baskısını yaptı. Şu anda farklı bir açıdan bakmak
istiyorum. Bu kitapta biliyorsunuz, hem standartlara hem de TSE 825’e göre ısıtma temel hesapları
var. Yeni standartlar geçerli ise kitaba koyuyoruz.
Mevcut bilgiler hala geçerli mi acaba, kitaptan çıkartayım mı, çıkartmayayım mı diye düşünüyorum. Şimdi, bir enerji kimlik belgesi veriliyor. TSE
825’de bir sınırlama var. Ülkemiz dört bölgeye ayrıldı, sonra hatta bir ara beşe çıktı sonra geri alındı. TSE 825’de sadece ısıtmaya göre sınırlamalar
var, bu kadar kWh şu bölgede tüketilebilir, deniyor.
Doğu Anadolu kadar tüketim Akdeniz bölgesinden
beklenmiyor. BEP-TR’nin asıl amaçlarından birisi
de bu sınırı hem ısıtma hem soğutma için getirmesidir. BEP-TR’ye bakınca, bu yönetmeliği okuyunca kafam karışıyor. Ne zaman bu TSE 825 kullanılacak, ne zaman BEP-TR’yi kullanılacak? Asıl bu
yönetmeliği çıkarırken demek lazım ki BEP-TR geçerlidir, diğerleri geçersizdir. Bence şöyle demek;
lazım şu kadar kWh’te kadar TSE 825 geçerlidir.
TSE 825 çok basit bir çalışma. Kitapta biz onun teorisini ve hesaplarını gösteriyoruz, en büyük rakip
de İzoder’in programı. “Bu kadar hesaplamaya ne
gerek var” diyebilirsiniz, “ben programla yaparım.” “Bu hesapları bize ne diye öğretiyorsunuz?”
Hesaplara mühendis bakacak ki değerler doğru gi-
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Eyüp Akaryıldız
Teşekkür ettik Hasan Bey’e. Cem Bey, yayın kurulu üyesi olduğunuz için sizi sona bıraktık. Şimdi
söz Cem Bey’de.
Cem Parmaksızoğlu
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riliyor mu, girilmiyor mu? BEP-TR çok karmaşık.
Halbuki basitten başlayıp sonra karmaşığa gitmek
lazım. Hesaplar bilinmiyor. Bir fıkra anlatayım:
“Hocanın biri derste sorar; “Anladınız mı?” Sınıf;
“Anlamadık”. 2. defa sorar; “Anladınız mı?”, sınıf
yine “Anlamadık”, 3. defa anlatır. Sonra özetler;
“Ben anladım, onlar anlamadı”. Yani özcesi ben
anlamadığım bir şeyi, böyle çok karmaşık bir şeyi,
her sefer doğru çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye
kontol etmek istiyorum. Mesela istiyorum ki BEPTR daha basit olsun, hesapları kontrol edebileceğin
başka bir yol olsun.
Bir de enerji kimlik belgesine baktım. Şimdi hepimiz buradayız, yani bu iş ile yakından ilgilenen
kişiler. Mesela biz acaba bu belgeyi doldurabilir
miyiz? Mesela siz doldurabilir misiniz? Burada
‘toplam alan’ diyor. Binanın toplam alanı, toplam
alanı dediğiniz zaman, acaba bu ısıtılan hacimler
mi, bunun içinde ısıtılmayan hacimler var mı? Biz
proje yapardık, açılmış olan olurdu.
Ne diyor; performans sınıfı, emisyon sınıfı. Şimdi
bakın o kadar karmaşık ki, bir sınıflandırma yapmış, kWh/sene’yi bir çarpanla çarpıyorsunuz, eşdeğer karbondioksit gaz salınımına geçiyorsunuz.
Yani iki defa yazıyor. Bana göre A sınıfı olan bir
binanın B sınıfı veya C sınıfı emisyon verileri çıkması mümkün. Ben bu hesabı bilmiyorum mesela.
Mesela ‘duvar ağırlıklı U değeri’ ne demek, siz ne
anlıyorsunuz? Duvarın U değeri dese tamam, ama
duvar ağırlıklı U değeri. Biz senelerdir bu işin içindeyiz yani böyle bir şey kullanıyor muyuz, kullanmıyoruz.
Şimdi yazmış burada bina dışı bölge bina içi bölge.
Bir de ‘toprak’ yazmış, toprak demiş ama bir de
ondan sonra çatı arası da var. Burası da çok yetersiz.
Mesela sistemin konumu diyor. Sistemin konumu
ne demek fakat en önemlisi bence birimler yanlış.
Birimlere bakalım, ısı geri kazanımı kWh şimdi
nasıl doldurabilirsiniz. Eskiden sıcaklık ve ısı karıştırıyordu fakat şimdi kWh karıştırılıyor. Aslında
kilowatt saat (kWh) diye bir şey yok, gün, ay veya
yıl diye yazmak lazım. Bir ikincisi yakıt tüketimi
kW ne demek? Bir ısı kapasitesi vardır, bir enerji
tüketimi vardır.
Sonra geçtim enerji ihtiyacının hesaplanmasına.
Çok vaktinizi almak istemiyorum ama madem
ortaya çıkmış, birinin bakıp bunları sınav kâğıdı
gibi kontrol etmesi gerekiyor. Bakın enerji ihtiya-

cının hesaplanması 7-3-1’de TSE 825 atıf yaparak
iç mekân sıcaklığı, iç ortam mekân sıcaklığı 19 °C
diyor. Sonra ikinci, üçüncü cümlede iklimlendirme geçiyor. İklimlendirme varsa 19 °C üzerinden
alamazsınız zaten. Çok düşük bir sıcaklık, 19 °C
ısıtma için olan bir sıcaklık. BEP-TR’ye uymak zorunda olsak 19 °C almamız da mümkün olmayacak, nasıl olacak!
Sonra mesela binalar sınıflandırılmış; müstakil
konut var, sonra okul var, rezidans var. Şimdi “rezidans” ne demek? Türkçede rezidans diye bir şey
bilmiyorum. Eskiden öyle bir sınıflandırma yoktu.
Şimdi şöyle diyebilirsiniz; yüksek binalar diyebilirsiniz ya da şu kadar kWh’ten sonra ya da lüks
binalar deyin, rezidans diye bir sınıflandırma olmamalı.
Bir de enerji kimlik belgesi diye çıkmış, ama burada emisyon diyor, regent diyor, ondan sonra bir
sürü İngilizce terimler var. Bunlar Türkçesi olmayan şeyler de değil. Siz BEP-TR diye bir şey çıkarıyorsunuz sonra İngilizce terimler kullanıyorsunuz.
Bir de şu da var, BEP-TR’de bir sürü standartlarda
atıf var TS EN 13790 atıfta bulunuyor atıfta bulunuyor. Hangi standarda göre yaptığı tam açık değil.
Bence yapılacak iş, bir kere ilk başta bunun çerçevesini çizmek. TSE 825 yöntemi geçerli mi değil
mi, nerede geçerli? O zaman ikisi tamamen çakışacak. Bu hesap yöntemi doğru mu, bunu bize bir
tane sayısal bir örnekle göstersinler bakalım. TSE
825’i nasıl hesaplıyorsak bunu da hesaplayalım.
Ondan sonra bir eleştiri getirelim. Yoksa şimdi tam
bir eleştiri getiremeyiz. Mesela enerji performansını ayrı tutmuş ama nasıl ayrı tutmuş, anlayamıyorum buradan. Dediğim gibi ilk önce bu temel sınırı çizilsin, hesabı daha basitçe gösterelim. Ondan
sonra burada tartışalım.
Eyüp Akaryıldız
Evet Cem Bey’e teşekkür ediyoruz. Battal Başkanım görüşlerinizi alalım.
Battal Kılıç
Aslında birçok şey söylendi. Pratikte, hayatta
nasıl algılanıyor, pratiğe
nasıl geçiyor konusunda
bir iki şey söylemek isterim. Yani toplumda bunun bilinen tarafı enerji
tasarrufu; ilk çıktığında
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böyle bir algıyla ortaya çıktı. Enerjiden tasarruf
nasıl edilir şeklinde çıktı. Süreç içinde yeni yeni
enerji verimliliği denilmeye başlandı. Bu konuda
da Makina Mühendisleri Odası bayağı bir çaba harcıyor. Toplum bilincini artırma konusunda gerçekten büyük çabalar harcıyoruz. Mahallelerde belediyelerin muhtarlıkları aracılığıyla site yönetimlerini
toplayarak birlikte, burada da sektör dernekleri ile
toplantılarla bu çalışmaları ara ara yürütüyoruz.
Toplumun bilincinin artırılması önemli, çünkü bilinmiyor. Diğer bir yanı uygulamadaki aksaklıklar
çok fazla. Yalıtım olarak düşünürsek, (halk dilinde
bina mantolaması diye geçer) yalıtım veya makinenin her türündeki yalıtım. Borusundan, pompasından elektriğine kadar olan bir sürü uygulamada
olan aksaklıklar konusunda toplumda gerçekten
yeterli bilinç yok. Hani ısı pay ölçer koyuyorlar,
gövdesi var, üstünde ölçeri yok gibi. Yani aldatmaya yönelik birtakım uygulamalar. Bu da denetim
konusunda çok yetersiziz demektir. Denetimi yapılmıyor. Bırakın denetimi yaptırımı da yok. Yani
insanlarda sadece geçmişten gelen bir bilinç var.
Yasakçı bir zihniyetle zoraki yapılması gerekiyor.
Yasakçı bir zihniyetten dolayı bir algı oluşuyor
bunu yapmak zorundayım diye. Ama bunun gerçekten gerekliliği konusunda yeterli bilinç yok.
Bizler Makina Mühendisleri Odası olarak bu sorumluluğu hissedip sektör dernekleri ile birlikte bu
bilinci artırmak için elimizden geleni yapıyoruz.
Enerji kimlik belgesi de yine aynı. Yaptırmak zorunda olduğu için bir evrakın doldurulması olarak
algılandı ve birçok yerde 150 lira, 200 lira, 250 lira
verilerek alınan, piyasada sanki “kim ucuza yapıyorsa o belgeyi ondan alırım” gibi pratikte yaşanan
böyle bir sıkıntı da var. Cem hocam çok güzel anlattı. Şimdi enerji kimlik belgesini dolduracaksın
da bunun nasıl doldurulacağı konusunda pratik anlamda anlaşılır bir yan yok. Dolayısıyla apartman
yöneticisi yeterli bilinçte olmadığı için “enerji kimlik belgesi almak zorundaymışım” diyor. Araştırıyor, kim daha ucuza bunu yapıyor diyor, buluyor
birini yapıyor. Ama son çıkan yönetmelikte aslında
iyi bir nokta var. SMM belgesi olan firmalar üzerinden bu belgenin verilmesi aslında iyi bir adım
olmuş. Yani gerçekten bu konuyu bilen, yetkin
yapılar üzerinden yapılması anlamında yeni çıkan
yönetmelik aslında önemli. Diğer bir şey bir sürü
AVM yapıldı. AVM’lerin enerji tüketimi konusunda durumu içler acısı. Hele orada denetim olmadığı
gibi şimdi orada düşünün tam tersine yalıtım yapılmaması gereken bir durum da söz konusu. Niye?
İçeride o kadar enerji açığa çıkarılan ortamlar var
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ki mantolama veya yalıtım yaptığınız zaman bu
enerjiyi iyice hapsediyorsunuz. E bu sefer bunu soğutmak için ayrı bir enerji harcıyorsunuz. Hani tüketim konusunda, verimlilik konusunda en büyük
aksaklıklarından birisinin de AVM’ler olduğunu
düşünüyorum. Yani özünde denetim ve toplum bilincinin artırılması, bir de teşvik konusunda bu yönetmeliğin yetersizliği var. Yani bu konuda teşviki
artıran, özendiren ve bilinçlendirme konusunda
eksiklikleri de tamamlamak lazım. Genel anlamıyla gerçekten önemli bir yönetmelik. Yararlı, faydalarının olduğu konusunda adım adım toplumda da
bu bilinç oluşmaya başladı. Meslek erbabı olarak
da bizler, özellikle Makina Mühendisleri Odası ve
sektör dernekleri olarak bu yönetmeliğin daha iyiye gitmesi konusunda bu çalışmaları yürüteceğiz,
geliştireceğiz. Yasa koyuculara bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Üzerimize düşen görev de
bu diye düşünüyorum.
Eyüp Akaryıldız
Teşekkür ediyoruz Battal Bey’e. En önemli belge
üzerinden Cem arkadaşımız eleştirilerini yaptı.
Yönetmeliğin eki olan Yapı Enerji Kimlik Belgesi, yönetmeliğe uygun olarak yapılmalı. Yani ben
şimdi o dediği için baktım. Toplam alan yazıyor
belgede. Halbuki yönetmelikte alanın tanımı var.
Maddenin biri, tanımlar kısmında, adı yapı inşaat
alanı ve tariflenmiş. Işıklıklar hariç olmak üzere
bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilebilen
bütün katlarının alanını ifade eder. Adı burada başka. Buradaki adı yapı inşaat alanı. Orada toplam
alan yazmışlar belgede mesela. Yani bunun yanında birimdeki hatalar dolayısıyla bir özensizlik gerçekten görülüyor. Burada acaba kullanılan, eğitimi
verilen yazılım, program doğru sonuçlar veriyor
mu? Bunu kim akredite etti? Avrupa Birliği’nde mi
akredite edildi? Bakanlıktaki birkaç kişi mi üzerinde çalıştı? Veya uzman bir firmaya mı akredite
edildi. Bu konuda bilgisi olan var mı acaba?
Timur Diz
Benim bildiğim birtakım yazılımlar kullanılarak
doğrulama yapıldı. Yani bu metot kullanılarak
sonuçların birbiri ile uyumlu olup olmadığı karşılaştırıldı. Ama şu detayı sorarsanız, bir konutta mı
yapıldı yoksa bir alışveriş merkezi, bir hastanede
mi yapıldı bilmiyorum ama böyle bir karşılaştırma
yapıldığını biliyorum.
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Eyüp Akaryıldız
Şimdi problem şurada. Yönetmelik diyor ki belgeyi
veren kurum, kuruluş, kişi sorumludur. Belgenin
doğruluğundan sorumludur. Ama içini bilmediği,
doğru sonuç verip vermediğini bilmediği bir yazılımdan çıkan bir sınıfın altına imza atacak. Nasıl
sorumlu tutulur? Bir tereddüdüm var. Dolayısıyla
ikici turda bu yöntemin, sistemin ve yazılımın doğru sonuç verip vermediği konusunda hiç denemesi, çalışması ve görüşü olan var mı? Mustafa Bey
buyrun.
Mustafa Değirmenci
Ben farklı açıdan yaklaşacağım. Şimdi enerji belgesi ve bu programı ele alırken ağırlıklı bina kabuğunun izolasyonu noktasında takıldık kaldık.
Ağırlıkla herkesin de anladığı, algıladığı ve kolay
irdelediği yer işte ‘rezidans yenilemesi’ ile konut
kısmı. Halbuki hepimiz biliyoruz ki termal enerjinin en yoğun kullanıldığı alan ticari bina sekmenti.
Avrupa enerji komisyonlarının ağırlıklı üzerinde
durulduğu konu ise ticari bina kısmı. Rezidans,
bina değil ki. Ama Türkiye hâlâ konuyu değerlendirirken maalesef konut olarak değerlendiriyor.
Yani Battal Bey’in biraz önce değindiği gibi ticari
binadaki enerji tüketiminin sertifikalandırılması
ya da bununla ilgili yöntemlerle ilintili ne BEP-TR
programının içerisinde herhangi bir belirleyici husus var ne de herhangi bir kişi, Bakanlık bu konu
ile ilgili herhangi bir tanımlama yapıyor. Halbuki
yönetmeliğin kendisine baktığımız zaman özünde
var. Yani ticari bina sektöründeki binalarla ilintili, nasıl bir sistem kurulacağı ile ilintili herhangi
bir planlama yok. Kısa bir anekdot; Beylerbeyi’nde
naçizane bir tane bağımsız binam vardı. Benim binam A sınıfı aldı. Ben olmadığını biliyorum. Yani
A sınıfı olmadığını biliyorum çünkü ben onun içerisindeki mekanik tesisata bakarak A sınıfı değil
diyorum. Bina kabuğu, evet izolasyon vs. olabilir
doğru. Ama içerisindeki yaşayan sistem enerjiyi
tüketen sistem A sınıfı değil. Dolayısıyla içerideki
enerjiyi kullanan, üreten, dağıtan sistemin, A sınıfı, B sınıfı gibi enerji sınıfını belirleyen herhangi
bir tanımlama var mı? Yok.
Eyüp Akaryıldız
Ben onu sormak istedim. Bina otomasyonu var mı
yok mu? Değişken şartlara göre çalışan bina otomasyonunun yapı sınıfına etkisi yönetmeliğe göre

fonksiyon mu?
Mustafa Değirmenci
Oraya getireceğim. Şimdi o ekteki durumlara
baktığınız zaman, temelde tanımlanmış etiketlendirmeye ya da vergilendirmeye yönelik tek bir
adres var. 15232 bina otomasyonuyla ilintili. Bina
otomasyon gözlüğü ile binadaki termal enerjinin
ve eklektik enerjisinin nasıl tüketildiğini ve nasıl dağıtıldığını, nasıl üretildiğini sorguluyor. Ve
bununla ilintili bir sertifikasyon yapıyor. Ama bu
sertifikasyon kısmı, belgenin kendisi gibi zorunluluk değil ve sektörün kendisinin ürettiği ve sektör dinamiklerinin yani kamunun, üniversitelerin,
sektördeki üretici firmaların, enerji sertifikasyon
firmalarının inspektörlerin hepsinin bir araya gelip oluşturduğu, Avrupa’da eu.bacCert diye bir
organizasyon var. Ve bu organizasyonuna kayıtlı
bir programı var. Bu programla mevcut mekanik
termal enerji ile ilintili sistemlerinizi, ısı sistemlerinizi analiz ediyorsunuz ve bunun sonunda bir
tane belge çıkartıyorsunuz ortaya. Diyorsunuz ki
sizin termal enerji ile ilintili sisteminiz A sınıfıdır, B sınıfıdır. Burada vurgulanması gereken şey
bir standart var ama bu standartla sektör arasında
bir ilişki yok. İlişki sadece izolasyonla ilintili. Yani
mekanik tesisat ısı ile ilintili hiçbir ilişki kurulmamış. Olayı sadece otomatik kontrol gözü ile ilgili
görüyoruz. Aslında değil. Olay termal ısının nasıl
kullanıldığıyla da ilişkili. Oradaki sistemle ilintili.
Buna dair çok detaylı örnek verebilirim ama konu
dağılmasın diye detaya girmek istemiyorum. Bir
başka çelişki; termal enerjinin nasıl kullanacağı,
nasıl üretileceği, nasıl olması gerektiğine karar veren kişi kim, Makina Mühendisleri Odası’na kayıtlı projeci arkadaşlarımız. Sıkıntı oradan başlıyor.
Niye buradan başlıyor? Ben sevindim enerji belgesi ile ilgili zorunluluk getirilmesine, niye? Çünkü
arkadaşım alıyor şartnameyi yazıyor, taze hava
miktarını aşağıya göre hesaplıyor. CO2 miktarının
seviyesini aşağıya göre alıyor. Arkadaşım BEP’in
ekinde var, yazmış. Kişi başı taze hava miktarını
ya da metrekare bazındaki taze hava miktarı yazılı orada. Ne alman gerektiği yazıyor orada. Niye
ben başka şey kullanıyorum ki? O zaman uyumsuz olur. Yani kendi içimizde farklı standartların
bir kargaşasını yaşıyoruz. Şimdi bunu algı olarak
mı tanımlamak lazım? Algı yanlışlığı olarak mı?
Yoksa zenginlik olarak mı tanımlamak lazım?
Yoksa bilgisizlik olarak mı tanımlamak lazım?
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Ya da prensipsizlik olarak mı tanımlamak lazım?
Ben kestiremiyorum. Yani BEP’in ekinde İngilizce
bilmezlik, yani hiç kimseyi herhalde bu sektörde
İngilizce bilmiyor gibi bir suçlama, haşa haddime
değil. Gayet de hepsi tarafından biliniyor. Bu kadar
değerli insanların, özellikle buhar sektöründe Türkiye komşu ülkelerinden çok önde. Bunu hepimiz
biliyoruz, gerçek Böyle bir ülkenin vatandaşlarının
ya da mühendislerinin hala böyle bir çelişkiyi sürdürüyor olması bana biraz trajikomik geliyor.
Eyüp Akaryıldız
Mustafa Bey bazı noktalara dikkatimizi çekti,
önemli noktalar bunlar.
İrfan Çelimli
Şimdi Cem Hocam Türkçe konusunda rahmetli
Baycan Ağabeyi hatırlattı bana. Şimdi Mustafa arkadaşımı da çok tabi takdir ediyorum, seviyorum
da, bir kendi ulusal yönetmeliğimizi hazırlayıp,
yani İngilizce dili ile bu işi çözmeye çalışırsak burada bir kargaşa var. Yani ben dil konusunda biraz
daha hassas birisiyim. Niye o kaynaklar Türkçe’ye
çevrilemez mi? Devletin imkanları birçok şey yapıyor da… Ben şimdi İngilizce bilen birisiyim ama
bir şeyi anadilinden takip etmek var. Burada yanlış
bir mesaj vermeyelim topluma onun için söylüyorum. Bütünleşik kojent diyoruz bütünleşik enerji
üretim tesisi diyoruz. Doğru mu hocam? Ben bunu
Cem Hoca’nın ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin
bu konudaki hassasiyetini bilirim. Ve biz hocamla eskiden çalıştık belli dönemlerde. Bu önemli
bir saptamadır. Yoksa önemli türlü yanlışlara gidiyoruz. Toplumun çoğu dediğine katılamıyorum
Mustafacığım yani İstanbul’daki tesisat mühendislerinin %70’i İngilizce bilebilir ama Anadolu’daki
arkadaşlarımız bilmiyor. Konuyu saptırmak istemiyorum ama özellikle kayıtlara geçmesi önemli
görüyorum.
Mustafa Değirmenci
Ben Türkçe, İngilizce konusunda değil sadece
farklı standartları aynı şeyin içerisinde kullanıyor
olmalarını tespit etmek istedim. Belgelerdeki standartları net. Dolayısı ile orada nasıl hesaplayacaksın net. O nedenle de onu kullanıyor olman lazım.
Ondan çelişkili başka bir standarda karma yapmak
bana çok mühendis işi gelmiyor.
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Eyüp Akaryıldız
Evet şimdi Avrupa Birliği normlarını kullanma
yönünde uygulamaları görüyoruz. Bakanlıkların
zaten biz de uzun zamandır Avrupa Birliği’nin
normlarını bire bir doğru-yanlış Türkçe’ye çevirerek Türk normu, doğru-yanlış, EN’yi koyuyoruz.
Bunların bazıları tahmin ediyorum Türkçeye çevrilmiş durumda olmadığı için bu Avrupa Birliği
dilinde kalmıştır diye tahmin ediyorum.
Cem Parmaksızoğlu
Ben de bir şey ilave etmek istiyorum. Şimdi TSE
825’te de var taze hava miktarı hesabı. Şimdi mesela eğer TSE 825 kullanırsa birisi, çünkü TSE 825
de geçerli bir standart. Mesela soğutma yükünün
hesabını yapmayacaksa karşılığı yok biz de Türkçe
bir standardımız yok daha doğrusu Türk standardımız yok ama TSE 825’te taze hava miktarı var.
Şimdi onun kriterini kullandı o zaman ne diyeceğiz o zaman? Yani ben onun için söylüyorum.
Mustafa Değirmenci
Tabii o çelişki çok net biçimde var. Mesela spesifik bir fanpower orada çok güzel formülüze etmiş.
Yani hala Amerikan normlarıyla mı gitmeli yoksa
yerli mi gitmeli konusunda tercihini Türkiye nerede kullanmalı konusunda ben yani back olduğu
için ister istemez EN demek zorunda kalıyoruz.
Eyüp Akaryıldız
Avrupa Birliği üyeliği de gündemde olduğu için
Avrupa Birliği normları baz alındı yetkililerimiz
tarafından. Evet buyrun Timur Bey.
Timur Diz
Ben şu sondan başlayıp oradan bitireyim hemen.
Bahsettiğiniz gibi Avrupa Birliği’ndeki çalışmalar
çerçevesinde 1995 yılında gümrük birliğini imzalarken 2/95 sayılı ortak konsey kararını imzaladık
ve dedik ki Avrupa Birliği bünyesinde hazırlanan
mevzuatın tamamı aynı zamanda da Türk mevzuatıdır. Yani onların teknik mevzuatının uyumlaştırılmasını kabul ettik. Dolayısı ile gördüğünüz
bu EN standartları ister Türkçe ister Almanca ister
Fransızca ister İngilizce olsun aynı zamanda bir
Türk standardıdır. İlki olarak bu standartları herhangi bir değişiklik yapmadan uyumlaştırmakla
mükellefiz. Dolayısıyla bence sektörümüzdeki so-

Tesisat Mühendisliği - Sayı 166 - Temmuz/Ağustos 2018

6.09.2018 12:08

ODA'DAN
runlardan bir tanesi esas sektörün Amerikan standardı bazlı çalışma şeklini şimdi Avrupa Birliği
standardına çevrilmesi gerekiyor. Bunun getirdiği bir karmaşa olabilir. Bu yangın güvenliği sektöründe de böyle olacak. Ama şöyle güzel şeyler
de görüyoruz, Amerikanlığın etkilediği İSO’lar
Avrupa’yı etkiliyor. O şekilde onlar bize geliyor aslında birbirinden çok uzak da değiller. Ama dediğiniz gibi birtakım kavramlar birtakım yaklaşımlar biraz daha farklı. Bu sebeple dikkatli olmamız
gerekiyor. Bir makine mühendisi olmama rağmen
belirtmeden geçemeyeceğim bir husus var. Binaların enerji verimli olarak tasarlanmasında biz makine mühendislerinin kuracağı sistemlerin sağlayacağı verimlilik çok sınırlı oluyor. Dolayısıyla bana
sorarsanız birinci iş aslında mimari tasarım ile ilgilidir. Aydınlatmayı da katıyorum doğal aydınlatmalar da dahil olmak üzere. Şimdi Cem Hoca’nın
söyledikleri ile ilgili olarak da oradan başlayarak
bir yere gideceğim. Yalıtım da o yüzden öne çıkıyor çünkü mimari tasarımlardan birisi olduğu
için… Enerji ihtiyacını küçültüp kontrol altına aldıktan sonra, yenilenebilir enerjiye geçmek kolay
olacaktır O yüzden yalıtım çok önemli. Yalıtımın
önemli olmasındaki bir diğer husus ise eski bir teknoloji diyemeyeceğim ama çoktan beri yapılan bir
uygulama olması ve sağladığı tasarruf miktarının
çok yüksek olması. O yüzden ısı yalıtımı öne çıkartılıyor. Çok uzun zamandan bu yana TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı kuralları standardı yürürlükte.
O yüzden yalıtım öne çıkıyor ama bu inanın etkisi
de öne çıktığı kadar da fazla. TS 825 nerede BEPTR nerede? Bunların niye ikisi var biri olsa olmuyor mu? Çok tartışılmış bir konu zamanında. Eğer
BEP-TR ilk tasarlandığı andan beri, en başta yapı
ruhsatının ayrılmaz bir parçası olsaydı belki de TS
825 yoğuşma dışında hayatımızda olmayacaktı. TS
825 proje aşamasındaki mimari bir projeyle ilgili bir standart aslında. Enerji verimliliği yönüyle
mevzuat çerçevesinde basit bir yaklaşımdı TS 825
hocamın dediği gibi. Ki oluştururken de temel hedeflerinden birisi buydu. Türkiye’de herkesin alıp
birkaç kere okuduktan sonra ya da basit bir eğitim
aldıktan sonra uygulayabileceği bir standart olarak
tasarlandı. Binanın mimarisine yönelik değerlendirmeler ve sonuçları içeren bir standart. Yani ne
oluyor? TS 8252de bir enerji limiti tanımlanmış,
binanın ısı kaybeden alanları ile brüt hacmine oranı olarak değişen metrekare başına belli bir sayı.
Tasarımınız bu sınır değerlerin altında değilse binanız standarda uygun değil., Peki binayı TS 825’e

uygun hale getirebilmek için neyi değiştiriyorsunuz? Duvarınız, döşemenizde, çatınızda kullandığınız yapı veya yalıtım malzemesini ya da yalıtım
malzemesinin kalınlığını veya pencereyi değiştirmeniz gerekiyor. Ama ne yapıyorsunuz hep, mimariyi değiştiriyorsunuz. BEP-TR ise başka bir şey
yapıyor, hocama katılıyorum aslında ama, binanın
enerji performansını elde etmeye çalışıyor ve enerji
performansını tayin etmeye çalışırken sadece mimariye bakmıyor. TS 825’den farklı olarak BEP-TR
sadece ısıtmaya bakmıyor. BEP-TR Isıtmanın yanı
sıra aydınlatma, sıcak su temini, soğutma ihtiyacı,
bu ihtiyaçları karşılarken kullanılan mekanik sistemlerin verimlilikleri, otomatik kontrol ile ilgili
unsurların mevcudiyeti, bütün bunları beraber değerlendiriyor. Performansa yönelik bir hesaplama
yöntemi var. Ona göre de çalıştığını düşündüğümüz bir yazılım var BEP-TR. Dolayısıyla TS 825
ve BEP-TR ikisi birbirinden farklı şeyler yapıyor,
farklı amaçları var. Hocama en çok katıldığı husus,
Cem Hocamla ki çok uzun süre birlikte çalıştık.
Umarım bu yeni revizyonda da katkılarımız olur
hocam. BEP-TR daha basit olabilirdi. BEP-TR’de
EN ISO 13790 standardı ve bir takım Alman standartlarından feyz alınarak esas alınarak bir hesaplama yöntemi geliştirildi. EN ISO 13790 standardında üç tane yöntem var; biri basit “aylık veya
sezonluk” yöntem. TS 825’e benzer bir yaklaşıma
sahip. Diğeri “basit saatlik” yöntem. Şu an BEPTR’de kullanılan yöntem. Orta diyemiyorum yani
ortadan zor bence. Üç dinamik simülasyon. Sadece
simülasyon araçları kullanılarak yapılabilecek bir
yöntem. Biz BEP-TR’yi oluştururken saatlik yöntemi seçmişiz. Yani ikincisini seçmişiz. Saatlik yöntemi seçmek yerine basit yöntemle başlayabilirdik
hocam. TS 825’in biraz daha geliştirilmiş, içine
soğutma ve diğer tüketim alanlarının da eklenerek
ilerlenmiş bir yöntemle başlayabilirdik. Aylık yöntemleri veya mevsimlik çalışan bir hesaplama yöntemi ile başlayıp daha sonra onu geliştirip saatliye
geçebilirdik. Belki daha sonra simülasyon araçlarına adım adım geçebilirdik. Ama tercih bu şekilde
yapılmadı. Onu da anlıyorum. TS 825’ten daha da
ileride bir yöntemle başlayalım dediler. Dolayısıyla
kullanılan yöntem şu anda saatlik yöntem seçildi.
Ve evet hocamın dediği gibi de TS 825’teki gibi
elle hesaplanabilen bir yöntemden maalesef çıkıldı.
Saatlik hesaplama yapmaya başlayınca tekrar sayıları o kadar çok artıyor ki elle kontrol etme şansınız kalmıyor. Hatırlayın TSE 825 ilk çıktığında
her ay için 12 kere hesaplamak şikâyet edilen bir
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konu iken şimdi saatlik olarak binanın bütün yıl
performansını hesaplamak zorundasınız. BEP-TR
basit elle ya da hesap makinası ile çarpılacak ya
da excelde düzenlenecek bir şey olmaktan çoktan
çıktı. Evet katılıyorum bir kontrol edilebilmesini
de zorlaştırıyor. Ama bildiğim kadarıyla bir takım
yabancı yazılımlar, diğer enstrümanlarla bir doğrulama yöntemi ile de kontrol ediliyor. Şu anki
BEP-TR mevcut bina için de kullanılıyor ve her
tür bina için de kullanılabiliyor. Alışveriş merkezi, hastane vs. vs. Yaptığı şey şu, o binaya alıyor,
kendisinin belirlediği bir hesap yöntemine göre
değerlendiriyor, aynı binayı aynı konumda yasal
mevzuatın izin verdiği gibi değerlere uygun olarak
inşa edilseydi ne kadar enerji tükettiğine bakıyor
sonra ikisini karşılaştırıyor. Yani siz yasal mevzuattan daha iyi yaptıkça A’ya doğru yaklaşıyorsunuz. Temel mantığı bu. Dolayısıyla iki bina hesaplayıp böyle bir yaklaşım sergiliyor. Cem Hocamın
oradan söylediğine devam edeceğim. Sadece enerji
limiti yönünden tanımlanmış değer Isıtmaya yönelik. Dolayısıyla otomatik olarak TS 825’e uyan bir
bina ısıtma tarafında C alıyor. Çünkü orada baktığı
şey oradaki değerler TSE 825’e uygun mu? Diğer
tarafları referans bina tanımına bağlı olarak bakanlığın tanımladığı kabullere göre yapılıyor. Tam
olarak hatırlamıyorum üzerinden çok zaman geçti ama varsaydığı şey bir Split firmaysa C oluyor.
Daha iyi yaparsınız bu yukarıya doğru yükseliyor.
Dolayısıyla temel yaklaşım bu.
Hâlâ bunları konuşuyorken birkaç revizyonu da
kaçırdık. Yönetmelik de değişmeye devam ediyor
çünkü insanların da sizin de bahsettiğiniz hedefleri var hedeflerinde çevresel endişeler var, küresel ısınma ve iklim değişikliği var. Yeni hedefler
konuldu. 2020’ye kadar %20 hedefleri vardı. Şimdi 2030’a %32,5 enerji verimliliği hedefini ortaya
koyuyorlar. Sürekli kendilerini bu anlamda iyileştiriyorlar. Biz hala mesela maliyet etkin yaklaşıma
geçemedik. Neredeyse sıfır enerjide bina tanımı
ile ilgili çalışmaları mesela 2014’te tamamlandı
Avrupa’da. Biz 2018’de daha ilk toplantısını yaptık. Yeri gelmişken bugün Ertuğrul Bey’in katılamamasının da sebebini açıklayayım. Neredeyse
sıfır enerji bina tanımlaması ile ilgili bakanlıkta bir
toplantı vardı bugün. Oraya gitti. Şu an 19 Haziran 2018’de yayımlanmış versiyonu var elimde. 9
Temmuz’da yürürlüğe girecek. Orada şu an mevcut
binalarda üst düzey enerjilerini sağlamak için neler yapılması gerektiği ile ilgili devletlerden ve üye
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ülkelerden strateji geliştirmeleri isteniyor. Çünkü
şu bir gerçek. Bir bina stokumuz var belli bir enerji tüketimine sahip ve ülkemize bakacak olursak
mevzuatların çok iyi uygulandığını varsayarsak
-ki tam olarak öyle olmadığını biliyoruz- ve 2000
yılından sonra yapılan bütün binalar gerçekten tamamen mevzuata uygun yalıtılmış olsalar bile toplam stoğun %15’ine denk geliyor. Dolayısıyla mevzuatın yarattığı verimlilik etkisi de genel toplamda
çok sınırlı kaldığı için biz mevcut binalara gitmemiz, o tarafları düzeltmemiz gerekli. AB ülkeleri
bu hususu 2050 hedefi olarak koymuş. Detaylarını
çalışıyor duruma geldiler. Neredeyse sıfıra enerjide
bina yapıyorlar. Olaylara bakış açıları bizimkinden
tamamen farklı. Ben mesela şöyle bir anekdot ekleyeyim Bakanlıkla beraber yurtdışında bir toplantıya gittiğimizde işte soruyorlar ülkeye sizde ne var?
Biz de Türkiye’den orada bulunduğumuz da bizde
TSE 825 var diyoruz. Komik ama gerçek. İşin daha
komik ve kötümser yanı ise biz de hala TSE 825
var. Yani başka bir şey yok ekstra çok fazla.
Diyor ki yani bu ısı yalıtımı yapmak zorunlu oda
diyor ki ısı yalıtım yapmak sizin faydanıza değil
mi? Evet faydamıza. O zaman neden zorunlu oluyor? Tamamen bakış açısı böyle. Mesela şu an televizyonda birtakım programlar da var. Kendilerinin
tasarladıkları binalara bakıyoruz. Onlar mevzuattan çok daha iyi. 2016 yılında maliyet etkinlikle ilgili biz bir çalışma yaptık. Hocam da bu çalışmanın
içerisinde bulundu. Yurtdışından bir danışmanlık
firması ile birlikte. Ve maliyet etkin değerleri ülke
şartlarında tayin etmesini istedik. O rapora Türkçe
ve İngilizce olarak web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Paris antlaşmasından gelen %21’lik bir taahhüdümüz var biliyorsunuz iklim değişikliği ile ilgili.
Bu hedeflere ulaşmak için çıkan sonuçlar mevcut
U değerlerimizin çok yüksek olduğunu gösteriyor.
Buna göre yaptığımız araştırmalar şunu gösteriyor,
bir U değerlerimizi yani yalıtımla ilgili olan kısmı
söylüyorum çok geliştirmemiz lazım. İki, mevcut
renovasyon hızımızın çok artması lazım. Renovasyon hızımızı %3’e kadar arttırmamız gerekli. Bu
değer ortalama %0,45 ile %1 arasında değişen bir
değer.
Bu yaklaşımın aynısını 19 Haziran’da yayınlanan
yeni direktifte AB kendine hedef koymuşlar. Zaten
düşünün bizden çok daha ilerideler, her anlamda.
Mesela yalıtım kalınlıkları 14 santim, 15 santim vs
vs. Üzerine sıfır enerji bina konseptinin hepsini çalışmışlar. “Şimdi mevcut binaları nasıl yenilerim”
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bunun stratejisini oluşturmak için üzerinde çalıştırıyorlar ve 2050’yi de kendilerine hedef koymuşlar.
Dolayısı ile bizim bunları bir an önce hayata geçirmemiz lazım. Önümüzde fırsat olması temenni ettiğimiz bir kentsel dönüşüm, yani yeniden yıkılıp,
yapılıp dönüştürüleceği söylenen çok sayıda bina
var. Bunların bütünleşik tasarımla, her yönüyle
enerji verimliliği konseptinin bütün bileşenleri ile
beraber ele alınması gerekli. İster otomasyon deyin
ister yalıtım deyin. Zaten hepsi birden olmayınca
arzu ettiğimiz noktalara ulaşamayacağız. Çok açık
gözüküyor. Düzgün bir şekilde bunun kentsel dönüşümü fırsata çevirmemiz lazım. Ve bizim mevcut bina stokumuzu iyileştirmemiz lazım. Ve ilk
adımı enerji verimliliğinde, ilk adımı büyük atmamız lazım. Bizim enerji limitlerimiz 2008 yılında
yayımlanan TS 825 standardına göre duruyor. Sırf
2008 yılındaki değerler bir defa 2018 yılına göre
on sene hiç ilerlemedi. 2008 yılında yapılan revizyon sadece pencere ve sıcak iklim bölgesi içinde.
Dolayısıyla onları bir öncekine geldiğimiz zaman
18 yıldır bizim hiçbir zaman iyileşme yönünde
doğru düzgün bir adım atmadığınızı görüyoruz.
Sanayi bu konuda mesela pencere sanayisi, yalıtım
sektörü ya da cam, bu konuda mesela mevcut yasa
açısından çok daha öndeler. Bizim bu hıza ayak
uydurmamız lazım, yoksa ne üçlü camlarla hayatımıza devam ederiz ne düşük yatırım alanına sahip
olabiliriz. Dolayısıyla bu geride kalmışlığımızı büyük adımlar atarak artık kapatmak zorundayız. O
yüzden umarım 19 Haziran 2018 burada not olarak
kalsın. Bunu ne zaman uyumlaştıracağımızı ben
çok merak ediyorum.
Eyüp Akaryıldız
Timur Bey’e çok teşekkür ederiz. Buyrun Hasan
Bey.
Hasan Heperkan
Sayın başkanım benim ayrılmam gerekiyor kusura bakmazsanız. O yüzden çok kısa birkaç şey
söylemek istiyorum. Birincisi demin de çeşitli
şekillerde söylendi, ancak özetlemekte yarar var,
biz Avrupa’yı takip ediyoruz. Dolayısı ile Avrupa
bizim çok önümüzde. Örneğin, TSE 825 ile ilgili
çalışma, hemen söyleyeyim, geç kalınmış bir çalışma. Aslında bu süreçte, biz çok geriden gidiyoruz,
Avrupa’da zaten yaşanmış. TSE 825 yoğuşmanın
önlenmesini esas alan bir standarttır. Almanya’nın
da bunu uzun zaman kullandığını biliyoruz; biz de

oradan alıp uyarlamıştık. Yoğuşma temelli olunca
ister istemez ilk olarak ısıtma işin içine giriyor,
ülkede yer alan soğuk iklim bölgeleri nedeniyle.
Ama bunu Almanya bıraktı. Biz bırakmamışız.
Buna ilaveten şimdi soğutmayı eklemeye çalışıyoruz. Aslında Avrupa artık bunlarla uğraşmıyor. O
yüzden doğru mudur değil midir tartışmak gerekir.
10 Temmuz’da toplanacağız. İkincisi, BEP-TR’ye
gelince, BEP-TR yazılımı tamamen, yine Avrupa
normları ile hazırlanmış bir algoritmadır. Burada
yine iki önemli husus var. Birincisi, ısı kayıp kazançlarının hesaplanmasıdır. Hesaplarda, normlarda istenmiş olan saatlik baz, esas alınmıştır. Bunun
da referansı DIN 18599’dur. Az önce sorulan soruların hepsinin yanıtı orada mevcuttur. Bazı tercüme yanlışlıkları veya birim atlamaları olabilir. O
konuda bir şey söylemek istemiyorum, doğrudur
da, ama temeli 18599’dur. Isı kayıp kazançlarının
referansı da DIN 13790’dır. Aydınlatma ile ilgili
yine normlar vardır. Otomasyonla ilgili normlar
vardır ancak iki temel standart bunlardır. Konutlara gelince, her yerde referans bina tanımı vardır.
Örneğin 18599’da. Biz maalesef onu doğrudan oradan almışız. Bakanlık revize etmek istiyor. Hatta
belirli komisyonlar kuruyorlar. Bizim kendi ülkemizin şartlarına göre referans binaları tanımlamamız lazım. Referans binaları tanımlamadan enerji kimlik sertifikasının aslında çok da bir anlamı
yok. Üçüncü söylemek istediğim, hedefimizin sıfır
enerjili binalar olduğunu unutmamamız gerekiyor.
Sıfır enerjili binalar için de ilk olarak o binanın
enerji tüketimini, bu soğutma olabilir, ısıtma olabilir, elektrik olabilir, belirlememiz gerekir. Buna
Avrupa, binalarda kullanılan cihazları, su ısıtıcılarını, telefon şarj makinalarını, televizyonları ve
benzeri cihazları da eklemiştir. Bu tüketimi öncelikle minimize etmemiz lazım. Niye minimize etmek istiyoruz? Çünkü enerji tüketimini yenilenebilir enerji ile karşılamak istiyoruz. Yani biz uzun
vadede, biz deyince tabi insanlık olarak diyelim,
fosil yakıt yakmayalım, çevreyi kirletmeyelim,
enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan elde edelim
istiyoruz. Bunun için de enerji tüketimimizi azaltmamız gerekiyor. Azaltmadığımız zaman gereksinimi, bugünkü teknoloji ile sadece yenilenebilir
kaynaklardan karşılamamız mümkün değil. Elektrifikasyon kavramları da buradan geliyor. Avrupa
her şeyi elektriğe çevirmeye çalışıyor. Neden? Fosil
yakıtlardan kurtulmak için. Niye elektrikli araba
yapmak istiyoruz? Çünkü her şey elektrikli olsun,
onu şarj ederim. Bir de bunu hatırlatmak istedim.
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Son olarak da, ASHRAE, Amerikan standardı,
bu ikilem Avrupa’da da var. Avrupa da ısıtma ile
başlamıştır. Isıtma için çok güzel şeyler yapmışlar.
Ama soğutma ile ilgilenmemişler. Soğutma ile kim
ilgileniyor? Amerika. Dolayısı onların normları.
Avrupa’da yok böyle bir norm. Onlar da şu anda
bunun farkındalar ve mesela EURO bölgesi yeni bir
çalışma başlattılar. Amerikan normlarını, Avrupa
normlarına adapte eden, onlara uyumlu hale getirmeye çalışan birtakım projeler yapıldı. Avrupa’nın
Türkiye’den farkı ne? Avrupa’da bunu bir takım
sivil toplum kuruluşları yapıyor. Birtakım kurumlar yapıyor. Biz her şeyi devletten beklediğimiz
için bizde de devlet yapsın diye bekliyoruz. Fark
orada. Ancak aynı sorunlar orada da var. Demin
irfan Bey’in söylediği TAD, Test, Ayar, Dengeleme
ve “Commissioning” meselesi Avrupa’da yok. Dolayısı ile onlarda gidip NEBB’i kullanmak zorunda kalıyorlar. Yine EUROVENT aynı konuda bir
komisyon daha oluşturdu. Bunu Avrupa’ya adapte
etmeye çalışıyor. Çünkü Avrupa’nın bu konuda bir
normu yok. Bunu söylemek istiyorum. Yani eleştiriyoruz, ama Avrupa’nın böyle bir referansı yok.
Biz de Avrupa’yı takip etmek istiyoruz. Onları
bekliyoruz. Onlar nasılsa yapar biz de o yolda devam ederiz. Ama tabii ki ticari hayat durmayacağı
için Avrupa’dakiler ne yapıyorsa biz de aynısını
yapalım yoksa olanları kullanmak zorunda kalıyoruz. Yangında da durum aynı şekilde.
Eyüp Akaryıldız
Peki Hasan Bey’e teşekkür ediyoruz. Buyurun Yunus bey.
Yunus Yener
Öncelikle bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ben sondan başlayayım. Türkiye’de norm
üretme, standart üretme hakkı ve yetkisi TSE’de.
Yani o konuya ilişkin herhangi bir şey yaptığınızda
hemen, her ne kadar bir şeylerle uğraşırsanız uğraşın norm üretemezsiniz vs. şeyine geliyor. Yani
buna yönelik olarak birtakım çalışmalarımız da
oluyor tabii ki. Ama norm diye geldiği anda, orada
sivil toplum kuruluşu, örgütleri, meslek örgütleri
yapabiliyor dediğiniz gibi, burada da yavaş yavaş
bir şeyler de oluşuyor ama esas önemli olan şey bunun bizlerden değil daha çok bu yukarıdaki neden
başkası yapamaz zihniyetindekilerden kaynaklandığını ortaya koymamız lazım. Bir başka şey de
norm ve standartların ortaklaşması anlamında,
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mekanik tesisat teknik şartnamesinin hazırlıklarının önemli bir kısmı da tamamlandı. Yaklaşık
100 tane meslektaşımız buna katkı verdi. Orada
da Oda, Tesisat Mühendisleri Derneği, üniversite ve Bakanlık ayağı ile yürüyen bir şeydi. Bir ay
öncesinde biz yüzde otuzuna ilişkin şartnamede
birçok şeyin uygulanacak, projeci arkadaşları da
birçok şey yol gösterici olacaktır orada. Biz uzun
bir aradan sonra toplam bir emekle yani neredeyse
tamamı üyelerimiz olan arkadaşlarımızın katkıları ile hazırlanmış bir şey. Dediğimiz birçok şeyde
de belki burada yol gösterici olacak bu noktada.
Çünkü ortak kabullenmiş şeyler gelecek oradan.
Şimdi mevcut binalar tanımına bundan sonra nasıl
yapacağız? Bir başka şeye gelelim. Sondan yapıya baktığımızda; çok önemli miktarda bu ülkede
yapı üretimi yapıldı. Bunun dışında bir de Türk
üretimi binalar neredeyse üretilen bina stoğunun
çok önemli bir kısmı TOKİ’de üretildi. Projesi
anlamında da yapı süreci anlamda da kontrolsüz
binalar üretildi. O anlamda mevcut binaların iyileştirilmesi anlamında da, yani sizin şey yaptığınız
enerji performans belgesinin periyodik kontrolü ve
periyodik yenilenmesi anlamında da çok önemli
olduğunu ifade etmeliyim. Çünkü bu süreçte üretilen her ne kadar binaların ciddi anlamda nasıl bir
üretim sürecinden geçtiğini, hele hele Türkiye’deki
çarpık sistem açısından, denetimin olmadığı, yapı
denetim adı altında denetimin olmadığı bir süreçte üretilen binalarda sizin hakikatten var dediğiniz
şeylerin olmadığı konumlarda ve verilen belgenin
ne kadar doğru olduğu tartışılmalı. Proje üzerinde
sizin var dediğiniz birçok şey yok. Bu süreçte bir
parça, yapı sürecinin sıkıntısı ile de alakalı. Ruhsat projesi ve imalat projesi diye iki tane ayrı şeyin
çıktığı bir ülkeden bahsediyoruz. Belediyeye bir
tane proje veriyorsunuz. Ondan sonra birileri kafasına göre bir şeyler yapıyor sonra da bir başka projeyle de sizin ürettiğiniz belge o projeye göre. Ama
fiiliyattaki bina o bina değil. Bu çeşit sorunların
olduğu hakikatten buradaki tartışmadan çok memnun oldum ve çok keyif aldım. Yani teknik düzeyi,
olaya hâkimiyeti, içeriğin tartışılması anlamında
bir mühendislik tartışmasıydı. İyi ki varsınız diyorum iyi ki katkı verdiniz.
Eyüp Akaryıldız
Katılımcılara teşekkür ediyorum. Vaktimiz sınırlı.
O yüzden kısa olarak söz almak isteyen var mı?
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İrfan Çelimli
Zorlayıcı olmak gerekmez mi? Şimdi benim genelde
inandığım şey, özgün koşullar çok önemlidir. Yani
Avrupa’da uygulanabilir olan şeylerle bizim ülkemizdeki şartlar farklıdır. Orada bilinçli bir toplum
var bizdeyse bilinçsiz, eğitim sorunu olan bir toplum var. Dolayısıyla belli şeylerin zorlayıcı olması
gerektiğini düşünüyorum. Zorlayıcı olduğu halde
uygulayamıyoruz, bunun da altını çizmek isterim.
Yani verimli motor kullanımı zorunlu olmalı yasalarda. Yoksa insanlara bırakarak biz de hakikatten
bilinçli bir üst segment tüketici de yok. Bu hakikatten önemli bir şey. Yani bazı şeylerin zorunlu olması gerekiyor. İkincisi basit olması gerekir. Şimdi
çok güzel konulara değinildi. Amerikalıların bir
şeyi var, simple for stupid. Yani çok sade. Güzel bir
şey de Timur Bey’den geldi. Biz basitten başlamalıydık. Hocam da aynı şeyi söyledi. Uygulanabilir
olması lazım. Yani sade şeylerle başlaması lazım ki
genel uygulama kabul görsün. Hasan Hocam, sıfır
enerji bina, biz bunu sempozyumlarda tartışıyoruz.
Gayet güzel. Ama ben bunu Eskişehir’de, İzmir’de,
Aydın’da uygulayabilir miyim bunu düşünmeniz
lazım. Biz tabii çok özel noktalarda takılıyoruz.
Biz tabii üst segment yapılarla çok ilgili, ama genel konuştuğumuz gibi Anadolu’daki yapılarda
aynı şeyler yok. Ticari binalar, orada da itirazım
var. Konutlarda enerji tüketimi daha fazla bence,
belli noktalarda. O istatistikler şu anda hatırımda
değil. Konutlardaki tüketimi önemsememiz lazım.
Bilinçsizlik örneği çok. 20 sene önce oturduğumuz
sitede, bölgesel ısıtma dediğimiz, merkezi ısıtmayı
bireysel ısıtmaya çevirme bilinci vardı. Önemli bir
mesele mevcut yönetmelikte uygulanmasını olumlu bulduğum, pay ölçer sistemindeki yanlışlıklardan birisi, ısıtılmayan mahalde olan komşu binaların faturalanmasında haksızlıklar var. Çatı katı,
zemin kat. Burada mevcut yönetmeliklerde buna
%25’e kadar indirim uygulanması... Yani sayaca
çarpan uygulanması. Bunun için de kat maliklerinin 4/5’inin onay vermesi gerekiyor. Biz bunun
kanunda düzenlenmesi ile daha doğru uygulamaların, yani bu pay ölçer sisteminde hayata geçmesi
önemli Bütünleşik enerji üretim santrallerinin verimliliğinin %50’den; %80, %90’lara çıkartılması
lazım. Çok uzatmayayım. Yenilenebilir enerji alım
satımının daha serbest olması lazım. Aşırı kısıtlayıcılıklar var. Isı pompalarının desteklenmesi, genel yapı şartnamesinde hakikaten çok güzel çalışmalar yapıldı, umuyorum uygulamaya geçer. Uzun
yıllardır biz bunu sektör olarak da takip ediyoruz.
Kalorimetrelerin kalibrasyon sorunu. Yine birebir

yaşadığım, önemli bir site de bunun için öncü oldu.
Kalorimetre dediğimiz şeyler mekanik tiplerde
kullanıldığı zaman, çok kısa sürede yanlış çalışır
hale geliyor. Ultrasonikler, bunların on senelik
kalibrasyon, ötekilerin 3, 5 yıllık ömürleri var. Su
sayaçları için demiyorum, özellikle kalorimetreler
için ultrasonik tipte cihazların kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Eyüp Akaryıldız
Ben de kısa birkaç şey söylemek istiyorum. Bu yönetmeliğin bir maddesi diyor ki; 250 m²’nin üzerindeki konutlarda yoğuşmalı ısıtıcı kullanılması şarttır. Hiç yoğuşmalı ısıtıcılar işletmedeyken
içindeki su buharı yoğuşmasına şahit olan var mı?
Duman gazı bacadan kaç derecede çıkıyordu? Kaç
kilogram yoğuştu? Ve ne kadar ısı kazanıldı? Bu
kombinin verimi ne kadar? Bu yoğuşmalı kombi
olayı, sadece benim gördüğüm, yoğuşan hiçbir şey
yok. 45 dereceye indiremezseniz baca gazı sıcaklığını, yoğuşturamazsınız. 45 dereceye indiğinizde
de gramlarla ölçülecek kadar su buharı yoğuşuyor.
Dolayısı ile bu yönetmelik yoğuşmalı kombi şart
koymuş, ne olduğunu bilmeden gelip yoğuşmalı
kombi satanlar bu yönetmeliği çıkarırken etkilemişler, bunun üzerinde düşünüp, tartışılıp, araştırılması lazım.
Battal Kılıç
Hocam şu şey konusu da önemli. Merkezi sistemin
tamamen yönetilir hale gelmesi gerekiyor. Kombi
sisteminin de tamamen kaldırılması gerekiyor.
Eyüp Akaryıldız
Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Bizim
Dergi Yayın Kurulu’nun genel politikası toplumsal yarar çerçevesinde görülen konuları gündeme
getirmek, sıcak tutmak, takip etmektir. Bu konuyu
yuvarlak masa toplantısında bunun için gündeme
getirdik. Ve dergimiz yayın kurulu üyeleri takip
edecektir, gündemde tutacaktır. Eksiklerimiz vardır. Eksiklerimiz tamamlanacaktır. Bu konu ile ilgili makaleler yayınlanacaktır. Görüşü buraya ulaşamayan kişilerle irtibata geçilecek kendilerinden
bilgiler alınacaktır.
Sonuç olarak, Tesisat Mühendisliği Dergisi Yayın
Kurulumuz toplumsal ve ulusal yarar önceliği çerçevesinde enerjinin etkin kullanımı doğrultusunda
sürece destek vermeye devam edecektir.
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MASLAK ACIBADEM
HASTANESİ

ALTUNİZADE ACIBADEM
HASTANESİ

IKEA KARTAL

GÜVEN VEREN ÇÖZÜLER...
RÖNESANS BURSA ENTEGRE
ŞEHİR HASTANESİ

İstanbul Merkez Ofis
Fabrika - İstanbul
Atatürk Cad. (Baraj Yolu) Çağatay Sk. No: 3
Sarıgazi, Sancaktepe / İstanbul / TURKEY 34785
Tel./Phone : +90 216 499 14 64 (Pbx)
Faks/Fax : +90 216 499 66 19

RÖNESANS ELAZIĞ ENTEGRE
ŞEHİR HASTANESİ

DSG Üretim Tesisi
Fabrika - Eskişehir
Eskişehir OSB
Şehitler Bulvarı No: 29/A
Tel./Phone : +90 222 236 20 40
Faks/Fax : +90 222 236 20 49

HDE Üretim Tesisi
Fabrika - Eskişehir
Eskişehir OSB
Şehitler Bulvarı No: 29/B
Tel./Phone : +90 222 236 20 40
Faks/Fax : +90 222 236 20 49

ISPARTA ENTEGRE ŞEHİR
HASTANESİ

TCG Üretim Tesisi
Fabrika - Eskişehir
Eskişehir OSB
Organize San. Bölgesi 21. Cad. No: 15
Tel./Phone : +90 222 236 26 50
Faks/Fax : +90 222 236 26 54

