
ISSN  1300-3399    •    Mayıs-Haziran 2017    •    YIL: 25    •   SAYI: 159    •   www.mmoistanbul.org

Dalgalı Kanatlı Isı Değiştiricilerinin Isıl ve Hidrolik Perfor-
mansının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yaklaşımı ile 
İncelenmesi
Abdullah Tekin BARDAKCI , Abdulkerim OKBAZ, Ahmet DOĞAN
Ali PINARBAŞI

Türkiye’de Kurulabilecek Denizüstü Rüzgâr Santralinin 
Teknik ve Ekonomik Analizi
Zehra YUMURTACI, Ahmet Mert ÖZDİLİM

Kurumsal Yönetimlerde Bütünleşik Sürdürülebilir Enerji 
Yönetim Mimarisi: Örnek Çalışma
Mehmet Ziya SÖĞÜT, Levent YAZICI

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Binası’nın Isıl 
Konfor Şartlarına Bağlı Enerji Analizi
Nurdil ESKİN, Mesut GÜR, Işıl ÖZKAYA, Çağrıl CÖMERT, Alperen YILDIZELİ 

İklimlendirme Sistemlerinde Ses Gücü Ölçümleri İçin Çok 
Amaçlı Bir Laboratuvar Tasarımı
H. Temel BELEK, Ahmet ARISOY, Volkan ERGİNER

Urla-İzmir’de Bulunan Müstakil Bir Ev İçin Bütünleşik 
Hibrit Sistem Analizi
Caner ESER, Faruk ÖNER, Oğuz BAŞOĞLU, Levent BİLİR, 
Nurdan Yıldırım ÖZCAN, Hüseyin Günhan ÖZCAN

Soğuk İklim Bölgesindeki Konut Binalarının Maliyet 
Optimum Enerji Verimliliği Seviyeleri İçin Duyarlılık 
Analizleri
Neşe Ganiç SAĞLAM, A. Zerrin YILMAZ, Stefano P. CORGNATI

İklimlendirilen Ortamlarda Soğuk Yüzeylerin Isıl Konfor 
Üzerine Etkisinin İncelenmesi
İbrahim ATMACA, Sezgi KOÇAK SOYLU, Mehmet KEMER

Net-Sıfır Ekserji Binalarında Isıl Konfor
Birol KILKIŞ

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
SONUÇ BİLDİRİSİ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TesisatMuhendisligi-159-Kapak.pdf   1   03.07.2017   09:59:20



Untitled-1   1 21.06.2017   12:50





MSS
R



1Tesisat Mühendisliği - Sayı 159 - Mayıs/Haziran  2017 

Dalgalı Kanatlı Isı Değiştiricilerinin Isıl ve 

Hidrolik Performansının Hesaplamalı Akışkanlar 

Dinamiği Yaklaşımı ile İncelenmesi

Abdullah Tekin BARDAKCI 

Abdulkerim OKBAZ

Ahmet DOĞAN

Ali PINARBAŞI

Türkiye’de Kurulabilecek Denizüstü Rüzgâr 

Santralinin Teknik ve Ekonomik Analizi

Zehra YUMURTACI

Ahmet Mert ÖZDİLİM

Kurumsal Yönetimlerde Bütünleşik Sürdürülebilir 

Enerji Yönetim Mimarisi: Örnek Çalışma

Mehmet Ziya SÖĞÜT

Levent YAZICI

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi 

Binası’nın Isıl Konfor Şartlarına Bağlı

Enerji Analizi

Nurdil ESKİN 

Mesut GÜR

Işıl ÖZKAYA 

Çağrıl CÖMERT 

Alperen YILDIZELİ 

İklimlendirme Sistemlerinde Ses Gücü Ölçümleri 

İçin Çok Amaçlı Bir Laboratuvar Tasarımı

H. Temel BELEK

Ahmet ARISOY

Volkan ERGİNER

Urla-İzmir’de Bulunan Müstakil Bir Ev İçin 
Bütünleşik Hibrit Sistem Analizi
Caner ESER
Faruk ÖNER
Oğuz BAŞOĞLU
Levent BİLİR
Nurdan Yıldırım ÖZCAN 
Hüseyin Günhan ÖZCAN

Soğuk İklim Bölgesindeki Konut Binalarının 
Maliyet Optimum Enerji Verimliliği Seviyeleri 
İçin Duyarlılık Analizleri
Neşe Ganiç SAĞLAM
A. Zerrin YILMAZ
Stefano P. CORGNATI

İklimlendirilen Ortamlarda Soğuk Yüzeylerin Isıl 
Konfor Üzerine Etkisinin İncelenmesi
İbrahim ATMACA
Sezgi KOÇAK SOYLU
Mehmet KEMER

Net-Sıfır Ekserji Binalarında Isıl Konfor
Birol KILKIŞ

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
SONUÇ BİLDİRİSİ

İÇİNDEKİLER

ISSN 1300 - 3399
Süreli - Teknik Yayın

Mayıs/Haziran 2017
Yıl: 25 Sayı: 159

MMO Adına Sahibi
Ali Ekber Çakar

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
İbrahim M. Tataroğlu

Editör
Galip Temir

Yayın Koordinatörü
Sema Keban

Yayın Kurulu
Ali Metin Duruk

Battal Kılıç
Burak Olgun

Cemal Ahmet Akçakaya
Eyüp Akaryıldız

Galip Temir
Hasan Alpay Heperkan
İbrahim M. Tataroğlu

İsmail Cem Parmaksızoğlu
İsmail Turanlı

Muammer Akgün
Muammer Koçer

Tevfik Peker
Turgut Bozkurt

Uğur Ayken
Üzeyir Uludağ
Zeki Arslan

Reklam
Günay Kahraman

Dizgi ve Mizanpaj
Sema Keban

Baskı
Patika Ajans Matbaacılık
Reklam Org. Tic. Ltd. Şti.

Adakale Sokak 4/B Kızılay /ANKARA
Tel: 0312 431 22 11

Baskı Tarihi
10.07.2017

Yönetim Merkezi
Katip Mustafa Çelebi Mh. İpek Sk. No: 9 

Beyoğlu/İstanbul Tel: 0212 252 95 00 - 01

Baskı Sayısı
6.000 adet

Tesisat Mühendisliği Dergisi’nde yayınlanan 
yazı ve çizimlerin her hakkı saklıdır. İzin 

alınmadan yayınlanamaz.

www.mmoistanbul.org

5

15

23

33

63

73

84

95

45

104

Tesisat-159-19062017.indd   1 03.07.2017   10:44:11



 MAKALE

Tesisat Mühendisliği - Sayı 159 - Mayıs/Haziran  20172

GENEL KURALLAR 
• Makaleler MMO Ağ Evi’nde Internet ortamında da yayınlanmaktadır. 
• Makale metinleri ve özetleri üzerinde yer alan her türlü görüş ve düşünce ve yazım 

hatası açısından sorumluluk tamamen yazarlara aittir. 
• Hakemler tarafından gerekli gördüğünde yazarlara iletilmek üzere metinler ve özetler 

üzerinde bazı düzeltme, öneri ve katkılar getirebilirler. 
• Makalelerde, bölümler (giriş, tanımlamalar, incelemeler, araştırmalar, gelişmeler, so-

nuçlar, şekiller ve değerlendirmeler vb.) bir bütünlük içinde olmalıdır. 
• Makale dili Türkçe’dir. Makalelerde kullanılan dilin anlaşılabilir bir Türkçe olmasına dik-

kat edilmeli, yabancı dillerdeki sözcükler ve tümceler mümkün olduğu kadarıyla kulla-
nılmamalıdır. 

• Makalelerde kullanılan bütün birimler SI birim sisteminde olmalıdır. Gerekli görüldüğü 
takdirde farklı birim sistemindeki değerleri parentez içinde verilmelidir. 

• Makalenin üslubu, formatı ve dili etkinlik yapısına ve mühendislik etiğine uygun olmalıdır. 
• 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 kuru-
luşun adı, logosu yer almamalıdır. 

ÖZETLER VE MAKALE YAZIM KURALLARI 
• Makaleler, Microsoft Word belgesi şeklinde Windows ortamında kullanılacak şekilde 

hazırlanacaktır. 
• Makaleler solda 3,5 cm, üstte, altta ve sağda 2,5 cm boşluk bırakılmak suretiyle yazıla-

caktır. 
• Makale metinleri, kaynaklar ve şekiller dahil en fazla 10 sayfadan oluşmalıdır. 
• Makale başlığı en fazla 15 sözcük veya iki satırı geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır. 

Başlıklar 14 punto Times New Roman yazı tipi kullanılarak, soldan itibaren kelimeler 
büyük harfle başlayacak ve küçük harfle yazılacaktır. 

• Başlığı takiben iki satır aradan sonra yazar isimleri, ad ve soyad şeklinde küçük harfle 
verilecek, yazarların çalıştığı kurumlar ve varsa e-posta adresleri yazar listesinin hemen 
altında açıklanacaktır. 

• Yazar isimlerini takiben iki satır atlanarak Türkçe ve İngilizce özet verilecektir. Makale 
özetlerinde özet metni 9 punto italik Times New Roman yazı tipi ile yazılacaktır. Özet 
metni en fazla 200 sözcükten oluşacaktır. 

• Makale özetini takiben bir satır boş bırakılacak ve 5 anahtar sözcük Türkçe ve İngilizce 
yazılacaktır. 

• Makale metinlerinin tamamı 9 punto Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılacak-
tır ve iki sütunda verilecektir. Makale metinleri satır aralığı 1 olacaktır. Paragraflar baş-
latılırken sol taraftan herhangi bir girinti boşluğu bırakılmayacak, paragraflar arasında 
yarım satır boş atlanacaktır. Paragraflar iki yana hizalı (justified) biçimde yazılacaktır. 

• Makalelerde yer alan tüm resimler, çizimler ve program ekran görüntüleri metin içinde 
gömülü olacaktır. Şekil, tablo, grafik, resim 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 numaralanacak, örneğin 
1. bölüm altında yer alan başlıklar 1.1., 1.2. vb. şekilde yapılacaktır. 

• Kullanılan semboller ve indisler kaynaklardan önce yer alacak , 8 punto ve italik olacaktır. 
• Makalede geçen kaynaklar veya alıntılar [1], [2] vb. parantezler arasında yapılacak, 

makale sonunda “Kaynaklar” başlığı altında 1., 2. şeklinde verilecektir. 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 yazılacaktır.

• Makale metinlerinin elektronik kopyaları e-posta (http//omys.mmo.org.tr/tmdergi) ile 
veya CD ile (Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, İpek sok, No: 9, 34433 Beyoğlu-İstanbul) 
gönderilmelidir.

Tesisat Mühendisliği Dergisi Makale Yazım Kuralları

ONLINE MAKALE YÖNETİM SİSTEMİ 
Makina Mühendisleri Odası yayınları için makale gönderimleri bundan böyle Online 
Makale Yönetim Sistemi üzerinden yapılacaktır. Tesisat Mühendisliği Dergisi’nde 
ve Mühendis ve Makina Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilecek makalelerin 
http://omys.mmo.org.tr/tesisat linkinden/adresinden gönderilmesi gerek-
mektedir. Kullanıcı adı ve şifresi ile yapılacak başvurulara yanıt yine online olarak 
verilecektir. İyi çalışmalar.

Hakem Kurulu 
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Prof. Dr. Mahir Arıkol

Prof. Dr. Ahmet Arısoy

Dr. Mak. Müh. Mustafa Bilge

Prof. Dr. Z. Duriye Bilge
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Bu dergide belirtilen görüşler yazarların 

kendine ait olup, hiçbir şekilde MMO’nun 

aynı konudaki görüşlerini yansıtmaz.

Tesisat-159-19062017.indd   2 03.07.2017   10:44:11



3Tesisat Mühendisliği - Sayı 159 - Mayıs/Haziran  2017 

SUNUŞ

Merhaba Değerli Meslektaşlarımız, 

Bu sayımızda; Dalgalı Kanatlı Isı Değiştiricilerinin Isıl ve Hidrolik Performansının Hesaplamalı 
Akışkanlar Dinamiği Yaklaşımı ile İncelenmesi, Türkiye'de Kurulabilecek Deniz Üstü Rüzgâr 
Santralinin Teknik ve Ekonomik Analizi, İklimlendirme Sistemlerinde Ses Gücü Ölçümleri İçin 
Çok Amaçlı Bir Laboratuvar Tasarımı, Urla-İzmir’de Bulunan Müstakil Bir Ev İçin Bütünleşik 
Hibrit Sistem Analizi, Soğuk İklim Bölgesindeki Konut Binalarının Maliyet Optimum Enerji 
Verimliliği Seviyeleri İçin Duyarlılık Analizleri, Kurumsal Yönetimlerde Bütünleşik Sürdürüle-
bilir Enerji Yönetim Mimarisi: Örnek Çalışma, İklimlendirilen Ortamlarda Soğuk Yüzeylerin Isıl 
Konfor Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Net-Sıfır Ekserji Binalarında Isıl Konfor, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Makine Fakültesi Binası’nın Isıl Konfor Şartlarına Bağlı Enerji Analizi başlıklı ma-
kaleler yer almaktadır.

Makalelerin yanı sıra 19-22 Nisan 2017 tarihlerinde İzmir’de yapılan 13. Ulusal Tesisat Mühendis-
liği Kongresi/Teskon 2017 sonuç bildirisi dergi sayfalarımızda yer almaktadır.

    *  *  *  *

Odamızın her ay hazırladığı sanayi analizleri raporlarının yirmi dokuzuncusu; "2017’nin ilk çey-
reğinde büyüme" konusunu ele alıyor. TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve IMF veri-
leri kullanılarak yapılan analizde, yüzde 5 olarak açıklanan ilk çeyrek büyümesinin kırılganlıklar 
içerdiği, ekonomideki zaafları artırdığı ve sürdürülebilir olmadığı vurgulandı. Oda Bülteni Eki 
olarak da basılan raporlara Odamızın web sitesinden ulaşılabilmektedir. 

    *  *  *  *

TMMOB Susturulamaz

TMMOB ve bağlı Odalarını devletin birer birimi haline dönüştürmeye yönelik girişimler gün-
demde. 

Bunlardan ilki, TMMOB ve bağlı Odaların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile diğer bazı Ba-
kanlıklar tarafından “idari ve mali denetime” tabi tutulma girişimidir. 12 Eylül 1980 döneminin 
olağanüstü koşullarında Birlik Yasamıza ilave edilen "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
üzerinde, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca; ihtisas dallarına göre Odalar üzerinde ise, ilgili 
bakanlıklarca idari ve mali denetim yapılır. İlgili Bakanlıklar; Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 
tespit edilir" hükmüne istinaden Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nı görevlendire-
rek Kimya Mühendisleri Odamızı denetlemek istemiştir.

Oysa Anayasa, “idari ve mali denetimin kanunla düzenleneceğini” belirtmesine karşın ortada bu 
yönde bir kanun bulunmamaktadır. Diğer idari ve mali hususlardaki bütün bilgi ve belgeler web 
sitelerimizde bulunmaktadır. Buna karşın, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kimya Mühen-
disleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınması için yargıya başvurmuştur. 

Bu tür hukuk dışı girişimler ile Anayasa ve TMMOB Yasası ile belirlenen görevlerimizi yerine 
getirmemiz engellenmeye, TMMOB ve Oda Yöneticileri üzerinde baskı tesis edilmeye çalışıl-
maktadır. Söz konusu davayı yalnızca Kimya Mühendisleri Odamıza değil TMMOB bütünlüğüne 
açılmış bir dava olarak görüyoruz.
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Bununla eş zamanlı bir diğer girişim de TMMOB Yasası’nı değiştirme hazırlıklarıdır. Yandaş 
basına yansıdığı üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TMMOB Yasası’nda değişiklikler öngören 
bir taslak hazırlanmış durumda. Yapılmak istenen değişiklikler, en özet haliyle, TMMOB ve bağlı 
Odalarını devletin ofisi haline getirmeye yöneliktir. 

Ancak şimdiden belirtmek isteriz ki, aklın ve bilimin ışığına inanmış ve bu ülkenin emekten ve 
halktan yana olan mühendis, mimar, şehir plancılarının örgütlülüğü hiçbir şekilde sindirilemez, 
yıldırılamaz.

    *  *  *  *

LPG’li araçlarda kamusal denetimin ortadan kaldırılması ölümlere davetiye çıkarıyor

Odamız tarafından yapılan, alternatif enerji kaynaklarına (LPG, CNG, LNG vb.) dönüştürülen 
araçların kamusal denetimleri, “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yapılan değişikliklerle tümüyle denetimsiz hale geti-
rilerek firmaların beyanına bağlanmıştır. Bu değişiklik ile Odamızın kamusal denetim yetkisi 
tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Bu uygulama ile ülkeye yasa dışı yollardan LPG KİT’i ve 
malzeme girişi ile standart dışı yerli üretim artacak, tekniğine uygun olmayan LPG araç dönü-
şümleri başlayacak, haksız rekabet koşulları artacak, yetkili mühendis istihdamı azalacak, sektör-
de disiplinsizlik, denetimsizlik ve kontrolsüzlük had safhaya ulaşacaktır. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; sektörün düzenlenmesi ve denetimi konusunda yıllardır 
çalışan, LPG-CNG sektörünün güvenli ve büyüyen bir sektör olmasını sağlayan Odamızın gö-
rüşüne başvurmadan yaptığı değişikliklerle kamu sağlığını hiçe saymıştır. Bu yönetmelik acilen 
geri çekilmeli ve LPG-CNG sektöründe ilgili tüm kurumların görüşleri alınarak kamusal denetim 
yeniden sağlamalıdır.

    *  *  *  *

Adalet İstiyoruz

AKP iktidarının alışkanlık haline getirdiği Anayasa ihlalleri, hukuk ihlalleri; milletvekillerinin, 
akademisyenlerin, gazetecilerin, gerçekleri söyleyen, haklarına sahip çıkan ve iktidarı eleştiren 
hemen herkesin gözaltına alınması veya tutuklanması toplumda adalet istemini yükseltmektedir.

Bu nedenle 22 Haziran Perşembe günü başlayan Adalet Yürüyüşü’ne TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Odamızın ve TMMOB’ye bağlı diğer Oda-
ların Yönetim Kurulları, Başkanları, Şube Yönetim Kurulları ve Üyelerimiz destek vermiştir. 

    *  *  *  *

Tesisat Mühendisliği Dergisi elektronik ortamda, www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan “Ya-
yınlar” bölümünden takip edilebilmektedir 

Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu
Haziran 2017
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Dalgalı Kanatlı Isı Değiştiricilerinin Isıl 
ve Hidrolik Performansının Hesaplamalı 
Akışkanlar Dinamiği Yaklaşımı ile İncelenmesi

ÖZ
Bu çalışmada Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yöntemi kullanarak dalgalı-kanatlı ısı de-
ğiştiricilerinin farklı dalga boyları, dalga yükseklikleri ve çalışma şartlarında ısıl ve hidro-
lik performansları parametrik olarak incelenmiştir. Akım çizgisi, hız vektörleri ve sıcaklık 
eş düzey eğrileri gibi akış görselleştirme sonuçları kullanılarak akış fiziğinin ısı transferi 
ve basınç düşüşü karakteristikleri üzerine etkisi tartışılmış, ısıl ve hidrolik performans so-
nuçları Colburn j faktörü, Fanning sürtünme faktörü f ve j/f oranı şeklinde nicel olarak 
verilmiştir. Sabit dalga boylarında dalga yüksekliği artırıldıkça türbülans üretiminin art-
ması ve akış yolunun uzamasından dolayı ısı transfer katsayıları artış gösterirken basınç 
düşüşleri de artmıştır. Dalga boyunun düşürülmesi ile akış kanat cidarlarını takip ede-
memiş ters basınç gradyanının etkisi ile akış ayrılmaları gerçekleşmiştir. Yapılan sayısal 
analizlerden elde edilen sonuçlara göre ısı transfer karakteristiği Colburn j faktörü genel 
olarak dalga yüksekliğinin h=1,25 mm olduğu modellerde daha yüksek değerler almıştır. 
Dalga yüksekliği h=0,6 mm’ye düşürüldüğünde ise Colburn j faktörü ve Fanning sürtünme 
faktörü f değerleri düşüş göstermiştir.
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ABSTRACT
In this study, the thermal and hydraulic performances of the wavy fin heat exchangers with 
different wave lengths, wave heights and operating conditions were investigated paramet-
rically via Computational Fluid Dynamics method. The effect of the flow physics on heat 
transfer and pressure drop characteristics was discussed using flow visualization results 
such as streamlines, velocity vectors and temperature contours, thermal and hydraulic per-
formance results were reported quantitatively as Colburn j factor, Fanning friction factor 
f and j/f ratio. As the wave height increases at constant wave lengths, the pressure drops 
and the heat transfer coefficients increase due to turbulence production and the extension 
of the flow length. By decreasing the wave length, the fluid flow could not follow fin walls 
and flow separations occurred by the effect of an adverse pressure gradient. According to 
the results obtained from the numerical analyzes, the heat transfer characteristic Colburn 
j factor generally has higher values in the models where the wave height h is equal to 1,25 
mm Colburn j factor and Fanning friction factor f values decreased when the wave height 
was decreased to h = 0,6 mm.

Keywords
Computational Fluid Dynamics, Fanning Friction Factor f, Heat Exchangers, Heat Trans-
fer, Pressure Drop, Turbulence, Wavy Fins.
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1. GİRİŞ

Isı değiştiricileri jeotermal güç santrallerinden 
buzdolaplarına, kimya endüstrisinden uzay araç-
larına kadar birçok enerji dönüşüm sistemleri-
nin en önemli elemanlarından biridir. Özellikle 
enerjinin verimli kullanımına yönelik yapılan 
çalışmalar son yıllarda önemini artırdıkça yük-
sek performanslı ısı değiştiricisi tasarım çalış-
maları da hız kazanmıştır. Isı değiştiricilerinin 
performansında elde edilebilecek bir verim ar-
tışının, enerjinin ekonomik kullanımı açısından 
büyük faydalar sağlayacağı aşikârdır. Isı değiş-
tiricilerinde ısıl direncin (%85 veya daha fazla) 
en çok olduğu kısım ısının hava akışkanı ile de-
ğiştirildiği yerdedir [3]. Bu nedenle ısı transferi 
iyileştirme çalışmaları genellikle ısı değiştirici-
lerinin hava tarafında yoğunlaşmıştır. Bu amaç-
la hava tarafında ısıl performansı iyileştirmek ve 
dolayısıyla ısı değiştiricisinin boyutunda kayda 
değer azalmalar sağlamak için geliştirilmiş-ge-
nişletilmiş yüzey geometrileri kullanılır. Bu 
yöntemlerden bir tanesi de düz kanatların dalgalı 
hale getirilmesidir. Dalgalı kanatlar ısı transfer 
yüzey alanını ve akış yolu uzunluğunu artırır 
aynı zamanda akış içinde kararsızlıklar oluş-
turarak türbülans meydana getirir, dolayısıyla 
akışın karışımı ve taşınımla ısı transferi yetene-
ği artmış olur. Akış yolunun ve türbülans mik-
tarının artması aynı zamanda basınç düşüşünü 
de artıran etmenlerdir. Isı değiştiricisinin toplam 
performansını artırmak için ısı transferi artışını 
en yüksek seviyede tutarken basınç düşüşünü de 
en az seviyede tutmak gerekir. Bunun için kanat-
lara uygulanacak dalga geometrisi büyük önem 
taşımaktadır. Literatürdeki dalgalı-kanatlı ısı de-
ğiştiricileri ile ilgili yapılmış çalışmalara ilişkin 
bazı örnekler aşağıda sunulmuştur. 

Tsai ve ark. [2] dalgalı kanatlı ısı değiştiricileri-
nin ısıl ve hidrolik performanslarını üç boyutlu 
olarak hesaplamalı akışkanlar dinamiği yaklaşı-
mıyla ve deneysel olarak araştırmışlardır. Elde 
ettikleri sonuçları Nusselt sayısı, ısı akısı ve ba-
sınç düşüşü olarak sunmuşlardır. Wang ve ark. 
[2] farklı boru sıra sayılı ve farklı kanat aralığına 
sahip 18 farklı dalgalı kanatlı ısı değiştiricisini 
rüzgâr tünelinde test ederek ısı transferi ve ba-

sınç düşümünü geniş kapsamlı olarak incelemiş-
lerdir. Sonuçları, boru çapına göre tanımlı Rey-
nolds sayısının 400-8000 aralığındaki değerleri 
için sürtünme faktörü f ve Colburn j faktörü ola-
rak sunmuşlar, kanat adımının (hatvesinin) Col-
burn j faktörü üzerinde ihmal edilebilir bir etkisi 
olduğunu ifade etmişlerdir. Jabardo ve ark. [4] 
yaptıkları deneysel çalışmada dış bükey panjur 
kanatlı ısı değiştiricisi bataryalarında hava tara-
fının ısıl performansını incelemişler, boru çap-
larını sabit tutup kanat adımlarını değiştirerek 
kanat adımı ve boru sıra sayısının ısıl perfor-
mansa etkisini araştırmışlardır. Yapmış oldukla-
rı çalışmalarda hava hızlarını 1-6 m/s aralığında 
değiştirmişler, kanat adımının 3,17 mm’den 1,81 
mm’ye azalması durumunda ısı transferi mikta-
rında sadece %10 gibi az bir değişim olduğunu 
belirtmişlerdir. Kanat adımının azaltılmasının 
ise hem panjur kanatlı ısı değiştiricisinde hem de 
dalgalı kanatlı ısı değiştiricisinde sürtünme fak-
törünü önemli ölçüde artırdığını rapor etmişler-
dir. Üç ve daha fazla boru sıra sayılı bataryalarda 
kanat yerleşimlerinin her birinde boru sıra sayı-
sının ısıl performansı etkilemediğini bulmuş-
lardır. Bir ve iki boru sıra sayılı bataryalar ise 
Colburn ve sürtünme faktörleri açısından önemli 
miktarda farklılıklar göstermiştir. Jang ve Chen 
[5] farklı boru sıra sayılarında, farklı dalgalı ka-
nat açılarında ve farklı dalga boylarındaki ısı 
değiştiricilerinin ısıl ve hidrolik performansları-
nı incelemişlerdir. Elde ettikleri sonuçlara göre 
boru sıra sayısının etkisi dalgalı kanatlı ısı de-
ğiştiricilerinde düz kanatlı ısı değiştiricilerinde 
olduğundan daha az önemlidir. Dalgalı kanatlı 
modellerinde ise eşit dalga boyu için dalga açıları 
arttıkça Nusselt sayısının ve basınç düşümünün 
arttığını rapor etmişlerdir. Dalga açısının 8,95º 
ve dalga boyunun 1,5 mm olduğu durumunda 
en iyi ısıl-hidrolik verimi sağladığını belirlemiş-
lerdir. Zang ve ark. [6] gözenekli ortam yaklaşı-
mı kullanarak yaptıkları sayısal çalışmalarında 
dalgalı-kanatlı bir ara soğutucusunun akış ve 
ısı transferi karakteristiklerini incelemişler, so-
nuçları sıcaklık ve basınç dağılımı ve eş düzey 
eğrileri olarak sunmuşlardır. Hava akış debisinin 
artması ile basınç düşümünün ve ısı transfer ka-
pasitesinin arttığını belirtmişlerdir. Kim ve ark. 
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lik performans j/f, akım çizgileri, hız vektörleri 
ve sıcaklık eş düzey eğrileri olarak sunulmuştur.

2. SAYISAL YÖNTEM

Bu çalışmada 3 boyutlu akış hacmini ve ısı 
transferini çözmek için FLUENT 16 paket ya-
zılımı kullanılmıştır. Ağ oluşturma sırasında ağ 
yapılarının kalitesi dikkate alınmıştır. Bütün du-
rumlar için sonuçların ağ sayısından bağımsız-
lığı kontrol edilmiştir. Sonuçların ağ yapısından 
bağımsızlığını kontrol etmek için Colburn fak-
törü j ve boyutsuz sürtünme faktörü f sonuçları 
dikkate alınmıştır ve farklı ağ sayılarındaki de-
ğerler arasında %1’lik fark elde edilinceye kadar 
ağ sayıları değiştirilmiştir. Akış alanı dört yüzlü 
elemanlara bölünmüştür. Kanat cidarlarında sı-
nır tabaka hız profilini daha iyi yakalamak için 
5 tabakadan oluşan üçgen prizma ağ elemanla-
rı kullanılmıştır. Katı hacim olan kanatlar ise 
dörtgen prizma ağ elemanlarına bölünmüştür. 
Sayısal çözümleme yapılırken akış sürekli ve 
türbülanslı kabul edilmiştir. Türbülanslı akışı 
çözmek için ise sınır tabaka akışlarında ve dü-
şük Reynolds sayılarında başarılı sonuçlar ve-
ren Realizable k-ϵ türbülans modeli kullanılmış 
ve kanat üzerindeki laminer bölgeyi hassas bir 
şekilde dikkate alabilmek için “Enhance Wall 
Treatment” yöntemi kullanılmıştır [13]. Girişte 
türbülans yoğunluğu %5 olarak kabul edilmiştir. 
Kanat üzerindeki ağ tabakasındaki birinci kat-
manda y+ < 1 olarak elde edilmiştir. 

Momentum denklemlerindeki basınç gradya-
nı ikinci dereceden ayrıklaştırma yöntemi ile 
çözülmüştür. Süreklilik denklemlerinde ya-
kınsama kriteri değeri 10-6 olarak alınmıştır. 
Havanın termo-fiziksel özellikleri ortalama sı-
caklık değerlerine göre sabit olarak kabul edil-
miştir: Cp = 1007 (j/kg K), ε = 0,00001895 (kg/
ms), k = 0,02625 (W/mK). Hava yoğunluğu ise 
sıkıştırılamaz ideal gaz denklemine göre belir-
lenmiştir. Girişte hız sınır şartı uygulanmış, çı-
kışta gösterge basıncı 0 Pa olarak ayarlanmıştır. 
Akış hacminin üst ve alt kısımlarına periyodik 
sınır şartı tanımlanmış yan yüzeye ise simetri 
sınır şartı uygulanmıştır. Çalışmada kanatların 
ısıl direnci de dikkate alınmıştır. Kanatlar alü-

[7] kanat yüksekliği 1,14 mm’de ve kanat açısı 
11,7°’de sabit tutulan, kanat adımlarının 1,34 
mm ile 2,54 mm aralarında değiştirildiği ve boru 
sıra sayısının 1’den 4’e kadar çıkarıldığı, 18 faklı 
dalgalı-kanatlı borulu ısı değiştiricilerinin hava 
tarafı ısı transferi ve basınç düşüşü karakteris-
tiklerini deneysel olarak araştırmışlardır. Elde 
ettikleri bulgulara göre kanat adımının artması 
ile sürtünme faktörü f artmış, Colburn j faktörü 
değişmemiş, boru sıra sayısı arttıkça hem j hem 
de f faktörleri azalmıştır. Reynolds sayısı artırıl-
dıkça boru sıra sayısının ısı transferi ve basınç 
düşüşü üzerine etkileri azalmıştır. Glazar ve ark. 
[8] dalgalı kanatlı ısı değiştiricileri için sayısal 
bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Farklı hava 
hızlarında ve kanat adımlarında yapmış olduk-
ları çalışmada ısı transferi ve basınç düşüşü ka-
rakteristiklerini araştırmışlar farklı hava hızları 
için farklı kanat adımlarının daha yüksek per-
formans gösterdiğini belirtmişlerdir. Bhuiyan ve 
ark. [9] dalgalı kanatlı-borulu ısı değiştiricileri-
nin ısıl ve hidrolik performanslarını sayısal ola-
rak incelemişlerdir. Çalışmalarını laminer (400 
< Re < 1200) , geçiş rejimli (1300 ≤ Re ≤ 2000) 
ve türbülanslı (2100 < Re < 7000) olarak gerçek-
leştirmişler sonuçlarını kıyaslamışlardır. Jungi 
ve ark. [10] 11 adet çapraz akışlı dalgalı-kanatlı 
ısı değiştiricilerinin ısıl ve hidrolik performan-
sını 11 adet ısı değiştiricisi örneği için Reynolds 
sayısının 800-6500 aralığındaki değerleri için 
deneysel olarak araştırmışlardır. Wolf ve ark. 
[11] dairesel borulu dalgalı-kanatlı ve boru sıra 
sayısı üç olan ısı değiştiricilerinin ısı transferi ve 
basınç düşüşü karakteristikleri için deneysel ve 
sayısal çalışmalar gerçekleştirmişler, deneysel 
ve sayısal sonuçları kıyaslamışlardır. Dwivedi 
ve Rai [12] motor soğutma sistemlerinin perfor-
mansını artırma amacıyla dalgalı-kanatlı radya-
törler üzerine sayısal çalışma yapmışlardır. Ça-
lışmalarında iş akışkanı olarak silisyum karbür 
kullanmışlar ve ısı transferi miktarını %15-12 
aralığında artırmışlardır. 

Bu çalışmada ilk olarak dalgalı kanatlı ısı değiş-
tiricilerinin ısı transferi ve basınç düşüşü karak-
teristikleri farklı dalga boyları ve yükseklikleri 
için sayısal olarak incelenmiş sonuçlar Colburn j 
faktörü, Fanning sürtünme faktörü f, ısıl-hidro-
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minyum malzemedendir ve ısı iletim katsayısı                                   
k = 202,4 (W/mK) olarak alınmıştır.

Realizable k-ε türbülans modelinde k ve ε için 
modellenmiş transport denklemleri:

( ) ( ) ( )t
j k b M k

j j k j

kk ku G G Y S
t x x x

µµ
σ

 ∂ ∂ ∂ ∂
ρ + ρ = + + + −ρε − + 

∂ ∂ ∂ ∂  

2

1 2 1 3( ) ( ) t
j b

j j

u C S C C C G S
x x x x kk v

µµ
σ ε ε ε

ε

  ∂ ∂ ∂ ∂ε ε ε
ρε + ρε = + +ρ ε −ρ + +  ∂ ∂ ∂ ∂ + ε   

1 max 0.43, , , 2
5 ij ij

kC S S S S η
= η = = η+ ε 

Burada Gk, ortalama hız gradyanlarından ötürü 
türbülans kinetik enerjinin üretimini temsil eder. 
Gb, yerçekimi kuvveti nedeniyle türbülans kine-
tik enerjinin üretilmesidir, Ym sıkıştırılabilir tür-
bülanstaki dalgalı genişlemenin toplam dağılma 
oranına katkısını temsil eder. C1ε, C2ε ve C3ε  sa-
bitlerdir. Sk ve Sc kullanıcı tarafından tanımlanan 
kaynak terimleridir.

Şekil 1. 3B akış hacmi ve sınır şartları

Şekil 2 Kanatlar ve akış hacmindeki 
ağ yapısı

Şekil 3 Dalgalı kanat geometrik parametreleri

Tablo 1. Dalgalı Kanatlarda Geometrik Parametrelerin Büyüklükleri

Model Adı Dalga Yüksekliği h (mm) Dalga Boyu λ (mm)
A1 1.25 20
B1 1.25 15
C1 1.25 12
D1 1.25 8
A2 0.60 20
B2 0.60 15
C2 0.60 12
D2 0.60 8
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2.1. Sayısal Yöntem Verilerinin İşlenmesi

Reynolds sayısı serbest akım hızına ve kanat 
adımına göre tanımlanmıştır:

Re UHρ
µ

=
   

Burada U hava giriş hızı ρ havanın yoğunluğu 
H kanat adımıdır, μ ise viskozitedir. Ortalama 
akışkan sıcaklığı giriş ve çıkıştaki akışkan sı-
caklıkların aritmetik ortalaması alınarak hesap-
lanmıştır.

2
g ç

b

T T
T

+
=

Colburn faktörü j ve Fanning sürtünme faktörü 
f:

2/3
2/3

2

.Pr
Re.Pr . .

.1 4.. .
2

p

Nu hj
U C

P Hf
LU

ρ

ρ

= =

∆
=

   

Burada L toplam kanat uzunluğudur. 

3. SONUÇ

Bu çalışmada akış görselleştirme sonuçları ve 
ısı transferi-basınç düşüşü sonuçları birlikte de-
ğerlendirilmiştir. Akış görselleştirme sonuçları 
dalgalı kanatların geometrik özelliklerinin akış 
fiziği üzerine etkisini daha net bir şekilde anla-
mamızı sağlamaktadır. Dalga yüksekliği h=1,25 
mm için A1 (λ=20 mm), B1 (λ=15 mm), C1 (λ=12 
mm) ve D1 (λ=8 mm) modellerinde Şekil 4 ve 5’te 
sırasıyla serbest akım hızı U=1 m/s ve U=4 m/s 
için hız vektörleri verilmiştir. Serbest akım hızı 
1 m/s iken A1 modelinde hava akışkanı kanat yü-
zeyinden ayrılmadan yoluna devam edebilmek-
tedir. Aynı hızda B1 modelinde akış ayrılmaları-
nın başladığı görülmektedir ve D1 modelinde ise 
akış kanat yüzeyinden ilk dalgadan sonra büyük 
miktarda ayrılmaktadır. Hava hızı 4 m/s’ye artı-
rıldığında ise havanın kanat yüzeyini takip etme 
eğiliminin arttığı görülmektedir. Şekil 6 ve 7’de 
ise aynı modeller için akım çizgileri sonuçları sı-
rasıyla hava hızı 1 m/s ve 4 m/s için verilmiştir. 
Akım çizgileri hava hızlarının değerlerine göre 

farklı renk ölçeklerinde renklendirilmiştir. A1 
modelinde hava hızının 1 m/s değeri için akım 
çizgileri net bir şekilde göstermektedir ki akış 
kanat yüzeyinden ayrılmadan yoluna devam et-
mektedir. Dalga boyunun daha kısa olduğu B1 
ve C1 modellerinde ise akım yönünde birinci 
dalgada akış ayrılması görülmezken ikinci dal-
gada akış ayrılması başlamış, kanat yüzeyine 
çok yakın bir bölgede dönümlü akış bölgeleri 
oluşmuştur. Dalga boyunun en düşük olduğu 
D1 modelinde ise akış ayrılması hemen birinci 
dalganın ilk yarısında küçük bir ayrılma balon-
cuğu oluşturmuş, aşağı akım yönünde ise daha 
büyük çapta dönümlü akış bölgeleri oluşmuştur. 
Hava akış hızı 4 m/s’ye çıkarıldığında A1 mo-
delinde hala her hangi bir akış ayrılması görül-
mezken B1 ve C1 modellerinde akış ayrılmaları 
1 m/s hızdaki duruma göre daha erken oluşma-
ya başlamıştır. D1 modelinde ilk dalgada oluşan 
ayrılma baloncuğu büyürken diğer dalgalardaki 
ayrılma baloncuklarının boyutları küçülmüştür. 
Dalgalı kanatların dalga boyları sabit tutulup 
dalga yükseklikleri azaltıldığında akış yapıları 
da büyük miktarda değişmiştir. Dalga boyunun 
azaltılması dolayısıyla kanatların dalga açısının 
artması kanatlar arasındaki mesafeyi düşürdüğü 
için hava hızlarının dar açılarda daha yüksek ol-
ması beklenen bir durumdur. Ancak akışın kanat 
yüzeyini takip edememesinden kaynaklı akış 
ayrılmaları kanat üzerinde ölü akış bölgeleri 
oluşturmaktadır. Kütlenin korunumu ilkesi gere-
ği böyle bir durumda kanatlar arasındaki akışın 
maksimum hızlarında değişmeler olmaktadır. 
D1 modelinde hava giriş hızının 1 m/s olduğu 
durumda maksimum hava hızı yaklaşık 3 m/s’ye 
yükselmiştir. Hava hızı 4 m/s’ye çıkarıldığında 
ise havanın maksimum hızı 10.34 m/s olmuştur. 
Şekil 6 ve Şekil 7’deki akım çizgilerinden de gö-
rülebileceği gibi hava giriş hızının 4 m/s olduğu 
durumda kanat yüzeyindeki akış ayrılmaların-
dan kaynaklı ölü akış bölgesinin boyutları kü-
çülmüştür. Bu nedenle 1 m/s hızla giren havanın 
hızı yaklaşık 3 kat artarken, 4 m/s hızla giren 
havanın hızı yaklaşık 2,5 kat artmıştır. 

Dalga yüksekliğinin yarıya düşürülmesi kanat-
ların açısını değiştirmiş akışın kanat yüzeyini 
takip edebilme eğilimi daha da artmıştır. Şekil 
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8 ve 9’da dalga yüksekliği h=0,6 mm için A2 
(λ=20 mm), B2 (λ=15 mm), C2 (λ=12 mm), D2 
(λ=8 mm) modellerinde sırasıyla serbest akım 
hızı U=1 m/s ve U=4 m/s için hız vektörleri ve-
rilmiştir. Hava giriş hızının 1 m/s olduğu durum-
da hava kanatları dalga boyu λ =8 mm’ye (D2) 
düşünceye kadar takip edebilirken hız 4 m/s’ye 
çıkarıldığında λ =12 mm’de (C2) akış ayrılma-
ları başlamıştır. Şekil 10 ve Şekil 11’de sırasıyla 
hava giriş hızlarının 1 m/s ve 4 m/s değerleri için 
akım çizgileri verilmiştir. Hız vektörleri sonuç-
larında daha önce de belirtildiği gibi hava hızı-
nın 1 m/s değerinde A2, B2 ve C2 modellerinde 
akış tamamen dalga yapısıyla aynı doğrultuda 
hareket etmektedir. Dalga boyunun en küçük ol-
duğu D2 (λ=8 mm) modelinde ikinci dalgadan 
itibaren akış ayrılmaları başlamıştır. Hava hızı 
4 m/s’ye çıkarıldığında akış ayrılması C2 mode-
linde çok az miktarda oluşmuş, D2 modelinde 
ise ilk dalgada oluşmuş daha sonraki dalgalarda 
daha da büyümüştür. 

Dalgalı kanatlar akış yolunu uzatırken aynı za-
manda türbülans oluşturucu yapılar olarak da 
işlev görmekte sıcak akışkan ve soğuk akışkanın 
karışımını artırmaktadır. Bunun için sıcaklık eş 
düzey eğrileri sonuçları hava giriş hızının 1 m/s 
değeri için Şekil 12 ve Şekil 13’te dalga yüksek-
liğinin sırasıyla h=1,25 mm ve 0,6 mm değerleri 
için verilmiştir. A2 modeli kanat dalga açısının 
en yüksek olduğu modeldir. Kanat cidarındaki 
ısıl sınır tabaka kırılmadan büyüyerek devam 
ederken dalga boyu küçüldükçe akışkan karışım 
miktarının arttığı görülebilmektedir. D2 ve D1 
modellerinde (en düşük dalga boyunda) akış ay-
rılmalarından meydana gelen ısıl art izleri soğuk 
ve sıcak akışkan karışım miktarını da azaltmak-
tadır. 

Isı değiştirici modellerinin ısıl ve hidrolik per-
formanslarını nicel olarak değerlendirebilmek 
için Şekil 14’te farklı dalga boylarında, dalga 
yüksekliklerinde ve hava hızlarında (Re sayıla-
rında) Colburn j faktörü, Fanning sürtünme fak-
törü f ve ısıl-hidrolik performansı veren j/f oranı 
verilmiştir. Kanat dalga yüksekliğinin h=1,25 
mm değeri için farklı kanat dalga boylarında ısı 
transferi karakteristiği Colburn j faktörü sonuç-

larına göre en yüksek ısıl performans D1(λ=8 
mm) modelinde elde edilmiştir. Dalga boyu λ=8 
mm’den (D1) 20 mm’ye (A1) yükseltildiğinde 
Colburn j faktörü değerleri Reynolds sayısının 
en küçük ve en büyük değerleri için (Re=384, 
1538) sırasıyla 0,29 ve 0,185 değerlerinden 0,2 
ve 0,13 değerlerine düşmüştür. Aynı modeller 
için basınç düşüşü karakteristiği olan Fanning 
sürtünme faktörü f değerleri de j değerleri gibi 
benzer özellik göstermiş en yüksek değerlerini 
D1 modelinde en küçük değerini A1 modelinde 
almıştır. Tıpkı ısı transferi karakteristiklerinde 
olduğu gibi dalga boyu en büyük değerinden en 
küçük değerine küçülürken diğer modellerde so-
nuçlar bir birine yakın çıkarken D1 modelinde 
basınç düşüşü aniden artış göstermiştir. Bunun 
nedeni akım çizgileri sonuçlarından anlaşılabil-
mektedir. D1 modelinde dalga açısı o kadar da-
ralmıştır ki akış kanat cidarını takip edememiş 
akış ayrılmaları meydana gelmiştir. Gerek akış 
uzunluğunun artması, gerek akış ayrılmasından 
kaynaklı türbülans ve girdap üretimi ısı transfe-
rini ve basınç düşüşünü artırmıştır. Isı transferi 
iyileşmesini basınç düşüşünü de dikkate alarak 
incelemek için ısıl-hidrolik verimi performansı 
veren j/f değerlerine bakmak gerekmektedir. D1 
modelinin ısıl performansı en yüksek olsa da 
basınç düşüşünün yüksek olmasından ötürü ısıl-
hidrolik performans değeri en düşük olan model 
olmuştur. En düşük kanat dalga boyuna sahip 
D1 modelinin ısıl hidrolik performansı j/f Rey-
nolds sayısının en küçük ve en yüksek değerleri 
için sırasıyla 0,52 ve 0,43 değerlerini almıştır. 
En büyük ısıl-hidrolik performans değerleri A1 
modeli için 2,24-2,53 aralığında elde edilmiştir. 
A1, B1 ve C1 modellerinde akışkan hızı, dola-
yısıyla Reynolds sayısı arttıkça ısıl-hidrolik per-
formansı j/f değerleri artarken D1 modelinde ise 
Reynolds sayısı arttıkça j/f değeri düşüş göster-
miştir. D1 kanadına sahip bir ısı değiştiricisinde 
ısı transferini artırmak amacıyla hava debisini 
artırmak daha verimsiz bir çalışma koşulu yara-
tacaktır.

Kanat dalga yüksekliği h=0,6 mm’ye düşürül-
düğünde ısı transferi ve basınç düşüşü karakte-
ristiklerinde değişimler meydana gelmiştir. Bu 
dalga yüksekliğinde bütün dalga boylarındaki 
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modellerde ısı transferi ve basınç düşüşü değer-
leri azalmıştır. Colburn j değerlerine göre yine 
en yüksek ısı transferi dalga boyunun en küçük 
olduğu D2 modelinde meydana gelmiş, sürtün-
me faktörü f değerlerine göre de en yüksek ba-
sınç düşüşü yine D2 modelinde olmuştur. Düşük 
Reynolds sayılarında modeller arasında j faktörü 
değerleri açısından belirgin bir fark yokken Rey-
nolds sayısı arttıkça farklar artmaktadır. En yük-
sek Reynols sayısı için D2 modelinin ısı trans-
feri miktarı A2 modeline göre yaklaşık %41 
daha fazladır. Basınç düşüşü karakteristiği olan 
f faktörü dalga boyu düştükçe artış göstermiş en 
büyük değerini dalga boyunun λ=8 mm olduğu 
D2 modelinde almıştır. D2 modelindeki basınç 
düşüşü değeri diğer modellere göre ani artış gös-
termiş Reynolds sayısının 1538 değeri için ise 
A2 modeline göre basınç düşüşü %115,15 daha 
fazla olmuştur. Dalga boyları aynı ancak dalga 
yükseklikleri farklı olan A1 ve A2 modellerine 
bakıldığında A1(h=1,25 mm, λ=8 mm) mode-
lindeki basınç düşüşü değerleri A2 (h=0,6 mm, 

λ=8 mm) modeline göre en düşük ve en yüksek 
Reynolds sayıları için sırasıyla %428 ve %502 
daha fazladır. 

Her iki dalga yüksekliğinde ve farklı dalga boy-
larındaki modellerin ısıl ve hidrolik performans-
larını nicel olarak birlikte dikkate alan j/f değer-
leri Şekil 14’de verilmiştir. Dalga yüksekliğinin 
h=1,25 mm olduğu A1, B1 ve C1 modellerinde 
Reynolds sayısı arttıkça j/f değerleri artarken 
D1 modelinde azalmaktadır. Isıl-hidrolik perfor-
mans sonuçları genel olarak dalga yüksekliğinin 
h=1,25 mm olduğu modellerde daha düşük de-
ğerler almıştır. Dalga yüksekliği h=0,6 mm’ye 
düşürüldüğünde ise j/f değerleri genel olarak 
daha yüksek değerlere ulaşmıştır. Bütün dalga 
boyları ve dalga yükseklikleri birlikte ele alındı-
ğında en düşük ısıl-hidrolik performans D1 mo-
delinde elde edilmiştir. D1 modeli j/f değerleri-
nin 1’den düşük olduğu tek modeldir. En yüksek 
ısı transferi D1 modelinden elde edilmiş olsa da 
akış ayrılmalarının çok fazla olması (Şekil 6) ve 
ölü akış bölgelerinden ötürü maksimum hız de-

Şekil 4. Dalga yüksekliği h=1,25 mm ve serbest akım 
hızı U=1 m/s için hız vektörleri sonuçları

Şekil 5. Dalga yüksekliği h=1,25 mm ve serbest akım 
hızı U=4 m/s için hız vektörleri sonuçları

Şekil 6. Dalga yüksekliği h=1,25 mm ve serbest akım 
hızı U=1 m/s için akım çizgileri sonuçları

Şekil 7. Dalga yüksekliği h=1,25 mm ve serbest akım 
hızı U=4 m/s için akım çizgileri sonuçları
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Şekil 8. Dalga yüksekliği h=0,6 mm ve serbest akım hızı    
U=1 m/s için hız vektörleri

Şekil 9. Dalga yüksekliği h=0,6 mm ve serbest akım hızı 
U=4 m/s için hız vektörleri

Şekil 10. Dalga yüksekliği h=0,6 mm ve serbest akım hızı    
U=1 m/s için akım çizgileri

Şekil 11. Dalga yüksekliği h=0,6 mm ve serbest akım hızı 
U=4 m/s için akım çizgileri

Şekil 13. Dalga yüksekliği h=0,6 mm ve serbest akım hızı U=1 m/s için sıcaklık eş düzey eğriler

Şekil 12. Dalga yüksekliği h=1,25 mm ve serbest akım hızı U=1 m/s için sıcaklık eş düzey eğriler
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ğerlerinin daha yüksek olması nedeniyle basınç 
düşüşü değerleri çok büyük olduğu için ısıl-hid-
rolik performansı çok düşük değerlerde kalmış-
tır. D1 modeli ile kıyaslandığında dalga yüksek-
liğinin h=1,25’ten h=0,6 mm’ye düşürülen D2 
modelinde ısıl-hidrolik performans %269-%321 
oranında artış olmuştur. D2 modelinde Reynolds 
sayısı arttıkça j/f değerleri düşmeye devam et-
miştir. 

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada dalgalı-kanatlı ısı değiştiricileri-
nin ısıl ve hidrolik performansları farklı dalga 
boyları ve dalga yükseklikleri için değişik hava 
hızlarında üç boyutlu olarak Hesaplamalı Akış-
kanlar Dinamiği yaklaşımı ile incelenmiştir. 
Sonuçlar akım çizgileri, hız vektörleri, sıcaklık 
eş düzey eğrileri gibi akış görselleştirme yönte-
miyle akış fiziği açısından değerlendirilmiş, ısıl 
ve hidrolik performans ise ısı transferi karakte-
ristiği Colburn j faktörü, basınç düşüşü karakte-
ristiği olan sürtünme faktörü f ve bunların oranı 
olan j/f olarak sunulmuştur. Sonuçlar aşağıdaki 
gibi özetlenebilir:

Şekil 14 Isı transferi karakteristiği Colburn j faktörü, basınç düşüşü karakteristiği sürtünme faktörü f ve ısıl 
hidrolik performans j/f değerlerinin farklı modeller için Reynolds sayısı ile değişimi

• Dalga boyunun sabit tutulup dalga yük-
sekliğinin artırılması ve sabit dalga yük-
sekliğinde dalga boyunun azaltılması akış 
ayrılmalarının daha erken olmasına neden 
olmuştur. Akış ayrılmasının daha erken 
oluşması türbülans üretimini artırırken aynı 
zamanda akış ayrılması baloncuklarının ve 
dolayısıyla ısıl art izlerinin büyümesine ne-
den olmuştur. 

• Kanat dalga yüksekliğinin h=1,25 mm değeri 
için farklı kanat dalga boylarında ısı transfe-
ri karakteristiği Colburn j faktörü ve basınç 
düşüşü karakteristiği olan sürtünme faktörü 
f sonuçlarına göre en yüksek ısıl performans 
ve en yüksek basınç düşüşü dalga boyunun 
λ=8 mm olduğu D1 modelinde elde edilirken 
en düşük ısıl performans ve en düşük basınç 
düşüşü değerleri dalga boyunun λ=20 mm 
olduğu A1 modelinde elde edilmiştir. 

• Kanat dalga yüksekliği h=0,6 mm’ye düşü-
rüldüğünde ısı transferi ve basınç düşüşü 
karakteristiklerinde değişimler meydana 
gelmiştir. Bu dalga yüksekliğinde bütün dal-
ga boylarındaki modellerde ısı transferi ve 
basınç düşüşü değerleri azalmıştır.
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• Kanat dalga yüksekliği h=0,6 mm değerine 
düşürüldüğünde bütün dalga boylarındaki 
ısı transferi ve basınç düşüşü değerleri azal-
mıştır. Bu dalga yüksekliğinde Colburn j 
değerlerine göre en yüksek ısı transferi dal-
ga boyunun en küçük olduğu D2 (λ=8 mm) 
modelinde elde edilirken, sürtünme faktörü 
f değerlerine göre de en yüksek basınç dü-
şüşü yine D2 modelinde meydana gelmiştir.

Isıl-hidrolik performans sonuçları genel olarak 
dalga yüksekliğinin h=1,25 mm olduğu model-
lerde daha düşük değerler almıştır. Dalga yük-
sekliği h=0,6 mm’ye düşürüldüğünde ise j/f 
değerleri genel olarak daha yüksek değerlere 
ulaşmıştır.
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Türkiye’de Kurulabilecek Deniz Üstü Rüzgâr 
Santralinin Teknik ve Ekonomik Analizi

ÖZ
Bu çalışmada, deniz üstü rüzgâr enerjisinin dünyadaki güncel durumundan bahsedilmiş ve 
rüzgâr enerjisinin temel etkenleri incelenmiştir. Günümüzde Türkiye’de deniz üstü rüzgâr 
santrali bulunmamaktadır. Bundan dolayı, bir santral kurulurken izlenilebilecek adımlar 
bu çalışmada detaylıca incelenmiştir. WAsP’ta (Wind Atlas Analysis and Application Prog-
ram) analiz edilmek üzere Türkiye’nin 43 farklı noktasında bulunan deniz otomatik gözlem 
istasyonlarına ait son 1 yıldaki saatlik ortalama hız ve yön değerleri Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Deniz üstü rüzgâr enerjisi potansiyeli en yüksek böl-
geler WAsP’ta yapılan analizler sonucunda belirtilmiştir ve diğer faktörler açısından da 
değerlendirildikten sonra en uygun bölge Bozcaada olarak belirlenmiştir. Türbin yerleşimi, 
kapasite ve yıllık elektrik üretim hesabı yapıldıktan sonra kurulacak santralin ekonomik 
analizi yapılmıştır. Bu analize göre santralin yıllık net geliri 57.381 milyon € ve geri öde-
mesi süresi 8,7 yıl olarak hesaplanmıştır. Tüm bu veriler sonucunda bölgenin deniz üstü 
rüzgâr enerji santrali kurulumu için uygun olduğu gözlemlenmiştir.
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ABSTRACT
In this study, be mentioned about current situation of offshore wind energy in the world and 
essential factors associated with offshore wind energy have been examined. At the present 
time, there is no installed offshore wind farm in Turkey. Therefore, potential following steps 
have been examined in detail during under construction of a new offshore wind farm. In 
order to analysing of 43 different meteorological station in WAsP (Wind Atlas and Appli-
cation Program), hourly mean wind velocity and direction which are belong to last year, 
have been provided from General Directorate of Meteorology. The best potential regions 
have been indicated according to WAsP analyses and Bozcaada was found best area for po-
tential offshore wind farm after evaluation by other factors. Moreover, turbine settlement, 
installed capacity and annual electricity production have been calculated and after that, 
economic analysis has been done. According to this economic analysis, annual net income 
has calculated 57.381 million € and pay back period has found 8,7 years. The results show 
that, this area has convenient conditions for potential off shore wind farm.
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1. GİRİŞ

Günümüzde enerji ihtiyacının çok büyük bir 
kısmı fosil yakıtlar ile sağlanmaktadır. Fakat bu 
kaynakların rezerv problemi, çevreye verdiği za-
rar ve yüksek maliyet gibi dezavantajlara sahip 
olması son yıllarda tüm dünyayı yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Rüzgâr ener-
jisi, bu kaynaklar arasında en popüler olanıdır. 
Son 20 yılda yoğun mühendislik çalışmaları ne-
ticesinde türbin kapasiteleri 500 kW’tan 8 MW’a 
kadar çıkabilmiştir [1]. 2016 yılı itibariyle dün-
yada rüzgâr enerjisinin toplam kurulu kapasitesi 
433 GW’a ulaşmıştır ve dünyanın elektrik ener-
jisi ihtiyacının %3,1’ini karşılamaktadır. Kurulu 
güç bakımından Çin, 145,36 GW kapasitesi ile 
dünyada açık ara lider durumdadır. Türkiye ise 
6,081 GW kurulu güç ile tüm dünyada 12. sırada 
yer almaktadır [2].

Türkiye 2016 yıl sonu itibariyle, 273,387 TWh 
toplam elektrik üretiminin %32,9’unu doğalgaz-
dan, %24,2’sini hidroelektrikten, %16,1’ini ithal 
kömürden, %16,6’sını linyit ve taşkömüründen, 
%5,5’ini rüzgârdan, %1,6’sını jeotermalden ve 
%3,1’ini diğer kaynaklardan (sıvı yakıtlar, bi-
yogaz, güneş) elde etmektedir [3]. 2016 yılında 
Türkiye enerji talebinin, doğalgazda %99, taş 
kömüründe %95, petrolde %92 olmak üzere top-
lamda %70’lik kısmı ithalat ile karşılanmıştır 
[4]. Tüm bu veriler incelendiğinde Türkiye'nin 
enerji talebi bakımından dışa bağımlı bir ülke 
olduğu görülmektedir. Bu nedenle, ülkemizde 
ithal enerjinin azaltılıp, enerji arz güvenliğinin 
sağlanması için yenilenebilir enerji kaynakları 
en önemli seçenek olarak görülmektedir. Son 
yıllarda devletin büyük teşvikleri ile yenilenebi-
lir enerjiye, özellikle de rüzgâr enerjisine büyük 
yatırımlar sağlanmıştır.

Rüzgâr enerjisinin hızla gelişmekte olan uy-
gulamalarından bir tanesi de deniz üstü rüzgâr 
enerjisidir. Deniz üstü rüzgârlarının karaya göre 
daha güçlü ve düzenli olması bu santrallere bü-
yük avantaj sağlamaktadır. Fakat ilk yatırım ma-
liyetlerinin yüksek olması ise deniz üstü rüzgâr 
santrallerinin dezavantajıdır. Dünyada kurulu 
güç bakımından rüzgâr enerjisinin %2,8’lik 
bölümünü deniz üstü rüzgâr santralleri oluştur-

maktadır. Ayrıca yaklaşık 4,35 GW daha ku-
rulum aşamasında bulunan deniz üstü santrali 
mevcuttur. İlk deniz üstü rüzgâr santrali 1991 
yılında Danimarka’da tamamlanmıştır ve 4,95 
MW Kurulu güce sahiptir. Günümüzde kapasi-
tesi en yüksek olan deniz üstü rüzgâr santrali, 
2012 yılında Birleşik Krallık’ta devreye alın-
mıştır ve kurulu gücü 630 MW’tır [2]. 2017 yılı 
itibariyle Türkiye’de deniz üstü rüzgâr santrali 
bulunmamaktadır ve bununla ilgili bir proje de 
halen mevcut değildir. Fakat 3 tarafı denizlerle 
çevrili olan ülkemiz, bu enerji türü açısından 
yadsınamayacak bir potansiyele sahiptir.

Deniz üstü rüzgâr santralleri; yatırım, işletme 
ve bakım maliyetleri yüksek olan santraller ol-
duğundan dolayı santral kurulumundan önce 
teknik ve ekonomik analizin detaylı bir şekilde 
yapılması çok önemlidir. Kurulum yapılacak 
bölgenin teknik analizi sırasında rüzgâr profili, 
deniz derinliği ve taban yapısı, çevresel ve sos-
yal faktörlerin hepsi göz önünde bulundurulma-
lıdır. Bu çalışmada, Türkiye’nin farklı bölgele-
rinde bulunan 43 adet deniz üstü istasyonuna ait 
rüzgâr verileri analiz edilmiş ve diğer etkenler-
le birlikte değerlendirildikten sonra deniz üstü 
rüzgâr santrali kurulumu için en uygun bölge 
seçilmiştir. Daha sonra bu bölgeye kurulacak 
santralin teknik ve ekonomik analizi yapılmıştır. 

2. DENİZ ÜSTÜ RÜZGÂR SANTRALİ 
TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye’nin deniz üstü rüzgâr analizini yap-
mak için 43 farklı deniz otomatik gözlem is-
tasyonuna ait rüzgâr verileri Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nden temin edilmiştir (Şekil 1) Ya-
pılan analizlerde istasyonlara ait son 1 yıldaki 
saatlik ortalama rüzgâr hız ve yön bilgileri kul-
lanılmıştır. Tüm bölgelerin analizinde WAsP 
(Wind Atlas Analysis and Application Program) 
isimli yazılımdan yararlanılmıştır. WAsP, girilen 
verileri analiz ederek bölgeye ait yıllık ortalama 
rüzgâr hızı, hakim rüzgâr yönü, güç yoğunluğu 
ve Weibull olasılık dağılım fonksiyonu paramet-
relerini hesaplar. Weibull olasılık dağılım fonk-
siyonu, yıl içindeki saatlik ortalama rüzgâr hızı 
değişimlerinin hesaplanmasında kullanılan en 
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Şekil 1. Türkiye deniz otomatik meteoroloji gözlem istasyonları (www.mgm.gov.tr)

Tablo 1. WAsP Analizi Yapılan Bölgeler

İstasyon Ölçülen Rüzgâr 
Hızı (m/s)

Güç Yoğunluğu 
(W/m2) İstasyon Ölçülen Rüzgâr 

Hızı (m/s)
Güç Yoğunluğu 

(W/m2)

Adana 4,55 128 İzmir Urla 6,77 313
Alanya 6,82 436 İzmir Körfezi 5,86 278
Antalya Finike 2,73 31 Kaş 3,2 49
Antalya Konyaaltı 3,49 81 Kırklareli 5,04 218
Bandırma 3,68 102 Kocaeli Kefken 5,03 171
Bartın 6,61 346 Kuşadası 5,13 209
Bodrum Burnu 6,26 286 Marmara Adası K 3,68 81
Bodrum Kuzey 3,39 48 Marmara Adası G 4,87 187
Bozcaada 7,45 486 Marmaris 3,49 58
Çanakkale Ezine 6,39 307 Mersin Anamur 4 160
Karabiga 5,55 251 Mersin Silifke 5,04 258
Çeşme 7,02 403 Ordu Perşembe 4,85 163
Datça 7,84 701 Ordu Ünye 3,93 72
Edirne Enez 6,14 339 Rize 2,27 15
Erdek 5,54 227 Samsun Bafra 5,58 224
Giresun 1,19 17 Samsun Liman 4,59 134
Gökçeada Güney 4,86 192 Sinop 6,07 345
Gökçeada Kuzey 6,05 305 Tekirdağ Ereğli 4,73 166
Hopa 3,01 117 Trabzon 3,58 108
İskenderun 6,55 405 Trabzon Liman 4,58 113
İzmir Azaplar 6,73 326 Yalova 4,5 115
İzmir Güzelbahçe 5,09 223
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yaygın fonksiyondur. Her k değerine göre eğriler 
farklı karakteristik göstermektedir ve k değeri 
arttıkça eğri daha dik bir tepe noktasına sahip 
olmaktadır. Bu da daha düşük rüzgâr hızı deği-
şimini göstermektedir [5].

WAsP’da analizi yapılan 43 istasyona ait rüzgâr 
hız ve güç yoğunluğu sonuçları Tablo 1’de ve-
rilmiştir. Deniz üstü rüzgâr gücünden yararla-
nabilmek için 100 metre yükseklikte yıllık or-
talama rüzgâr hızının minimum 7 m/s olması 
gerekmektedir [6]. Bu koşulu sağlayan 12 adet 
bölge rüzgâr gücü bakımından deniz üstü sant-
ral kurmaya uygun olarak belirlenmiştir ve diğer 
faktörler açısından değerlendirilme kısmına ge-
çilmiştir. 

Genelde ölçüm yapılan yükseklikler, kurulacak 
türbin yüksekliğinden daha düşük seviyede ol-
duğu için Tablo 1’de verilen hız değerleri aşağı-
daki formül vasıtasıyla 100 metre yükseklikteki 
hız değerlerine dönüştürülmüştür [6].

Vg = Vref ( hg  )μ
 (2.1)

                
href

Deniz üstü rüzgâr santrali kurulacak bölgenin 
askeri yasak bölge ve eğitim-atış sahası içerisin-
de bulunmaması, deniz trafiğini engellememesi 
ve kıta sahanlığı açısından sorun teşkil etmeme-
si gerekmektedir [6]. Seçilen 12 bölgede, bu fak-

törlere göre değerlendirme yapılmıştır. Çanak-
kale Boğazı’ndaki deniz trafiğini etkilemesinden 
dolayı Çanakkale Ezine santral kurulumu açısın-
dan uygun değildir. Çeşme, askeri yasak bölge 
içinde bulunurken Urla ve İzmir Güzelbahçe 
hem askeri yasak bölge hem de eğitim-atış sahası 
bölgesinde bulunmaktadır ve santral kurulumu 
için uygun değildir [7]. Türkiye karasuları, Ege 
Denizi’nde 6 deniz mili mesafesindedir. Fakat, 
Bodrum, Datça ve Çeşme gibi bölgelerin Yu-
nan Adaları’na yakınlığından dolayı mesafe bu 
bölgelerde 6 deniz milinden daha azdır [8]. Bu 
durum, kıta sahanlığı açısından sorun teşkil ede-
ceğinden bu bölgelere deniz üstü rüzgâr santrali 
kurulamaz. 12 bölgenin, tüm etmenler açısından 
değerlendirilmesi ve santral kurulum uygunluğu 
Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tüm faktörler değerlendirildiğinde Tablo 
2’den de görüleceği gibi Akdeniz’de Alanya, 
Karadeniz’de Bartın ve Sinop, Ege Denizi’nde 
Edirne Enez, Gökçeada ve Bozcaada deniz üstü 
rüzgâr santrali kurulumu açısından uygun böl-
gelerdir. Santral alanı seçilirken en çok dikkat 
edilen özellik bölgedeki yıllık ortalama rüzgâr 
hızıdır. Bu 6 bölge içerisinden Bozcada yıllık or-
talama 9,7 m/s rüzgâr hızıyla en yüksek değere 
sahiptir ve bu çalışmada deniz üstü rüzgâr sant-
rali kurulacak bölge olarak seçilmiştir. 

Tablo 2. Deniz Üstü Rüzgâr Santrali Kurulabilecek Bölge Analizi

İstasyon Rüzgâr Hızı 
(m/s)

Güç 
Yoğunluğu

(W/m2)

100 m 
Yükseklikteki 

Hız (m/s)

Eğitim 
ve Atış 

Sahaları

Askeri 
Yasak 
Bölge

Kıta 
Sahanlığı

Santral İçin 
Uygunluk

Alanya 6.82 436 8.5 + + + +
Bartın 6.61 346 8.75 + + + +
Bodrum 6.26 286 7.3 + + - -
Bozcaada 7.45 486 9.7 + + + +
Çanakkale 6.39 307 8.3 - - + -
Çeşme 7.02 403 9.15 + - - -
Datça 7.84 701 7.84 + + - -
Edirne Enez 6.14 339 7.9 + + + +
Gökçeada 6.05 305 7.7 + + + +
Azaplar 6.73 326 8.66 - - + -
Urla 6.77 313 8.95 - - + -
Sinop 6.07 345 6.85 + + + +
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3. BOZCAADA DENİZ ÜSTÜ SANTRALİ 
ANALİZİ

Tüm etkenler incelendikten sonra deniz üstü 
rüzgâr santrali kurulumu için uygun bulunan 
Bozcaada Kuzey bölümünün, istasyon yüksekli-
ğindeki WAsP analizi sonucunda yıllık ortalama 
rüzgâr hızı 7,45 m/s, güç yoğunluğu 486 W/m2 
ve hâkim rüzgâr yönü kuzey doğu olarak hesap-
lanmıştır (Şekil 2). Daha sonra Denklem [2.1] 
vasıtasıyla 100 metre yükseklikte rüzgâr hızı 9,7 
m/s olarak tekrar hesaplanmıştır.

3.1. Rüzgâr Gücü Hesabı ve Türbin Yerleşimi

Bir bölgeye ait rüzgâr gücü hesabı yapılırken 
aşağıdaki denklemden yararlanılır:

P = 1/2.Cp.ρ.A.V3  [3.1]

Bu denklemdeki güç faktörü Cp rüzgâr santral-
leri için ortalama 0,4 değerine sahiptir [9]. Alan 
hesabı yapılırken r, rotor yarıçapı 65 m alındı 
ve formülünden A = 13273 m2 olarak hesaplan-
dı. Bozcaada yıllık sıcaklık ortalaması 15,5 °C 
olduğundan hava yoğunluğu ise ρ = 1,22 kg/m3 
olarak termodinamik tablolardan bulundu. Daha 

önceden analiz edilen yıllık ortalama rüzgâr hızı 
9,7 m/s değeri de formülde yerine konulduğunda:

P = 2,96 MW güç değeri elde edilmiştir.

Bozcaada rüzgâr profili ve hesaplanan güç de-
ğeri göz önünde bulundurularak santralde, Sie-
mens SWT-3.3 model deniz üstü rüzgâr türbini 
kullanılmasına karar verilmiştir. Tablo 3’te tür-
bine ait özellikler verilmiştir.

Tablo 3. Siemens SWT-3.3 Rüzgâr Türbini 
Özellikleri 

Model Siemens SWT-3.3
Kapasite 3300 kW
Göbek Yüksekliği 95 m
Rotor Çapı 130 m
Rotor Tipi Upwind
Rotor Hızı 12,2 devir/dk
Dönüş Yönü Saat yönünde
Kanat Sayısı 3
Süpürme Alanı 13273 m2

Başlama Hızı 3 m/s
Kesme Hızı 25 m/s
Nominal Hız 12 m/s

Şekil 2. Bozcaada WAsP analizi
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Bozcaada’nın kuzey kıyılarında kayalıklar mev-
cut olduğundan türbin yerleşiminin kıyıdan 
yaklaşık 1,5 km sonra başlaması uygundur. Ku-
zeyde Tavşan Adası kayalıklarına kadar, doğuda 
Çanakkale kıyı liman gemiciliğini etkilemeye-
cek şekilde, batıda ise Çanakkale Boğazı’na ge-
çiş yapacak gemilerle yasal zorunluluğu olan 1 
deniz mili mesafesini koruyacak şekilde türbin 
yerleşimi yapılır [10]. Bu yerleşimde uluslararası 
standartlara göre türbinler arasında yatay eksen-
de 5D, düşey eksende 10D mesafe bırakılmalı-
dır ve türbinler hakim rüzgâr yönü olan kuzey 
doğuya dönük şekilde yerleştirilmelidir [9]. Bu 

koşulların hepsi sağlandığında bölgeye 3,3 MW 
gücünde 91 adet rüzgâr türbini yerleştirilir ve bu 
toplamda 66 km2 alan kaplar. Türbin yerleşimi 
yapılacak bölgeye ait görseller Şekil 3 ve Şekil 
4’te verilmiştir.

3.2. Ekonomik Analiz

Bir deniz üstü rüzgâr santrali yılda ortalama 2500-
3300 saat arası tam yük kapasitede çalışmaktadır 
[11]. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edini-
len saatlik ortalama rüzgâr hızları incelendiğin-
de Bozcaada Deniz Üstü Rüzgâr Santrali yılda 
2736 saat çalışmaktadır. 300 MW kurulu güce 

Şekil 3. Bozcaada deniz üstü santral kurulabilecek alan

Şekil 4. Bozcaada deniz üstü rüzgâr santrali
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sahip olacak bu santralin yıllık elektrik üretimi 
aşağıdaki denklem ile hesaplanmıştır.

E = Kurulu Güç (MW) x Yıllık Çalışma Süresi (h/yıl) 
       [3.2]

E = 820 GWh/yıl

3.2.1. Yıllık Enerji Geliri 

2016 yılında yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji 
Kanunu’na göre rüzgâr santrali kurulumunda çe-
şitli devlet destekleri mevcuttur. Bu teşviklerin 
başında devletin, üretilen elektriği 0,07 €cent/
kWh ücretinden alma garantisi gelir. 

Buna göre santralden elde edilen yıllık enerji ge-
liri aşağıda hesaplanmıştır:

820,8 GWh/yıl x 0,07 €/kWh 

   = 58.456 milyon €/yıl 

3.2.2. Yatırım Maliyeti

Deniz üstü rüzgâr santrali yatırım maliye-
ti hesaplamasında European Wind Energy 
Association’ın 2015 yılındaki ekonomi raporun-
dan faydalanılmıştır. MW başına ortalama yatı-
rım maliyetleri Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4. MW Başına Ortalama Yatırım 
Maliyeti

 Yatırım
(1 k€/MW)

Yüzde 
(%)

Türbin + Kule 900 54
Trafo + Kablo 270 16
Temeller 350 20
Projelendirme ve Mühendislik 100 6
Çevre Analizi 50 3
Diğer 10 1
Toplam 1680 100%

Toplam yatırım maliyeti:

1680 k€/MW x 300 MW = 504 milyon €

3.2.3. İşletme ve Bakım Maliyeti

Bir deniz üstü rüzgâr santralinin yıllık işletme 
ve bakım maliyeti 0,02 €/kWh’tir. Bu masrafla-
rın; %31’i bakım ve yedek parça, %21’i işletme, 
%18’i yer kirası, %13’ü sigorta ve %17’si diğer 
masraflardır [11]. Buna göre santralin yıllık iş-

letme ve bakım maliyeti aşağıda hesaplanmıştır.

820,8 GWh/yıl x 0,02 €/kWh

   = 16.416 milyon €/yıl

3.2.4. Karbon Emisyon Geliri

Türkiye Kyoto Protokolü’ne imza attıktan sonra, 
her tesisin havaya saldığı karbon miktarı dev-
let tarafından zorunlu denetlemeye alınmıştır. 
Yenilenebilir enerji santralleri termik santraller 
gibi çevreye CO2 salınımı yapmadığından dolayı 
devletten "Karbon Emisyon Geliri" adı altında 
ek bir gelir almaktadır. Bir kömür yakıtlı termik 
santral kWh başına ortalama 0,915 kg CO2 sal-
maktadır.[12]. Günümüzde 1 ton CO2 6 € değe-
rindedir. Buna göre yıllık karbon emisyon geliri 
aşağıda hesaplanmıştır.

820,8 GWh x 0,915 kg CO2/kWh  

   = 751032 ton CO2/yıl

751032 ton/yıl x 6 €/ton = 4.506 milyon €/yıl

3.2.5. Yerli İmalat Geliri

Yenilenebilir Enerji Kanunu’na göre türbin ve 
parçalarının yerli imalatına teşvikleri Tablo 5’te 
verilmiştir.

Tablo 5. Türbin Elemanlarının Yerli İmalatına 
Teşvikleri

Kanat 0,75 €cent/kWh
Jeneratör ve Güç Elektroniği 0,95 €cent/kWh
Türbin Kulesi 0,57 €cent/kWh
Rotor ve Nacella Mekanik Aksa-
mın Tasarımları 1,23 €cent/kWh

Yukarıdaki türbin kısımlarından Türkiye’de 
imalatı yapılabilen sadece kanat ve türbin kule-
sidir. Bu sebeple imalat teşvikinden elde edebile-
ceğimiz yıllık kazanç aşağıdaki hesaplanmıştır.

820 GW/h/yıl x 1,32 €cent/kWh

   = 10.835 milyon €/yıl

Yapılan tüm hesaplara göre Bozcaada Deniz 
Üstü Rüzgâr Santrali’nin yıllık net kazancı Tab-
lo 6’da gösterilmiştir ve santral geri ödeme süre-
si hesaplanmıştır.
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Tablo 6. Yıllık Gelir-Gider Tablosu

Enerji Geliri +58.456 milyon €/yıl

Karbon Emisyon Geliri + 4.506 milyon €/yıl

Yerli İmalat Geliri + 10.835 milyon €/yıl

İşletme ve Bakım Gideri - 16.416 milyon €/yıl

Yıllık Toplam Net Kazanç 57.381 milyon €/yıl

Geri Ödeme Süresi =       İlk Yatırım Maliyeti     

       
   Yıllık Toplam Net Kazanç

[3.3]

G.Ö.S. = 8,7 yıl

4. SONUÇLAR

Türkiye’de kurulabilecek deniz üstü rüzgâr sant-
ralinin fizibilite çalışmasını yaparken 43 farklı 
bölgeye ait deniz rüzgâr profili WAsP programı 
ile analiz edildi. Bölgeler, diğer etkenler açısın-
dan da değerlendirildikten sonra Bozcaada 9,7 
m/s rüzgâr hızı ile deniz üstü rüzgâr santrali 
kurulması için en uygun bölge olarak seçildi. 
Yapılan analizler sonucunda santralin 300 MW 
kurulu güce sahip olacağı ve yıllık olası elekt-
rik üretimin 820,8 GWh olacağı hesaplanmıştır. 
Santral yatırımı ekonomik açıdan incelendiğin-
de, yıllık toplam net kazanç 57.381 milyon € ve 
geri ödeme süresi 8,7 yıl olarak bulunmuştur. Bu 
değerler de deniz üstü rüzgâr santrali yatırımı 
için oldukça tatmin edicidir.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz, hem 
coğrafi açıdan hem de bu çalışmadan anlaşılaca-
ğı gibi teknik açıdan deniz üstü rüzgâr santrali 
kurulumuna uygundur. Sadece Bozcaada değil, 
Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri’nde de bu po-

tansiyele sahip alanların olduğu bu çalışmada 
belirtilmiştir. Bu potansiyelden faydalanılabil-
mesi için gerekli çalışmaların yapılması ve dev-
let teşviklerinin arttırılması gerekmektedir.
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ÖZ
Yerel ve ulusal kurumsal yapılar enerji tüketim politikalarını oluşturma ve yönetim stra-
tejilerini geliştirmek için sürekli ve sürdürülebilir durum analizlerini yapmak zorundadır. 
Ancak Türkiye’de özellikle sürdürülebilir enerji yönetim sistemleri yönüyle bütüncül bir 
yapı geliştirmek, tartışılan bir durum olmasına karşın, geliştirilmiş bir modele sahip de-
ğildir. Bu yaklaşımlar bir karar destek unsuru olarak kurumlarda enerji tüketimlerinin 
izlenmesi, yönetilmesi ve projeksiyon geliştirilmesi yönüyle önemli kazanımlar sağlaya-
caktır. Bu yönüyle bir bilişim mimarisi üzerinde geliştirilecek bir yapı ihtiyacı vardır. 
Ancak yönetim girdilerinde, enerji verimliliği, kullanım yoğunlukları ve tüketim verimlilik 
potansiyellerinin nasıl ve hangi kriterlerle şekillendirileceği önemlidir. Bu yönüyle geliş-
tirilen bu çalışma yaygın bir kurumsal yapı olan bir kamu bünyesinde bir pilot uygulama 
olarak geliştirilmiştir.
Bu çalışma Bursa ilinde kamu bünyesinde geliştirilmiş, il bünyesindeki yaklaşık 1200 
kurumu hedef alan ve tek bir enerji yönetim mimarisi üzerinde toplayan, bütüncül enerji 
yönetim sisteminin tanımlandığı bir proje sunumudur. Bu yönüyle geliştirilmiş bu proje, 
enerji talep yönetimini temel alarak her bir okul için dinamik enerji tüketim süreçlerini 
yönetmeyi amaçlamıştır. Enerji sistemlerinin farklı dil ve yapılardaki terminalleri için 
ortak bir dil oluşturularak yönetilebilir, kontrol edilebilir ve geliştirilebilir bir alt yapı 
sağlanması hedeflenmiştir. İlk sonuçlar ile bazı okullarda yapılan ön çalışmalarla tüke-
timlerde %20’lerin üzerinde tasarruflar sağlamıştır.
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ABSTRACT
Local and national institutional structures have to make continuous and sustainable 
case analyses to develop energy consumption policies and to improve management 
strategies. However, especially developing a holistic structure in Turkey with respect 
to sustainable energy management systems is a controversial situation, but it does not 
have an improved model. These approaches, as a decision support element, will provide 
significant gains in the direction of monitoring, managing and projecting energy con-
sumption in institutions. In this respect, there is a need for a structure to be developed on 
a computing architecture. However, in the management inputs, it is important how and 
with which criteria the energy efficiency, usage intensities and consumption efficiency 
potentials are shaped. This work, developed in this direction, has been developed as a 
pilot application in a public institution which is a widespread institutional structure.
This project is a project presentation which is developed in public in Bursa city and 
targets a total of 1200 buildings in the province and collects on a single energy manage-
ment architecture. This improved project aims to manage dynamic energy consumption 
processes for each school based on energy demand management. It is aimed to provide a 
manageable, controllable and developable infrastructure for energy systems by creating 
a common language for terminals in different languages and structures. Preliminary 
studies with preliminary results in some schools have resulted in savings of over 20%in 
consumption.
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Institutional Structures, Energy Management, Information Architecture, Energy Anal-
ysis, Productivity.
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1. GİRİŞ

1970’lerde yaşanan petrol krizinden bu yana, 
enerji tüm toplumların öncelikli konularından 
biri olmuştur. 1990’ların başından günümüze 
ortaya çıkan küresel ısınma ve iklim değişikliği 
tehdidi toplumlara, enerjinin etkin rolünü gös-
termiştir. Ancak, enerji teknolojilerinde geliş-
melere ve modern hayatın getirdiği kolaylıklara 
rağmen talep artışı sürekli artmakta ve özellikle 
fosil kaynaklı tüketim maliyetleri bundan etki-
lenmektedir. Buna rağmen toplumlarda, Sürdü-
rülebilir kalkınma stratejilerinde çevrenin öncü 
rolün öne çıkartmışlar ve çevre, toplum, kalkın-
ma olmak üzere bir hiyerarşi benimsenmiştir. 
Nitekim 1992 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş 
Milletler Rio konferansı; “Mal ve üretim piyasa-
larının işleyişini iyileştirmek ve bu sektörünün 
sürdürülebilir kalkınmaya katkısını optimize et-
mek amacıyla çevresel kaygılar dikkate alınarak 
ulusal ve uluslararası düzeyde sağlam, uyumlu 
ve tutarlı üretim politikaları gerçekleştirmek” 
hedefi ile bunu karara bağlamıştır [1]. 1997 yı-
lında imzalanan Kyoto Protokolü ile de sera gazı 
salınımlarına önemli sınırlamalar getirilmiştir 
[2]. Tüm bu süreçler toplumlarda enerji etkin 
çözümlerin geliştirilmesi yönünde itici bir unsur 
olmuştur.

Sürdürülebilir kalkınma stratejileri ve uygula-
malarında ekonomik ve çevresel bir oyuncu ola-
rak enerji, sadece yaratığı maliyet potansiyeli ile 
değil, çevresel etki yönüyle de dikkat edilmesi 
gereken bir konudur. Enerji toplumdaki tüm bi-
leşenler veya sektörler için temel bir girdidir. Ör-
neğin Türkiye’de bina sektörü ulusal enerji tüke-
tim potansiyelinin yaklaşık %40'ı bir tüketime 
sahiptir. Bu nedenle karar süreçlerinde toplum-
sal değerlendirmeler için bütüncül yaklaşımla-
rın geliştirilmesi önem kazanmıştır. Bu kavram 
enerji yönetim sistemlerinin geliştirilmesini ve 
enerjinin etkin ve verimli kullanımının arttırıl-
masını değerli hale getirmiştir. Enerji yöneti-
minde enerjinin etkin ve verimli kullanılabilme-
si, maliyet etkin çözümlerin geliştirilebilmesi, 
bütüncül yaklaşımları ulusal stratejiler kadar 
sektörel veya alt sektörler için de bir zorunluluk 
haline getirmiştir. Enerji tüketiminde önemli bir 

oyuncu olan kamu sektörü, yasal korumalar ile 
birlikte enerjinin doğru ve etkin kullanılmadığı 
alan olarak görülmelidir. Enerji tüketim araç-
larının neredeyse tümünün kullanılabildiği bu 
sektörde, lokal veya bütünleşik bütün unsurlarda 
enerji yönetimi bir ihtiyaç olarak görülmelidir. 
Bu yönüyle geliştirilen bu proje öncelikle yerelde 
kamunun enerjiyi yönetebilme etkinliğini gös-
termiştir. Çalışma öncelikle enerji yönetimi ve 
geliştirilen modelin anlatılması, bu proje kapsa-
mında geliştirilen enerji yönetim sistem mimari-
si ile birlikte buna bağlı kurumsal modele ilişkin 
sonuçların değerlendirilmesini kapsamaktadır.

2. ENERJİ YÖNETİMİ VE BÜTÜNCÜL 
YAKLAŞIM MODELİ

Piyasa ekonomileri 19. yüzyıldan bu yana top-
lumda çevresel baskıların neden olduğu kalkın-
ma stratejilerini enerji kavramı ile birlikte ele al-
maya başlamıştır. Toplumlarda kitlesel tüketim 
davranışları gelişse de, üretim talebinin artması, 
üretimde fosil yakıt tüketimin artmasını engel-
leyememiştir. Bu durum sera gazı emisyonla-
rının ve çevresel kirliliğinin artmasına neden 
olmuştur. 20. yüzyılda çevresel farkındalığın 
gelişmesi, sürdürülebilir kalkınma stratejile-
rini değiştirmiş ve kalkınmada çevreyi önemli 
oyuncu yapmıştır [3]. Ancak fosil yakıt kaynak-
lı 1973’te 6190 MToe olan dünya enerji tüketi-
minin, 2012 yılında 13113 MToe ulaşmasının 
tehdidi tanımlamakta yeterli olduğu görülebilir 
[4, 5]. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tüm 
sektörlerde fosil kaynaklı enerji tüketimi ve ta-
lebin sürekli arttığı görülmektedir. Bu tüketim 
potansiyelinde 2011 verilerine göre kömür, pet-
rol ve doğal gaz tüketimi, sırasıyla %31,3, %26,7 
ve %32,3’lük bir orana sahiptir [6, 7]. Ancak 
buna karşın enerji arzı incelendiğinde, Türkiye 
1,35 TEP ile oldukça düşük bir değere sahiptir. 
Özellikle OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığın-
da, bu değerin %71 oranında daha düşük olduğu 
görülmektedir. Enerjinin gelişmişliğin ölçütü 
olarak değerlendirilen bir diğer parametre, ener-
ji yoğunluğudur. Enerji yoğunluğu, nihai ener-
ji tüketiminin GSYİH’ya (Gayri Safi Yurt İçi 
Hasıla) oranı olarak tanımlanır. Toplam enerji 
tüketiminde %73 dışa bağımlı olan Türkiye’de 
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Enerji Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı’nda 
2008 yılı için 0,282 tep/1000$ olan değerin, 2015 
yılında 0,254 tep/1000 $ olması hedeflenmiştir. 
Ancak 10. Kalkınma Planı’nda (2014-2018) 2018 
yılı için 0,243 tep/1000 $ olarak hedeflenmiştir 
[8-10]. Enerji etkinliğinin bir diğer ölçütü sera 
gazı salınımı ve CO2 emisyon potansiyelidir. 
Bu yönüyle Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
(UNEP) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) 
tarafından kurulan Hükümetler Arası İklim De-
ğişikliği Paneli (IPCC) iklim değişikliği konu-
sunda önemli çalışmalar geliştirmiştir [11].

Enerji tüm bu yapılara rağmen toplumsal kalkın-
mada önemli bir problemdir. Bu nedenle enerji-
nin tüketiminin kontrol edilmesi, sürdürülebilir 
enerji politikalarının oluşturulması sürdürülebi-
lir ve bütüncül bir yapıda ele alınmasını zorunlu 
kılmaktadır. Bu bütüncül yapılarda enerji tüke-
tim stratejilerinin geliştirilmesi, enerjinin bir 
bütüncül yönetim alt yapısının geliştirilmesi ile 
ilgilidir. Bu kapsamda öncelikli olarak Şekil 1’de 
verilen sürdürülebilir enerji yönetim sistem bile-
şenleri tanımlanmıştır.

Ulusal stratejiler için değerlendirilecek bu bi-
leşenlerin tanımlanması önemlidir. Özellikle 
enerji yönetim sisteminde temel hedeflerin şe-

killendirilmesi ve politikanın oluşturulması yö-
nüyle değerlidir. Bir ülkede bu yönetim model-
lerinin şekillendirilmesi, ulusal hedeflere bağlı 
yol haritalarının sektörel uygulamalarda şekil-
lendirilmesi ile ilgilidir. Bu kapsamda bina sek-
törü kendi alt yapı bileşenleri ile bunu ayrı ayrı 
oluşturmalıdır. Bina sektörü kendi içinde konut, 
ticari yapılar ve kamu binaları olmak üzere üç 
bileşene ayrılabilir.

Ulusların genel yönetim yaklaşımları ile birlik-
te, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, sanayiden 
binalara geliştirilmiş bir yönetim sistem prog-
ramıdır. ISO 50001 sürekli geliştirmeyi temel 
alan enerji etkin bir yönetim alt yapısının oluş-
turulmasını hedefler. Kapsamında hammadde-
den ürün çıktısına kadar, tüm proseste enerjinin 
verimli kullanımını esas alır. Böylelikle etkin 
enerji sistem yönetimiyle işletmeler için enerji 
maliyetlerinin azaltılmasını sağlayan bir yöne-
tim sistemidir. Ayrıca sağlayacağı sürekli iyileş-
tirmeye bağlı olarak işletme kaynaklı sera gazı 
emisyonlarının azaltılmasını da hedefler [13]. 
Enerji yönetim sistemi Şekil 2’de verilen bir akış 
planına sahiptir.

Temel yapı yönüyle ISO 50001, ISO 14001 çevre 
yönetim sistemiyle uyumluluk gösteren bir prog-

Şekil 1. Sürdürülebilir enerji yönetim modeli [12]
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ram olarak tanımlanır. Bu program planla-uygu-
la-kontrol et ve iyileştir gibi dört temel adımla 
tanımlanabilir. Özellikle sanayi işletmeleri yö-
nüyle uygulaması yaygınlaşan programın, sade-
ce belge yönüyle çalışmaların yönlendirilmesi, 
işletmelerde beklenilen tasarrufu sağlayamadığı 
gibi, sürdürülebilir bir yönetim alt yapısını da 
sağlamamıştır. İşletmeler pek çok disiplinel yapı-
ya sahip olmaları nedeniyle bütüncül yönetimde 
bir yönetim planına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
kapsamda kurumsal stratejilerin ve politikala-
rın oluşturulmasında enerji yönetim sisteminde 
bütüncül yapılanma, etkinliğin sağlanması için 
önem kazanır. Kamu yönüyle çoğunluğu bina 
sistemine dayalı sistemlerde bu nispeten kolay 
algılanabilir. Ancak tüm sistemlerin, farklı işlet-
me süreçleri nedeniyle, bütüncül yönetimi kamu 
stratejisinde yeni bir konudur. Aşağıda bu süreci 
tanımlayan bir bütüncül enerji yönetim mimarisi 
şekillendirilmiştir.

3. BÜTÜNLEŞİK ENERJİ YÖNETİM 
MİMARİSİ

Son yıllarda bina sistemlerinde geliştirilen bü-
tünleşik yapı kavramı, binalarda daha az kaynak 
tüketilmesi, konfor ve yüksek performans kri-
terlerine sahip, farklı disiplinlerin bir bütünlük 
içinde çalıştığı, enerji etkin sürdürülebilir yapı-
lar olarak ifade edilebilir. Bu kavram, binaların 
veya bina gruplarının enerji ve çevre perfor-
mansında iyileştirmeler yapmaya yönelik süreç 
odaklı bir yaklaşımı tanımlamaktadır. Bütünle-
şik Bina Tasarımı Yaklaşımı (BBTY) doğrudan 

binalarda bütünleşik bir yönetim yapısını ifade 
etmektedir. Bina enerji yönetim sistemleri de 
bu yönetim yaklaşımlarında bütüncül bir yapıda 
yönetilebilir. Özellikle kamu stratejisi yönüy-
le bina sistemlerinde enerji yönetim modeli bir 
bütünlük içinde değerlendirilebilir. Kamu ortak 
bir yerleşke içinde aynı özelliklere sahip pek çok 
bina yapısından bir araya gelmiştir. Kamunun 
her idari yapısında bütçe yönetimi başta olmak 
üzere personel ve lojistik yönetimi yerel veya 
merkezi bir yapıda yönetilmektedir. Bu yapıda 
lokal tüketim yüklerinin etkisi lokal veya mer-
kezi idarilerin de kontrolündedir. Ancak bina 
bazlı tüketimlerin lokal kontrollerle yönetilmesi, 
idarenin yapılar üzerindeki etkilerini kaybettir-
diği gibi, tüketim maliyetlerini de olumsuz et-
kilemektedir. Bu nedenle BBTY, kamu yapı yö-
netiminde, enerji yönetim sisteminin etkinliğine 
bağlı olarak, tasarım, planlama, yönetim izleme 
süreçleri ile birlikte verimliliğin gelişimine kat-
kı verecektir. Bu yöntem kamu için, yapılarda 
bireysel performans değerini öne çıkartırken, 
bütünleşik kurumsal performansın değerlendi-
rilmesine de imkân sağlar. Böylelikle kurumsal 
enerji yönetiminde karar verme sürecine doğru-
dan etki edecektir. Kurumsal mimari yönüyle 
bütünleşik enerji yönetim mimarisi, kamunun 
ilgili alanları ve yapılar olmak üzere farklı ilişki-
ler katmanından oluşur [14]. Bu kapsamda geliş-
tirilen bütünleşik enerji yönetim mimarisi Şekil 
3’de verilmiştir.

Kurumsal enerji yönetim mimarisi kamuda 
farklı bütünleşik yapıda ele alınmalıdır. Bu kap-
samda, kurumsal yapıyı ilgilendiren bileşenler 
kurum ve kurum dışı girdiler olarak değerlen-
dirilebilir. Bir bilgi yönetim mimarisi olarak 
değerlendirilen bu yapıda enerji sistem bileşen-
lerinin yönetim sürecinde tek merkezli değer-
lendirilmesi hedef alınmaktadır. Ancak yönetim 
organizasyonu bilgi yönetimi, servis sağlayıcılar 
ve yönetim arasında tüm ana elemanların ilişki-
lerini tanımlayan bir yönetim organizasyondur. 
Bunun ilişkiler şeması Şekil 4’de verilmiştir.

Kurumsal yönetim karar süreçlerinde enerji bil-
gi yönetim sisteminden alacağı temel verilere 
göre tüm ilişkileri yönetecek bir yapıya sahip 

Şekil 2. Enerji yönetim sistemi döngüsü [13]
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olması planlanmıştır. Bu kapsamda değerlendi-
rilen bileşen;

• Enerji kaynak girdileri; yapılarda tüketilen veya 
ihtiyaç duyulan enerjiler, bunların temin yönte-
mi, kurumsal hizmet bileşenleri ve maliyet po-
tansiyelleri,

• Dönüştürücüler ve bileşenler; enerjinin yapıda 
girdi özellikleri, enerjinin depolama özellikle-
ri, dönüştürücüler veya doğrultucular, sayaçlar 
ve ölçüm kriterleri,

• Dağıtım ve potansiyeller; bina dağılımları, 
enerji talepleri, kontrol sistemleri, mekanik ve 
elektrik sistem bileşenleri,

Şekil 3. Bütünleşik enerji yönetim mimarisi

Şekil 4. Bütünleşik enerji yönetim mimarisinin ilişkiler şeması
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• Yapılar alanlar ve özellikleri; yapı bileşenle-
ri, mimari özellikleri, alan ölçüleri, kullanım 
bilgileri, kullanıcı bilgileri, hizmet ve servis 
bilgileri,

• Hizmet servis ve kurumsal iştirakçiler; ener-
ji sistem servis sağlayıcıları, kurumsal ilişki-
li birimler, sistem bileşen sağlayıcıları, enerji 
sistem sağlayıcılar ve yönetim hiyerarşisi,

• Bilgi yönetim sistemi; kurumsal yönetim bile-
şenleri, ölçüm ve izleme yöntemleri, veri izle-
me ve analizler, bilgi depolama ve arşivleme, 
raporlama hizmetleri olarak tanımlanabilir.

Bu tür yapısal modellerin kamuda karşılaşılabi-
leceği en önemli problem, kamu idaresinde yapı-
lanmasıdır. Mevcut kanun ve yönetmeliklerin bu 
tür bütünleşik yönetim yapıları için uygun bir alt 
yapıda olmaması kurulumların önemli sorunu-
dur. Bu proje kapsamında lokalde bir örnek bü-
tünleşik model kamu yönetiminde uygulanmış 
detayları aşağıda sunulmuştur.

4. KURUMSAL MODEL ÇALIŞMASI

Yukarıda tanımlanan bütünleşik enerji yönetim 
sistemi, Bursa’da MEB il bünyesinde, değer-
lendirilmiş ve modellenmiştir. Bir proje olarak 
geliştirilen bu kurumsal model çalışması ile bağ-
lı 17 ilçe olmak üzere 1161 kurum ve kuruluşu 

hedefleyen bir pilot proje olarak geliştirilmiştir. 
Proje kapsamında öncelikle model çalışmasının 
kurumsal alt yapısı ele alınmıştır. Enerji sistem-
lerinin ilişkiler katmanına ilişkin bileşenleri ir-
delenmiş ve sınıflandırılmıştır. Bu yönüyle proje 
bileşenleri iki yapı altında ele alınmıştır. Bunlar, 
kurumsal ilişkiler ve enerji sistem bileşenleridir. 
Bunların dağılımı Şekil 5’de verilmiştir.

Mevcut yapı ile ilgili tüm kurumsal yapılar, yet-
ki ve sınırlar dikkate alınarak yönetilmiştir. Bu 
çalışmada proje kapsamında sistem bileşenleri 
ve analizler modellenmiştir. Özellikle kurumsal 
ilişkiler, kapsamında bir proje yönetim sistemi 
oluşturulmuştur. Doğal gaz ve elektrik dağıtım 
şirketleri, bakım servisleri ve bunların yetki sı-
nırları, kurumsal hiyerarşide yetki ve sınırlar, 
proje mimarisinin önemli bileşenleridir.

Enerji sistemleri için öncelikle her okul enerji 
sistem ölçümleri için bir yapısal model oluştu-
rulmuştur. Sistem bileşenleri tanımlanmış, her 
bir enerji tüketim bileşeni mimaride ayrı ayrı 
şekillendirilmiştir. Ancak mühendislik alt ya-
pısı olarak proje kapsamında enerji izleme ve 
değerlendirme metodolojisi oluşturulmuştur. Bu 
metodolojide enerji profilinden başlayıp, her bi-
leşenin verimlilik sınırının tanımlandığı bir akış 
şekillendirilmiştir. Böylelikle yönetim sistemi-
nin değerlendirme kriterlerini oluşturacaktır. 

Şekil 5. Bütünleşik enerji yönetim sisteminin kurumsal modeli
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Şekil 6’da bu modelin akış şeması verilmiştir.

MEB bünyesinde oluşturulan proje kapsamında 
öngörülen yöntem bize her yapı için bir mühen-
dislik analiz yöntemi verdiği gibi, yönetici veya 
karar verme süreçleri ile ilgili bütüncül bir ana-
liz verecektir.

5. SONUÇLAR

MEB bakanlığı bünyesinde pilot bir proje ça-
lışması olarak başlayan süreç, mimari altyapıya 
uygun bir yazılım tabanına dayanmaktadır. Bu 
kapsamda enerji verimliliği projesi olarak tanım-
lanan çalışmada yazılım MEB’lığı WEB porta-
lında da EVeP16 adı verilen yapı oluşturulmuş-
tur. Proje Şekil 7’de verilen bir şablona sahiptir 
ve böylelikle Enerji Yönetim Sistemleri için bir 
kurumsal bilgi bankası şekillendirilmiştir. Böy-
lelikle Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 

okul/kurumlarda su tesisatı, doğal gaz, elektrik 
ve bina sistemleri ile ilgili tüm kurumsal verile-
rin yönetilebilirliği sağlanacaktır.

Projede, enerji izleme ve değerlendirme meto-
dolojisinde öncelikle her okul referans alınarak 
bir ön etüt hedeflenmiştir. Bu aşamada mevcut 
regresyon yaklaşımına göre değil, yapının ve 
standartların enerji ihtiyaçlarına göre bir ça-
lışma planlanmıştır. Bu kapsamda aşağıda bir 
okul için ön etüt analizleri referans verilmiştir. 
MEB’lığına bağlı bir anaokulu için enerji ve ma-
liyet tüketim dağılımları Şekil 8’de verilmiştir.

Yapılan izlemede okulun, 2014-2015 yılı verileri 
esas alınmıştır ve okulun toplam enerji tüketi-
mi 59.628,03 kWh (19,02 TEP)’dir. Bu tüketimde 
doğal gaz tüketimi yıllık 18.936 m3 ile %34’lük 
bir paya sahiptir. Elektrik tüketim yıllık 39.517 
kWh ile %66’lık bir paya sahiptir. 2014-15 yılı 

Şekil 6. Enerji izleme ve değerlendirme metodolojisi akış şeması

Şekil 7. Enerji verimlilik proje portal
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için enerji birim maliyet ortalamaları sırasıyla; 
doğal gaz ortalama 19,00 TL/m3, elektrik ortala-
ma 0,38 TL/kWh olarak tespit edilmiştir. Buna 
göre yıllık maliyet toplamı 36.177,69 TL’dir. 
Okulun özellikle ısı talebinde proje talebi ile 
derece gün kriterine göre analizler yapılmıştır. 
Talep analizinde okulun derece gün değerlerine 
göre yıllık birim talepleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1’de görüleceği gibi proje hesaplamaları 
(Projenin ısı hesaplarında dış ortam sıcaklığı -6 
°C alınmış ve maksimum yük üzerinden sistem 
analizi yapılmıştır) ile derece güne göre okul ta-
lepleri oldukça farklı olduğu görülmüştür. Proje 
birim enerji tüketim verileri üzerinden enerji tü-
ketim yükleri her iki noktada değerlendirilmiştir. 
Enerji yük analizlerinde bina talep analizi esas 
alınarak kışın 22 °C yazın ise 24 °C referans alı-
narak enerji talebi değerlendirilmiştir. Binada 
elektrik tüketimleri için de m2 aydınlatma talebi 
(kullanım saatlerine göre), elektrikli araçların 
tüketimi ve kullanım standartları değerlendiri-
lerek bir talep yönetimi değerlendirilmiştir. Bu 
kapsamda enerji tüketimlerinde 2014 yılı verileri 

üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. Tablo 
2’de bu dağılım görülmektedir.

Standart ve hedef tüketimlerde enerji perfor-
mans tüketimleri referans alındığında, doğal gaz 
verileri için enerji tasarruf potansiyeli %35,93, 
elektrik tüketiminde tasarruf potansiyeli %16,67 
bulunmuştur. B toplam enerji tüketimindeki kü-
mülatif toplam değerlerle ifade edilebilir. Şekil 
9’da toplam enerji tüketimi standart ve hedef da-
ğılımına göre tasarruf kümülatif toplam potansi-
yel dağılımı verilmiştir.

Tüm bu tüketim ve hedef dağılımına göre oku-
lun talep analizine bağlı tasarruf potansiyeli, 
2014 yılı verileri dikkate alındığında kümülatif 
toplamda tasarruf potansiyeli %32,49 bulunmuş-
tur. Bu toplam tüketimde 32.420,47 kWh enerji-
ye karşılık gelmektedir.

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, kuruma 
bağlı pek çok okulda eski teknolojilere bağlı 
önemli kayıp oranları dikkat çekmektedir. Bu 
kurumsal maliyetlerde enerji yönetimi yönüyle 
dikkat edilmesi gereken potansiyel ortaya çıkar-
tılmaktadır.

Şekil 8. Enerji tüketim ve maliyet dağılımı

Tablo 1. Birim Isı Enerji Talebi

Aylar Ort. Dış Sıc. °C Tdış (Proje) °C Tiç °C
Proje 

kW/m2
Derece gün kW/

m2
Aylık Enerji Talebi 

(kWh)
Kasım 10,7 -6 22 16,632 8,54 1,37
Aralık 7,4 -6 22 16,632 10,03 1,61
Ocak 5,4 -6 22 16,632 12,55 2,01
Şubat 6,3 -6 22 16,632 11,87 1,90
Mart 8,4 -6 22 16,632 10,28 1,64
Nisan 12,8 -6 22 16,632 6,96 1,11
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6. SONUÇ

Bu çalışma kurumsal yönetimler için gelişti-
rilmiş bütünleşik sürdürülebilir enerji yönetim 
mimarisinin oluşturulmasını hedefleyen bir ku-
rumsal projenin sunumudur. Çalışma MEB’lığı 
bünyesinde Bursa ili kapsamında tüm okul ve 
kurumların tek merkezde yönetim stratejilerini 
ve politikalarını hedefleyen bütüncül bir örnek-
tir. Çalışma kurumsal bilgi yapısı ile her yönlü 

tasarrufu hedeflemiştir. Kurulum sürecinde gü-
vence bedellerindeki kayıpların engellenmesi ile 
%65 tasarruf yaratılmıştır. Çalışma elektrik ka-
çak takiplerinde de önemli avantajlar sağlamış-
tır. Bu yönüyle çalışma; kurumlarda bir yönetim 
modelinin oluşturulması, kamuda enerji yönetim 
mimarisinin ve metodolojisinin aşamalarının ta-
nımlanması ve yönetilmesi yönüyle ISO 50001 
Enerji Yönetim Sistemi'nin bu kurumlarda uy-
gulanabilirliği için de bir kolaylık yaratacaktır.

Tablo 2. Standart ve Hedef Tüketim Dağılımları

Aylar
Doğal Gaz Elektrik

Standart Hedef Tasarruf Standart Hedef Verim

2014/1 4,672804 2,007936 0,570293 4,706362 2,919226 0,379728

2014/2 3,587911 1,899072 0,470703 2,448997 2,919226 -0,19201

2014/3 2,520786 1,645056 0,347404 3,142926 2,919226 0,071176

2014/4 2,401018 1,112832 0,536517 3,295109 2,919226 0,114073

2014/5 0,971572 0,046552 0,952086 2,861095 1,739331 0,392075

2014/6 0,252054 0,046552 0,815309 3,241682 1,739331 0,463448

2014/7 0,054357 0,046552 0,14359 2,198837 1,739331 0,208977

2014/8 0,045087 0,046552 -0,03249 1,476436 1,739331 -0,17806

2014/9 0,040213 0,046552 -0,15764 1,54272 1,739331 -0,12744

2014/10 0,036557 0,046552 -0,2734 3,353474 1,739331 0,481335

2014/11 2,627286 1,366848 0,479749 2,939446 2,919226 0,006879

2014/12 2,971625 1,605469 0,459734 4,702422 2,919226 0,379208

Şekil 9. 2014 yılı toplam kümülatif değerler dağılımı
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ÖZ
Verimli enerji kullanım fikirleri, binaların ortak kullanım alanlarının iklimlendirme çalış-
malarına doğrudan etki etmektedir. Bu çalışmanın amacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Ma-
kine Fakültesi Binası'nın ısıl konfor şartlarına bağlı olarak enerji analizlerini gerçekleştir-
mektir. Binanın kullanım alanları Autocad programı yardımıyla belirlenmiştir. Belirlenen 
kullanım alanları Design Builder programına yönlendirilerek binanın üç boyutlu (3-D) 
bir simülasyonu eklenmiştir. Bina bileşenlerinin ısı geçiş katsayıları Türk Standardı 825 
(TS 825) ve The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engine-
ers (ASHRAE) standardına bağlı olarak 3-D simülasyona girilmiştir. Binanın bulunduğu 
bölgenin iklimsel verileri de ASHRAE’ye dayanarak simülasyonda girilmiştir. Kullanım 
alanlarının saate bağlı insan sayıları ve kullanım amaçları binanın günlük ve aylık kulla-
nım çizelgeleri ders planları kullanılarak hesaplanmıştır. Isıl konfor şartları kış ve yaz için 
ASHRAE.55’ten belirlenmiştir. 3-D bina simülasyonu hazırlandıktan sonra Design Builder 
ve Energy Plus ile yaz ve kış tasarım günü ile yıllık enerji simülasyonu gerçekleştirilmiştir. 
Bu simülasyonlarla binanın ısı kayıp ve kazançları, ısıtma, soğutma yükleri ile enerji tüke-
tim miktarları belirlenmiştir.
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Enerji Analizi, Enerji Simülasyonu, Isıl Yük, Isıl Konfor Şartı.
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ABSTRACT
Currently, the ideas of efficient energy application have a direct impact on the climatiza-
tion studies of common use areas in buildings. The purpose of this study is to process the 
energy analyses of the Mechanical Engineering Building of ITU depending on the thermal 
comfort conditions. The building’s common use areas are identified by using AutoCAD. 
These designated areas are then forwarded to Design Builder software to provide a 3-D 
simulation of the building. The heat transfer coefficients of the building components are 
added to the simulation in compliance with the Turkish Standard 825 (TS 825) and The 
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) 
Standards.Moreover, the climatic data of the building’s location are added to the simu-
lation in parallel with the ASHRAE Standard. In addition, the number of people that use 
the common areas depending on hours of a day and their purpose of use are also added to 
the simulation. After preparing the 3-D building simulation, annual energy simulation is 
processed on Design Builder and Energy plus by using summer and winter design days. Fi-
nally, with the use of these simulations, the heat abduction and gains, heating and cooling 
loads and energy consumption levels of the building are identified.
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Energy Analysis, Energy Simulation, Thermal Load, Thermal Comfort Condition.
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1. GİRİŞ

Son yıllarda enerjinin verimli kullanımı proble-
mi, insanların yaşam alanlarının etkin bir biçim-
de ısıtma, havalandırma ve soğutma problemi 
ile birleşmiştir. Kullanım alanı, insan ve çalışma 
yoğunluğu fazla olan binaların iklimlendirilmesi 
sonucu tüketilen enerjinin optimizasyonu günü-
müz koşulları için bir gereklilik halini almıştır. 
Türkiye için yapılan çalışmalarda binalardaki 
ısıtma ihtiyacı için gerekli olan enerji miktarı, 
endüstri için gerekli olan enerji ihtiyacının he-
men arkasından gelmektedir. Yapılan araştırma-
lara göre binaya uygun tasarım gerçekleştirilmesi 
ile enerji tüketimi 4 ila 5 kat arasında azaltılabi-
lir [1]. HVAC sistemlerinde enerji verimliliğinin 
önemi artan sera gazı etkisi ile doğrudan ilişki-
lendirilmektedir. Mahaller için uygun tasarımla-
rın seçilmesi ile karbondioksit salınımı azaltıla-
bilmektedir [2].

İnsanların çalışma, giyinme şekline bağlı olarak 
hacimlerin iklimlendirilmesi, mahalde bulunan 
insanların konforlu hissetmesini sağlamaktadır. 
Ortam nemi ve sıcaklığı, çalışma verimliliğini ve 
insan sağlığını doğrudan etkilemektedir. Özellik-
le ofis, sınıf, tiyatro vb. gibi alanlardaki insan yo-
ğunluğu nedeniyle ortama salınan karbondioksit 
ve nem, bireylerin sağlığını ve konforunu olum-

suz etkilemektedir. Mahal içerisinde bulunan 
ve dış ortamdan taşınan toz, sigara dumanı gibi 
kirleticiler ortamdaki hava kalitesini oldukça dü-
şürmektedir. Aynı zamanda insan, hayvan ve bit-
kilerle taşınan virüs, bakteri ve küf mantarı gibi 
mikroorganizmaların da insan sağlığını ve ortam 
konforunu olumsuz yönde etkilediği bilinmekte-
dir. Bu sebeplerle iç ortam havasının sürekli de-
ğiştirilmesi çok büyük önem taşımaktadır [3].

Tüm bu nedenlerden ötürü binaların enerji tüketi-
minin, ısıtma ve soğutma ihtiyacının ve sıcaklık, 
bağıl nem, CO2 miktarı gibi iç ortam koşullarının 
anlık olarak belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu 
ihtiyaca paralel olarak bina enerji simülasyonu 
giderek önem kazanmaktadır. Bina enerji per-
formansı, bir binanın yapısal özelliklerine, iş-
levlerine, kullanım biçimlerine, iç ortam konfor 
koşullarına, çevresel iklim koşullarına ve diğer 
pek çok faktöre bağlıdır. Bu parametrelere bağlı 
olarak, Design Builder ve Energy Plus program-
ları yardımıyla bina simülasyonu gerçekleştirile-
rek ısıtma ve soğutma gereksinimi anlık olarak 
hesaplanabilir. Bu yazılımlar aracılığıyla binanın 
farklı koşullar altındaki davranışının parametrik 
olarak analizi mümkündür. Bu sayede farklı bina 
tasarım ve iklimlendirme seçenekleri değerlendi-
rilebilir ve enerji etkin tasarımlar gerçekleştirile-
bilir.

Şekil 1. İTÜ Makina Fakültesi Binası [4]
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2. BİNA ELEMANLARININ TOPLAM 
ISI GEÇİŞ KATSAYILARININ 
STANDARTLARA GÖRE 
İNCELENMESİ

İTÜ Makina Fakültesi’nin toplam alanı 28.916,70 
m², hacmi ise 110.487,59 m³’tür. Toplam duvar 
brüt alanı 14.645,70 m², toplam pencere alanı ise 
3.258,81 m²’dir. Bina birbirinden ayrı olarak 150 
mahale ayrılmıştır. Bu mahaller ortak kullanım 
alanlarının hepsini içermektedir. Örnek olarak 
bir mahal içerisinde birden fazla ofis odası bu-
lunabilmektedir. Bina dış ve iç duvarlarının mal-
zemesi tuğladır fakat kalınlıkları değişmektedir. 
Dış duvar kalınlığı 80 cm, iç duvar kalınlığı ise 
75 cm ve 23 cm olarak iki farklı ölçüde alınmış-
tır. Pencereler ise giyotin ve kanatlı pencereler 
olarak iki farklı türdedir. Pencereler genellikle 
çift camdır ve çerçevesi ahşaptır.

Bir binanın enerji analizinin yapılabilmesi için 
duvar, pencere, kapı gibi yapı bileşenlerinin ısı 
iletim katsayılarının belirlenmesi analizlerin 
yüksek doğrulukta gerçekleştirilebilmesi için 
oldukça önemlidir. Bu amaçla TS 825 Binalarda 
Isı Yalıtım Kuralları Standardı ve ASHRAE stan-
dartları tarafından belirlenen hesap yöntemleri 
kullanılarak yapı elemanlarının ısı geçiş katsayı-
ları teorik olarak hesaplanmıştır [3-5]

3. İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ 
BİNASI’NIN MODELLENMESİ

Binanın üç boyutlu modelinin oluşturulabilmesi 
amacıyla binanın orijinal mimari projesi esas alı-
narak iç ve dış bütün hacimler, pencere ve kapıla-
rın özellikleri belirlenmiştir. Binanın mimari pro-
je yardımıyla, AUTOCAD programı kullanılarak 
iki boyutlu (2D) hali gerçekleştirilmiştir. Oluştu-
rulan bu çizimler ile Design Builder programında 

binanın üç boyutlu (3D) hali oluşturulmuştur.

Binanın ısıl verilerini etkileyen yapısal özellikler, 
hacimlerin kullanım amaçları, hacim içerisindeki 
insan yoğunluğu, ekipmanlar ve aydınlatıcı ci-
hazların ısı kazanç ve kayıpları üzerindeki etki-
sini göz önünde bulundurabilmek amacıyla, bina 
modeli oluşturulurken, her hacme ait bu değiş-
kenler de model üzerine işlenmiştir.

Bir örnek vermek gerekirse binadaki en büyük 
amfilerden biri olan A501 amfisi maksimum öğ-
renci kapasitesi 180 kişi ve alanı 221,14 m² olan 
bir sınıftır. Bu amfinin kapasitesine göre yoğun-
luğu ve gerçek kullanım sıklığı çıkarılarak mo-
dellemede kullanılmıştır. (Tablo 2) Bu çalışma 
binadaki tüm hacimler için yapılarak model üze-
rinde işlenmiştir.

Tablo 1. Bina Elemanlarına Ait Toplam Isı 
Geçiş Katsayıları

Bina Elemanları Toplam Isı Geçiş 
Katsayı (W/m2K)

Dış Duvar 0,802
75 cm Kalınlıktaki İç Duvar 0,784
23 cm Kalınlıktaki İç Duvar 1,58

Giyotin Pencere 2,943
Kanatlı Pencere 2,998

Şekil 2. Fakülte binasının Design Builder yardımıyla 
oluşturulmuş 3D görünümü

Tablo 2. A501 Amfisinin Haftalık Kullanım Planı ve Yoğunluğu

08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
Pazartesi 18% 18% 18% 18% 0% 57% 57% 37% 37%
Salı 44% 44% 44% 0% 0% 64% 64% 6% 6%
Çarşamba 57% 0% 0% 51% 18% 0% 0% 37% 0%
Perşembe 18% 18% 0% 0% 0% 35% 0% 64% 64%
Cuma 44% 44% 14% 14% 0% 0% 0% 6% 6%
Ortalama 23% 4% 27%
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3.1 Mahal Tasarım Sıcaklıklarının ve Bağıl 
Nem Miktarlarının ASHRAE Standart 55’e 
Göre Belirlenmesi

İklimlendirmesi iyi yapılmamış mahallerin insan 
sağlığına doğrudan etki ettiği bilinen bir gerçek-
tir. Ortam sıcaklık ve nemi, hacmi çevreleyen 
yüzey sıcaklıkları insan sağlığını, psikolojisini 
ve verimliliğini etkilemektedir. İnsan vücudunun 
ortam ile sürekli ısı alışverişi içinde olması nede-
niyle, mahal koşullarının kış ve yaz mevsimle-
ri için doğru tasarlanmış olması gerekmektedir. 
İnsanların giyim miktarlarına ve mevsime bağlı 
olarak farklı mahallerin genel konfor tasarım sı-
caklık ve bağıl nem miktarı ASHRAE Standart 
55 “Comfort Zone Method” grafiği ile belirlen-
miştir [6]. Belirlenen bu konfor şartları da 3D 
modele işlenmiş, modelde soğuk dış yüzey sı-
caklıklarının konfor üzerindeki etkisi göz önüne 
alınmıştır.

4. BİNA MODELİNİN SİMÜLASYONU 
ve ANALİZİ

Oluşturulan modelin analizi için Energy Plus 
programından faydalanılmıştır. Design Builder 
programı ile oluşturulmuş modelin Energy Plus 
girdi dosyası olan IDF dosyası oluşturulmuştur. 
Design Builder programının belirlediği zaman 
aralıkları sırasıyla yıllık analiz, yaz tasarım haf-
tası, yaz ortalama haftası, yaz mevsimi, kış tasa-
rım haftası, kış ortalama haftası ve kış mevsimi-

dir. Oluşturulan model üzerinden üç ayrı zaman 
aralığı için simülasyon yapılmasının incelemede 
kolaylık sağlayacağı düşünüldüğü için kış tasa-
rım haftası, yaz tasarım haftası ve yıllık simülas-
yon olmak üzere toplamda üç simülasyon yapıl-
masına karar verilmiştir.

4.1 Bina Modelinin Genel Özellikleri

4.1.1 Binanın Bulunduğu Bölgenin İklimsel 
Özellikleri

Dış ortama ilişkin sıcaklık, bağıl nem, rüzgâr 
hızı gibi çeşitli bilgiler Energy Plus programının 
hava durumu dosyasında barındırılmaktadır. Bu 
dosya, söz konusu bölgeye ait 1 yıllık sürede sa-
atlik meteorolojik verileri içermektedir ve uzun 
yıllar boyunca elde edilen meteorolojik verilerin 
bir ortalamasıdır. Simülasyonda İstanbul iline ait 
hava durumu dosyası, ASHRAE’nin 2001 yılına 
ait iklimsel tasarım verilerinden oluşturulmuştur 
ve bu hava dosyasına ait şartlar Tablo 4’de veril-
mektedir.

4.1.2 Bina Kabuğuna İlişkin Veriler

Bina kabuğu, binanın dış ortamla ısı alışverişi 
içinde bulunan tüm dış yüzeylerini kapsayan bir 
tanımlamadır. Bina kabuğuna dair incelemeler, 
binanın özgül ısı kaybının ve yıllık ısıtma/soğut-
ma ihtiyacının elde edilmesi bakımından önem-
lidir.

Tablo 4. İstanbul İçin Belirlenen Hava Koşulları

Kış tasarım günü Yaz tasarım günü
Maksimum kuru termometre sıcaklığı (°C) -2 31,8
Günlük sıcaklık değişimi (Δ°C) 0 7,6
Atmosfer Basıncı (Pa) 100881 100881
Yaş termometre sıcaklığı -2 21,5
Rüzgâr hızı (m/s) 13,7 0

Tablo 3. Binanın ASHRAE 55’e Göre Belirlenen Ortam Koşulları [6]

Kış Tasarım Şartları Yaz Tasarım Şartları
Mahaller Sıcaklık (°C) Bağıl Nem(%) Sıcaklık (°C) Bağıl Nem(%)
Ofis, Konferans Salonu, Sınıf, Kafeterya 24 50 24 50
Koridor, Tuvalet 22 50 22 50
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Tablo 5. Bina Kabuğu İle İlgili Alan Miktarı Bilgileri

İklimlendirilen Toplam
Toplam duvar alanı (m²) 16222,92 19908,12
Yer üstü duvar alanı (m²) 14645,7 14998,58
Pencere alanı (m²) 3571,31 3571,31
Pencere - duvar alanı oranı (%) 22,01 17,94
Yer üstü pencere - duvar alanı oranı (%) 24,38 23,81

Tablo 6. Binanın Isıl Bölgelerinin Dağılımı

Alan (m2) Hacim (m3) Toplam alandaki payı (%)
Atölyeler 2324,82 8674,45 5,4
Bilgisayar odaları 255,36 919,29 0,6
Derslikler 3234,72 12147,9 7,5
Diğer/Kullanılmayan alanlar 4223,24 14832,03 9,7
Kafeterya/Dinlenme alanları 736,88 3503,15 1,7
Kırtasiye 30,43 85,2 0,1
Koridorlar ve Holler 5590,44 22311,06 12,9
Kütüphane 554,7 2885,72 1,3
Laboratuvarlar 4848,81 18322,92 11,2
Ofisler 5382,42 19657,08 12,4
Toplantı/konferans salonları 469,02 2418,39 1,1
Tuvaletler 546,34 1857,23 1,3
Yeme-içme/Dinlenme alanları 481,91 1966,62 1,1
İklimlendirilen 28679,07 109581,05 66,1
İklimlendirilmeyen 14736,12 28669,75 33,9
Toplam 43415,19 138250,81 %100

4.1.3 Binanın Isıl Bölgelerine İlişkin Genel 
Bilgiler

Bina modeli, kullanım biçimlerine, işlevlerine, 
ısıtma-soğutma ihtiyaçlarına ve iklimlendirme 
koşullarına göre ısıl bölgelere ayrılmıştır.

4.2 Kış Tasarım Haftası Simülasyon Sonuçla-
rının İncelenmesi

Hazırlanan bina 3D modeli kullanılarak binanın 
kış tasarım günü için hesaplamaları Energy Plus 
ile gerçekleştirilmiştir.

Simülasyon ile elde edilen sonuçlar binanın ta-
mamını, her zon bölgesini ve kullanılan HVAC 
sisteminin çeşitli bileşenlerini kapsamaktadır. 
Analizlerde binadaki tüm ortak ve bireysel ha-
cimler incelenmesine rağmen bu bölümde simü-

lasyon sonuçları üzerinde gerçekleştirilen incele-
melere bir örnek olarak A501 dersliği için elde 
edilen genel sonuçlar incelenecektir.

Ortamın kuru termometre sıcaklığının ve bağıl 
neminin zamana göre değişimi Design Builder 
ve Energy Plus yardımıyla oluşturularak Şekil 
3’te incelenmiştir. 3D modele uygulanan radya-
törlü ısıtma sisteminin çalışma programına uy-
gun olarak, kalorifer sisteminin çalıştığı saatlerde 
iç ortam sıcaklığının genellikle 20 °C sıcaklığın 
üzerine çıkabildiği gözlemlenmektedir. Fakat 
kalorifer sisteminin 24 saatten uzun bir süreden 
sonra ilk defa devreye alındığı durumlarda söz 
konusu bölge ayar sıcaklığına gecikmeli olarak 
ulaşabilmektedir. Bu durum, özellikle dış kabuk 
kütlesi çok yüksek olan binanın ısıl değişimlere 
karşı ataletini ortaya koymaktadır.
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Tablo 7. Analiz Sonuçlarına Göre Kış Tasarım 
Haftası Boyunca Saat 15.00’te Gerçekleşen 

Kuru Termometre Sıcaklıkları ve Bağıl 
Nemleri

Gün Ortamın Kuru Termometre 
Sıcaklığı (°C)

Bağıl Nem 
(%)

Pazartesi 19,97 39,88
Salı 20,66 39,97
Çarşamba 20,94 40,14
Perşembe 21,11 39,97
Cuma 20,53 39,95
Cumartesi 10,72 63,17
Pazar 9,45 68,14

Tablo 7’de görüldüğü gibi hafta içi maksimum 
iç ortam sıcaklıkları 20 °C civarında ve bağıl 
nem değerleri ise %40 civarında seyretmiştir. Bi-
nanın kullanım amacının eğitim ve ofis olduğu 
göz önünde bulundurulduğunda ve de buna bağlı 
olarak insan metabolizmasının düşük ve de giyi-

minin çok olacağı kabul edildiğinde ASHRAE 
55’in Comfort Zone Method grafiğine göre eli-
mizde olan mevcut sıcaklık ve bağıl nem oranla-
rının konfor bölgesinin dışında kaldığı görülmek-
tedir. Binanın mevcut durumuyla kış şartlarında 
yaşam alanları için gerekli olan değerlere ulaşı-
lamamaktadır [6].

Kış şartları altında ısı kayıpları en çok hava sız-
ması (infiltrasyon) ve dış duvar ve tavan yoluyla 
iletim, taşınım ve ışınımla ısı geçişleri sebebiyle 
gerçekleşmektedir. Binanın ısı enerjisi kaybının 
%24,75’i, dış duvarlardan, %23,45’i tavanlar-
dan ve %41,04’ü infiltrasyon ile gerçekleşmiştir. 
İnfiltrasyonun bu derece yüksek olmasının en 
büyük sebeplerinden biri A501 dersliğinin dışa 
bakan duvarlarındaki pencere sayısının fazlalı-
ğı ve dersliğin dış cephe yönünün kuzeybatıya 
bakmasından dolayı meydana gelmektedir. Dış 
duvar kayıpları da binanın yapı özelliklerinden 

Şekil 3. A501 dersliğinin analize göre 17-23 Şubat arası kış tasarım haftası boyun-
ca kuru termometre sıcaklığı ve bağıl neminin saate bağlı değişimi
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ve de bina yönünden etkilendiği görülmektedir. 
Amfinin üst katının çatı arası olması ve iklimlen-
dirilmiyor oluşu da tavandan kaybolan ısının en 
büyük etmenlerinden biridir.

A501 dersliğinde kış tasarım haftası boyunca 
gerçekleştirilen etkinliklerin bir sonucu olarak 
insanlardan ve iç aydınlatma aygıtlarından kay-
naklanan bir ısı kazancı mevcuttur. Ayrıca güneş 

enerjisi kazancı da önemli bir ısı kazanç faktö-
rüdür. Kış şartlarındaki ısı kazancı miktarının 
%38,48’i insan duyulur ısı kazancı ve %33,98’i 
güneş ışınımı ile oluşmuştur.

Radyatörler, yüzeylerinin sıcaklığının ortamın sı-
caklığından daha yüksek olması nedeniyle ortama 
ışınım yolu ile ısı verirken, üzerinden geçmekte 
olan hava akımından taşınım yolu ile ısı verirler. 
Programa işlenen çalışma verileri nedeniyle do-
ğal gaz kazanlarının hafta sonu çalıştırılmadıkla-
rı gözlemlenebilmektedir. Ayrıca ortama verilen 
ısının %70’i taşınım yoluyla gerçekleşmiştir.

4.3 Yaz Tasarım Haftası Simülasyon Sonuçla-
rının İncelenmesi

Bina 3D modelinde soğutma sistemi bulunmadı-
ğından bu faktör sonuçlara gözle görülür biçimde 
yansımaktadır. Kış tasarım haftası için yapılan 
incelemeyle karşılaştırılabilmesi açısından bölge 
olarak A501 dersliği incelenmiştir.

Ortam havasının kuru termometre sıcaklığı ve 
bağıl neminin saatlik dağılımı design builder ve 
energy plus enerji analizi sonuçlarına göre Şekil 
5’te yer almaktadır. Bu grafikten de anlaşılacağı 
üzere sıcaklık gün içinde artan ve akşam saatleri 
ile birlikte azalan bir eğri gözlenmektedir ve saat 
17:00’de o günün en yüksek değerine ulaşmak-
tadır. Bağıl nem ise konfor değerlerinin üzerinde 

Şekil 4. A501 dersliğinin kış tasarım haftası boyunca radyatörlerin ışınım ve taşınımla ortama 
verdiği ısı miktarları

Tablo 8. Kış Tasarım Haftası Boyunca 
Gerçekleşen Isı Kayıpları

Yapı elemanı Isı enerjisi kaybı (kWh)
Dış duvarlar 409,08
İç duvarlar ve kapı 65,10
Taban/döşeme 112,65
Tavan 387,70
İnfiltrasyon yoluyla 678,45
Toplam 1652,98

Tablo 9. Kış Tasarım Haftası Boyunca 
Gerçekleşen Isı Kazançları

Isı kazanç faktörü Isı enerjisi kazancı (kWh)
Aydınlatma 21,89
Güneş ışınımı 114,33
İnsan (Duyulur ısı) 129,48
İnsan (Gizli ısı) 70,76
Toplam 336,46
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seyretmektedir. Sıcaklık artışlarına paralel olarak 
bağıl nemde gözlemlenen düşüşler sıcaklık ile 
birlikte havanın nem kapasitesinin artması sonu-
cu oluşmaktadır.

Şekil 5’te görüldüğü gibi hafta içi maksimum 
sıcaklıkları 26 ila 30 °C ve bağıl nemleri %50 
ila %70 arasında seyretmiştir. Binanın kullanım 
amacına bağlı olarak ASHRAE 55’in Com-
fort Zone Method grafiğine göre elimizde olan 
mevcut sıcaklık ve bağıl nem oranlarının konfor 
bölgesinin dışında kaldığı ve binanın mevcut du-
rumuyla yaz şartlarında konfor şartlarına ulaşa-
madığı gözlenmektedir [6].

Pencerelerden güneşin ışınımı dolayısıyla ortama 
geçen ısı miktarı aşağıdaki grafikte belirtilmiştir. 
Yaz mevsimi için gösterilen bu değerlerin kış 
mevsimi için verilmiş değerlerden yüksek oldu-
ğu görülmektedir.

Tablo 10. Yaz Tasarım Haftası Boyunca 
Gerçekleşen Isı Kazançları

Isı kazanç faktörü Isı enerjisi kazancı (kWh)
Güneş ışınımı 346,27
İnsan (Duyulur) 64,92
İnsan (Gizli) 39,12
İnfiltrasyon (Duyulur) 35,34
Aydınlatma 4,38
Toplam 490,04

A501 dersliği için yaz tasarım haftası boyunca 
gerçekleşen ısı enerjisi kazançları incelenmiştir. 
Bu karşılaştırma, güneş ışınımının yaz mevsimi 
için en büyük ısı kazanç etkeni olduğu sonucunu 
ortaya koymaktadır. Zira, kış tasarım haftası ana-
lizinde güneş ışınımı faktörünün payı %34 iken, 
yaz tasarım haftasında bu oranın %70,7’ye yük-
seldiği görülebilmektedir. Dolayısıyla, soğutma 

Şekil 5. A501 dersliğinin analiz sonuçlarına göre 3-9 ağustos yaz tasarım haftası 
boyunca kuru termometre sıcaklığı ve bağıl neminin saate bağlı değişimi
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enerjisi ihtiyacının azaltılabilmesi için gölgeleme 
elemanlarının kullanımı büyük önem taşımakta-
dır. Tablo 10’da ısı kazançlarına ilişkin detaylar 
verilmiştir.

4.4 Yıllık Simülasyon Sonuçlarının İncelen-
mesi

Tasarım haftaları için gerçekleştirilen inceleme-
lerin yanı sıra genel bir inceleme ve doğrulama 
gayesiyle yıllık analizin sonuçları da irdelenmiş-
tir. Öncelikle bina dış yüzey (kabuk) elemanla-
rından gerçekleşen ısı kayıpları ele alınmıştır. Ay-
rıca insan, makina, aydınlatma ve güneş enerjisi 
kazançları incelenmiştir. Binanın aylık ve toplam 
enerji tüketimi analiz edilmiş ve oluşturulmuş 
modelin gerçek durumu ne kadar doğru bir bi-
çimde yansıttığının kontrol edilmesi amacıyla 
Makina Fakültesi’nin doğal gaz harcaması ile il-
gili veriler, bina modelinin doğal gaz tüketimi ile 
karşılaştırılmıştır.

Binanın iklimlendirilen bölgelerini çevreleyen 
dış yüzey yapı elemanlarından gerçekleşen yıllık 
ısı kayıpları, simülasyon yardımıyla elde edilmiş-
tir. Bina kabuğuna dahil olan elemanlar iklim-
lendirilen bölgelere ait dış duvarlar, pencereler, 
dış kapılar, toprak ve ısıtılmayan hacim temaslı 

döşeme ve çatı aralarına temaslı tavanlar olarak 
alınmıştır ve ayrıca infiltrasyon ile gerçekleşen 
ısı kaybı da eklenmiştir. Görüldüğü üzere binanın 
yapısından ve de hacimsel olarak büyük oluşun-
dan dolayı ısı kayıpları çok yüksektir fakat iklim-
lendirilen alan ve hacim miktarı başına kayıplar 
incelendiğinde sonuçlar daha anlaşılabilirdir. Isı 
kayıplarının %69,6’sı infiltrasyon, %23,94’i ise 
dış duvarlardan gerçekleşmektedir.

Tablo 11. Bina Kabuğundan Gerçekleşen Yıllık 
Isı Enerjisi Kaybı

Binadaki yapı elemanları Isı enerjisi kaybı 
(kWh/yıl)

Dış Duvar 1 553451,93

Döşeme 2 78330,81

Tavan 3 71584,82

İnfiltrasyon 1608118,86

Isı kaybı toplamı 2311486,42

Isı kaybı toplamı (kWh/m2•yıl) 4 80,60

Isı kaybı toplamı (kWh/m3•yıl) 5 21,09
1. Dış kapılar ve pencereler dahil.
2. Toprak temaslı ve ısıtılmayan hacim üstü taban/döşeme
3. Isıtılmayan hacme bitişik tavan
4. İklimlendirilen alan başına ısı kaybı toplamı
5. İklimlendirilen hacim başına ısı kaybı toplamı

Şekil 6. A501 dersliğinin 3-9 ağustos yaz tasarım haftası boyunca güneş ışınımı kaynaklı ısı 
kazancının saatlik değişimi
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Isı kayıplarının anlaşılabilir olması için bina-
da bulunan radyatörlerden yayılan ısıl enerjinin 
gözlemlenmesi önemlidir. Kış aylarında bariz 
olarak bu değer artmıştır.

Tablo 12. Binada Bulunan Mevcut Isıtma 
Sisteminden Mahallere Verilen Isı Enerjisi

Ay / Yıl Radyatörlerden Gelen Isıl 
Enerji Miktarı (kWh/ay)

Ocak 380618,53
Şubat 244820,55
Mart 440098,39
Nisan 184959,55
Mayıs 67420,39
Haziran 5230,17
Temmuz 11,83
Ağustos 9,55
Eylül 2836,89
Ekim 65779,85
Kasım 255420,08
Aralık 387536,67
Toplam (kWh/yıl) 2034742,45

Yıllık simülasyon sonucunda bina genelinde ger-
çekleşen ve insan, makina, aydınlatma, infiltras-
yon gibi etkenlerden kaynaklanan iç ısı kazanç-
ları ve güneş enerjisi kazançları belirlenmiştir. 
Bina genelinde ısı kazançlarının %40,2’si infilt-
rasyon, %28,14’i güneş ışınımı yoluyla gerçek-
leşmektedir.

Tablo 13. Gerçekleşen Yıllık Isı Enerjisi 
Kazancı

Isı kazanç faktörü Isı enerjisi kazancı 
(kWh/yıl)

Aydınlatma 414144,09

Ekipman 460448,99

İnsan (Duyulur ısı) 238263,02

İnsan (Gizli ısı) 167333,24

Güneş ışınımı 1136978,47

İnfiltrasyon 1624020,66

Isı kazançları toplamı 4041188,46

4.5 Yıllık Bina Simülasyonuna VRF ve Klima 
Santrali Uyarlanması

Gerekli ısıtma ve soğutma yükünü karşılayabil-
mek ve tüketim sonuçlarını görebilmek amacıy-
la bina 3D modeline havalandırma ve VRF sis-
temleri uygulanmıştır. Mevcut ısıtma sisteminin 
mahal konfor şartlarını sağlayamaması nedeniyle 
klima santrali seçiminde ön ısıtma ve nemlendir-
me üniteleri seçilmiştir. Aynı zamanda taze hava 
ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla besleme ve 
egzoz fanı ve iç üniteleri modele yerleştirilmiş-
tir. Yaz mevsiminde sadece soğutmayı karşıla-
yabilmek amacıyla VRF iç ve dış ünite uygula-
ması model üzerinde yapılmıştır. Klima santrali 
ve VRF sisteminin soğutma ve ısıtma yükleri ve 
elektrik tüketim miktarları simülasyon gerçek-
leştirilerek incelenmiştir ve aşağıdaki tablolarda 
sonuçlar verilmiştir.

Kış aylarında konfor şartlarının sağlanabilmesi 
amacıyla mevcut radyatörlere ek olarak ön ısıt-
malı klima santrali eklenmiştir. Ön ısıtma ile ma-
hallere verilen toplam ısıtma yükünün %1,94’ü 
mertebesinde olup mevcut ısıtma sistemi bina 
ısıtma yükünün %98,1’ini karşılamaktadır.

Isı kazançları açısından binaya uygulanan VRF 
sisteminin etkisi de incelenmiştir. Tablo 14’de 
VRF aylık soğutma yükleri verilmektedir.

Bina modeline dahil edilen ısıtma ve soğutma 
sistemlerinin elektrik ve doğal gaz tüketimlerine 
ilişkin genel sonuçlar Tablo 16’da verilmektedir. 
Elektrik tüketiminin büyük bir kısmı ısıtma ve 
soğutma sistemleri için kullanılmaktadır. Tablo 
15’te de görüldüğü üzere modele uygulanan kli-
ma santrali besleme ve egzoz fanları (%64,93) ve 
nemlendirme üniteleri (%23,12) en çok elektrik 
tüketimini gerçekleştiren ekipmanlardır. Simü-
lasyon sonucu toplam bina elektrik tüketiminin 
%26,51’i klima santrali ve VRF sistemleri tara-
fından tüketildiğini göstermiştir.
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Tablo 14. Modele Eklenen Klima Santrali Ön Isıtmasından Verilen Isıl Enerji Miktarı

Ay / Yıl Mevcut Isıtma Sisteminden Gelen 
Isıl Enerji Miktarı (kWh/ay)

Klima Santrali ile Verilen Isıl 
Enerji (kWh/ay)

Toplam Isıl Enerji 
Miktarı (kWh/ay)

Ocak 380618,53 9612,04 390230,57
Şubat 244820,55 18850,65 263671,20
Mart 440098,39 7323,80 447422,20
Nisan 184959,55 237,96 185197,51
Mayıs 67420,39 0,00 67420,39
Haziran 5230,17 0,00 5230,17
Temmuz 11,83 0,00 11,83
Ağustos 9,55 0,00 9,55
Eylül 2836,89 0,00 2836,89
Ekim 65779,85 0,00 65779,85
Kasım 255420,08 639,89 256059,97
Aralık 387536,67 2777,48 390314,15
Toplam (kWh/yıl) 2034742,45 39441,82 2074184,27

Tablo 15. VRF İç Ünitelerinin Gerçekleştirdiği 
Soğutma Miktarları

Ay / Yıl VRF Toplam Soğutma Miktarı 
(kWh/ay)

Ocak 3944,65
Şubat 1863,61
Mart 7253,17
Nisan 12172,93
Mayıs 28744,57
Haziran 91419,28
Temmuz 191530,58
Ağustos 184124,14
Eylül 88303,36
Ekim 32229,58
Kasım 11058,17
Aralık 6849,74
Toplam (kWh/yıl) 659493,78

Tablo 16. Isıtma Ve Soğutma Ekipmanlarının 
Yıllık Elektrik Tüketimi

Isıtma ve Soğutma 
Ekipmanları

Yıllık Elektrik 
Tüketimi (kWh/yıl)

VRF Isı Pompası 294629,92
VRF İç Ünite Fanı 1605,98
Klima Santrali Besleme ve Egzoz 
Fanı

1616541,98

Klima Santrali Nemlendirme 575538,31
Radyatör Isıtma Devresi Sirkü-
lasyon Pompası

1234,63

Toplam 2489550,83

Tablo 17. Binanın Toplam Elektrik Tüketimi

Binanın enerji tüketimi (kWh/ay)
Doğal gaz 
tüketimi

Elektrik tüketimi
HVAC harici HVAC

Ocak 418732,4563 259983,88 76844,33
Şubat 299505,0282 249727,39 76876,85
Mart 478355,494 262760,68 89889,59
Nisan 193714,3952 203174,18 69171,60
Mayıs 70018,57705 170001,08 70057,53
Haziran 5822,584149 177360,84 68614,05
Temmuz 221,8277523 192146,61 54911,65
Ağustos 366,6894704 184742,67 69556,42
Eylül 3331,907343 196526,30 72775,06
Ekim 68150,92162 180807,96 77980,83
Kasım 268287,0132 198513,07 86567,26
Aralık 412861,1598 213806,17 84919,89
Toplam 
(kWh/yıl)

2219368,054 3387715,89

5. SONUÇ

Çalışma kapsamında İTÜ Makina Fakültesi 
Binası'nın enerji performansına ilişkin çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda, bir bina enerji 
ve performansını inceleme programı olan Energy 
Plus kullanılmıştır. Binanın üç boyutlu olarak 
modellenmesinde, binaya ilişkin detaylı verile-
rin oluşturulmasında Energy Plus’a yardımcı bir 
ara yüz olan Design Builder kullanılmıştır. Elde 
edilen simülasyon sonuçları ile binanın enerji 
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performansını belirleyen tüm parametreler de-
ğerlendirilmiştir. Binaya uygun bir HVAC sis-
temi tasarlanmış ve ayrıca aylık ve yıllık enerji 
tüketimi incelenmiştir.

Makina Fakültesi gibi büyük ve eski yapıların 
modellenmesinde sıkça karşılaşılan güçlük, tüm 
yapısal bilgilerin ve etkinlik verilerinin toplan-
ması aşamasındadır. Çalışmanın bu ilk aşaması, 
oluşturulan modelin ve gerçekleştirilecek simü-
lasyonların doğruluğu bakımından büyük önem 
taşımaktadır. Bu sebeple binaya ilişkin mimari 
verilerine doğruca ulaşmak büyük önem arz et-
mektedir.

Binanın enerji analizinde, kış tasarım haftası, 
yaz tasarım haftası ve yıllık simülasyon peri-
yotları belirlenmiştir ve gerçekleştirilen bütün 
incelemelerde bu simülasyonlardan elde edilen 
sonuçlar kullanılmıştır ve mevcut bina işletme 
şartlarında bina saatlik iç ortam konfor şartları-
nın ASHRAE.55’e uygun olmadığı sonucuna va-
rılmıştır.

Bina modeli üzerinde yapılan analizler sonu-
cunda mevcut kurulu sistem ile dersliklerde ve 
ofislerde ısıl konfor şartlarına ulaşılamadığı 
görülmüş ve farklı iklimlendirme tasarımının 
gerekliliği ortaya konulmuştur. Bu çalışma kap-
samında klima santrali ve VRF klima sistemi 
içeren iklimlendirme tasarımının, bina ihtiyaç-
larını karşılayabilmekle beraber tasarım aşama-
sında yapılan araştırmalar sonucunda fakülte 
binası gibi birçok hacimden oluşan binalar için 
sıkça uygulanan bir çözüm olduğu görülmüştür.

Fakülte binasının iklimlendirilmesi için gereken 
ısıtma, soğutma ve elektrik yüklerinin bina bo-
yutları ve kullanımı nedeniyle yüksek değerler-
de olduğu da analiz sonuçlarında görülmektedir. 
Özellikle sızan hava ile ısı kayıp ve kazançları 

iklimlendirme üzerindeki yükü çok yüksektir. 
Bu da binanın optimum analiz koşullarında bile 
hava sızıntı miktarının fazla olduğunu göster-
mektedir. Binanın mimari açıdan diğer özelli-
ği ise pencere yoğunluğudur. Yüksek ve geniş 
pencereler kış aylarında güneşten ışınım yoluy-
la gelen ısıyı kazandırsa da yaz aylarında bina 
için bir yük haline dönüşmektedir ve gölgelen-
dirme yapılması yaz ayları için büyük bir önem 
taşımaktadır. Sürdürülebilirlik açısından, enerji 
tüketimi ve CO2 salımı düşük yapıların ve iklim-
lendirme sistemlerinin tasarımı oldukça önemli-
dir. Bu açıdan, iklimlendirme yapılırken ısıtma 
ve soğutma yüklerini azaltmak amacıyla binanın 
restore edilmesi ve gölgelendirme elemanlarına 
özen gösterilmesi gerekmektedir.
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ÖZ
Bu çalışmada, iklimlendirme sistemlerinde ses gücü ölçümlerinin önemi ve gerekliliği 
belirtilmekte, bu alanda üretim yapan firmaların ihracat yapabilmesi için ürünlerinin 
ses gücü düzeylerini ölçerek belgelemesi gerektiği açıklanmaktadır. Bu ölçümlerle ilgi-
li standartlar ve esaslar özetlenerek böyle bir tesise duyulan ihtiyaca değinilmektedir. 
Bu ölçümlerin yapılabilmesi için ülkemizde iklimlendirme sistemlerine odaklanmış bir 
laboratuvarın bugüne kadar var olmaması nedeniyle yurtdışında yapılan ölçümlerin 
zaman ve döviz kaybına yol açtığı vurgulanmıştır. 2016 yılında Türk Standartları Ens-
titüsü için İstanbul’da kurulmuş olan bu laboratuvarın özellikleri ve ölçüm sistemleri 
tanıtılmakta, akreditasyon ölçüm sonuçları paylaşılmaktadır. Ayrıca hangi tür iklimlen-
dirme ürünlerinin bu laboratuvarda test edilebileceği belirtilmektedir. Avrupa ülkele-
rinin laboratuvarlarında test edilmiş olan bazı örnek ürünlerin ses gücü düzeyleri TSE 
laboratuvarında yapılan ölçümler ile kıyaslanmıştır. Elde edilen sonuçların ve kurulu 
laboratuvarın yeteneklerinin üst düzeyde olduğu, üreticilerin TSE Laboratuvarlarında 
çok geniş bir ürün yelpazesinde ürünlerini güven ile test edebileceği, bu çalışma ile tesi-
sat sistemleri üreten firma yetkilileri ile paylaşılmaktadır. TSE İklimlendirme Sistemleri 
Ses Gücü Ölçüm Laboratuvarı TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından yapılan 
akreditasyon ölçümleri ile uluslararası ölçüm sertifikasyonuna ve tanınırlığına sahip-
tir, güvenilir bir laboratuvar olarak ülkemiz tesisat mühendisliğinin hizmetine sunulmuş 
bulunmaktadır.
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ABSTRACT
In the present study, the importance and the requirement of sound power measurements 
of “Heating Ventilation and Air Conditioning” (HVAC) Systems is emphasized. For those 
companies planning to export their products to Europe or elsewhere it is necessary to 
measure and certify the sound power data. The relevant standards and the fundamentals 
for the requirement of such a measurement laboratory will be stated in this study. Due to 
the lack of availability of a sound power measurement facility in our country, sound pow-
er measurements of HVAC components are generally done at abroad causing substantial 
amount of time and foreign currency. Technical characteristics and the measurement 
systems of the Turkish Standards Institute’s (TSI) Sound Power Measurement Laborato-
ries, established in 2016, will be presented together with the accreditation measurement 
results.  The types and capacities of the wide range of HVAC equipment which can be 
tested in this facility will also be listed. Sound power data of some test samples which 
were measured in the accredited European laboratories have also been measured in 
the TSI facility and the results will be compared. Comparison of the results given in this 
study are shared here with the HVAC System Manufacturers, prove that the capabilities 
of the TSI facility have high quality and confidence level for a wide range of products. TSI 
HVAC Systems Sound Power Measurement Laboratories have international  accredita-
tion  and  certification  through  traceable  measurements  conducted  by  The Scientific 
and Technological Research Council of Turkey, National Metrology Institute, hence can 
be used as a reliable laboratory source at the service of HVAC System Manufacturers.

Keywords
HVAC Systems, Sound Power Measurements, Sound Power Measurement Laboratory, 
Traceable Measurement, International Accreditation, Accredited Laboratory.
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1. GİRİŞ: İKLİMLENDİRME 
SİSTEMLERİNDE SES GÜCÜ 
ÖLÇÜM GEREKSİNİMİ

Son çeyrek asır, binalarda enerji verimliliği ve 
sürdürülebilirlik kavramları açısından yükselen 
bir dönem oldu. Bu gelişmelere paralel olarak, 
kullanıcıların bina ısıl konforu ve yaşam kalite-
sine yönelik beklentileri de artış gösterdi. Bina 
iç mekânlarında, özellikle hava kalitesi, ısıl kon-
for, akustik ortam gibi çevresel faktörlere önem 
verilmeye başlandı ve IAQ (İç Hava Kalitesi) ve 
daha sonrasında IEQ (İç Çevre Kalitesi) kavram-
ları gelişti. Bu çerçevede binanın ve HVAC sis-
teminin sağlaması gereken akustik performans 
değerleri ortaya çıktı ve Amerika’da ASHRAE 
Standart 62.1-2013 (son sürüm) ve Avrupa’da 
EN 15251 Standardı bu alanı belirleyen iki ana 
standart oldular. Böylece, iklimlendirme sistemi 
bileşenlerinden kaynaklanan gürültü, yeni nesil 
binaların tasarımında dikkatle ele alınması gere-
ken çok önemli bir unsur olarak ön plana çıktı. 
Tüm bu nedenlerle iklimlendirme cihazlarından 
yayılan gürültünün ölçülmesi, değerlendirilmesi 
ve karakterizasyonu günümüzde giderek artan 
bir önem kazanmıştır.

Gelişmiş batı ülkelerinde bu konuda yürütülen 
çalışmalar incelenecek olursa; ABD'de iki ku-
ruluşun önemli görevler üstlendiği görülür, bu 
kuruluşlar AHRI (Air Conditioning, Heating 
and Refrigeration Institute) [1] ve ASHREA 
(American Society of Heating, Refrigerating and 
Air-Conditioning Engineers) [2]'dir. Bu iki kuru-
luşun iklimlendirme cihazlarının sertifikasyonu 
ve uygulanan standartlar konusunda belirleyici 
rol oynadığı anlaşılıyor. Avrupa’da ise EURO-
VENT [3, 4] ve CEN (European Committee for 
Standartization) benzer işlevleri üstlenmiştir [5]. 
Bu kuruluşların yanısıra ISO, (the International 
Organization for Standardization) [6] uluslarara-
sı temel standartları belirleyici bir kurum olarak 
işlevini sürdürmektedir. AHRI ve EUROVENT 
iklimlendirme sistemleri üreten firmaların bira-
raya gelmesi ile kurulmuş, bu endüstriye ortak 
bilgi üreten ve üreticilerin sertifikasyon süreçle-
rine destek sağlayan bir görev üstlenmiştir.

Avrupa Birliği’nin 98/37/EC sayılı Makina 

Direktifi'nde, bu direktif kapsamındaki makine-
lerin karşılamak zorunda oldukları temel gerek-
sinimler belirlenmiştir. Bu direktif, makinaların 
sağlık ve güvenlik içinde çalışmaları için, temel 
tasarım esaslarının yanı sıra, özellikle; mater-
yaller, aydınlatma, çalışma, acil duruş, meka-
nik risklere karşı korunma, denge, koruma ve 
güvenlik önlemleri, elektrikle ilgili riskler, pat-
lama tehlikesi, titreşimler, gürültü, radyasyon, 
emisyonlar ve makinenin üzerindeki bakım ve 
emniyet işaretleri ile ilgili alınması gereken tüm 
önlemleri belirlemektedir.

Makinaların enerji verimliliği ve ses gücü dü-
zeylerinin etiketlenerek makina üzerine yerleşti-
rilmesi yaygın bir biçimde uygulanmaktadır [7]. 
Bu uygulama ile bir tarafta üreticiler teknolojile-
rini geliştirerek ses gücü daha düşük makinalar 
geliştirmeye teşvik edilirken, diğer tarafta kulla-
nıcılar daha sessiz ürünleri satın alma bakımın-
dan farklı seçeneklere kavuşmuş olmaktadır.

Makinalarda ses gücü düzeylerinin ölçülebil-
mesi için özel ölçüm laboratuvarlarına ve çok 
kanallı ses ve titreşim ölçüm/analiz sistemleri-
ne gereksinim duyulmaktadır. Bu laboratuvarlar 
ISO 3740-47 serisinde farklı ölçüm hassasiyetle-
ri için tanımlanmıştır [8].

Laboratuvar ölçüm ortamı tam veya yarı yankı-
sız oda olabileceği gibi, çınlanım odası da olabil-
mektedir. Bu tür ortamlarda ses basınç düzeyleri 
standartta tanımlandığı şekilde ölçülmekte ve bu 
bilgiler kullanılarak ürün ses gücü hesaplana-
bilmektedir. İklimlendirme sistemlerinde; bina 
içi ve bina dışındaki ses kaynaklarından yayılan 
akustik enerjinin ses gücünün eş zamanlı ölçü-
lebilmesi için çift odalı laboratuvarlar kullanıl-
maktadır. Kanallı ünitelerin testlerinde ise üçün-
cü bir oda da kullanılmaktadır.

Ülkemizde iklimlendirme sistemleri üretilmekte 
ve çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir. İhraç edi-
len bu ürünlerin hem geliştirme aşamasında hem 
de ihracat öncesinde ses gücü düzeyleri ölçüm-
lerinin standartlara uygun olarak akredite labo-
ratuvarlarda yapılması gerekmektedir. Bugüne 
kadar üretici firmalar bu ölçümlerini akreditas-
yona sahip yurtdışı laboratuvarlarda [9], döviz 
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ödeyerek ve uzun bekleme süreleri ile yaptıra 
gelmişlerdir.

2016 yılında Türk Standartları Enstitüsü, İstan-
bul, Gebze, Aydınlı’da Enerji Sistemleri labora-
tuvarları yerleşkesinde, 50 kW güce kadar, tüm 
iklimlendirme sistemlerinin ses gücü ölçümleri-
nin yapılmasına imkân sağlayan bir laboratuvar 
kurulmasına karar vermiştir. Böyle bir labora-
tuvar, hem döviz tasarrufu sağlayacak hem de 
üreticilerin yurtdışında rakip firmalarla rekabet 
gücünü arttıracaktır. Bu laboratuvarın, çeşitli 
ısıtma/soğutma sistemlerinin ses gücü düzeyle-
rinin tespiti ve sertifikalandırılması için kulla-
nılması planlanmıştır.

Proje kapsamı, en güncel tarihli TS EN 12102, 
TS EN ISO 3741, TS EN 15036-1, TS EN 15036-
2, EN 12102, EN ISO 3741, EN 15036-1 ve EN 
15036-2 standartlarının tüm maddelerini kar-
şılamaktadır. Ele alınan cihazlar; klimalar, ısı 
pompaları, tek ve çift kanallı üniteler, kanalsız 
üniteler, multi split klimalar, paket üniteler, chil-
ler, fan coiller, kombiler, brülörler, kazanlar ve 
bacalarını kapsamaktadır. Bütün bu cihazların 
ses gücü seviyesinin tespitini yapmayı sağlaya-
cak test sistemi, tüm gerekli cihazlar, aparatlar, 
yazılımlar ve otomasyon sistemini içermektedir.

Bu çalışmanın amacı, iklimlendirme sistemle-
rinde geniş bir ürün yelpazesine hitap eden, çift 
çınlanım odalı bir ses gücü ölçüm laboratuvarı-
nın; tasarım, inşaat ve ürün testleri hakkında bil-
gi vermek ve ülkemiz tesisat mühendisliği tekno-
lojilerine destek sağlayacak bu önemli yatırımı 
potansiyel kullanıcılarına tanıtmaktır.

2. SES GÜCÜ ÖLÇÜM ESASLARI VE 
TEST ORTAMI

Günlük yaşantımızda yakın çevremizde üretilen 
gürültünün bir kısmı iklimlendirme sistemle-
rinden kaynaklanır. Toplumların yaşam kalitesi 
arttıkça daha sessiz ortam beklentisi de artmak-
tadır. Bu nedenle üreticiler, yönetim mekaniz-
maları tarafından uygulamaya konan çeşitli yö-
netmelikler ve regülasyonlar nedeni ile, daha 
sessiz çalışan ürünler geliştirme çabası içindedir.

İstenmeyen ses olarak tanımlanan gürültü, at-

mosferde ortam basıncı etrafında oluşan basınç 
dalgalanması sonucu ortaya çıkan bir etkidir. Bu 
basınç dalgasının oluşmasına neden olan çeşit-
li kaynaklar vardır. Örneğin; geniş bir yüzeyde 
oluşan mikro titreşimler yüzeye komşu hava mo-
leküllerini titreştirir ve bu titreşim komşu hava 
moleküllerini sıkıştırır. Böylece sıkışma-genleş-
me-sıkışma şeklinde bir basınç dalgası ortamda 
hızla ilerleyerek ses enerjisini oluşturur, Şekil 1. 
Gürültü sadece hava yolu ile değil, sıvı ve katı 
ortam aracılığı ile de iletilebilir.

Şekil 1. Ses enerjisinin havada yayılımı

Bir somut örnek vermek gerekirse, hava üfleyen 
bir fan belli bir devir hızı ile dönerken, fanın ha-
vayı ilettiği bir noktadaki basınç, o noktaya en 
yakın konumdan geçen fan kanadı nedeni ile or-
tam basıncı etrafında bir dalgalanma yaratacak-
tır. Böylece bu noktada baskın ses tonu, fan devir 
hızı ile kanat sayısının çarpımına eşit frekansta 
duyulur.

Bir üründen yayılan sesin ölçülmesi için üç te-
mel parametre kullanılmaktadır. Bunlar sıra-
sıyla; ses basıncı, ses gücü ve ses şiddetidir. Ses 
basıncı ve ses gücü skaler, ses şiddeti ise vektörel 
bir büyüklüktür.

Ses basıncı; ölçüm yapılan konuma ve ortamın 
özelliklerine bağlı olarak kulağımızda hissettiği-
miz basınç değişimini yansıtır. İnsan kulağının 
hissedebildiği ses basınç değerleri 20 x 10-6 [N/
m2] ile 20 x 106 [N/m2] arasında değişir. Kulağın 
bu frekans aralığındaki tepkisi lineer olmayıp 
daha çok logaritmik özelliktedir. Bu nedenle çok 
geniş bir skalada değişen ses basıncını ölçmek 
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için logaritmik bir büyüklük olan desibel kavra-
mı kullanılır. Kulağın hissettiği sesin şiddeti ba-
sıncın karesi ile orantılı olduğu için desibel ola-
rak ölçülen ses basıncı şu formül ile ifade edilir;

Lp = 10 log ( p )2 = 20 log ( p ) dB (1)

                     
p0      

 
p0

Bu denklemde p0 = 20 x 10-6 Pascal [N/m2] dir 
ve 1 kHz'de insan kulağının işitme eşiğini temsil 
eder.

Ses gücü, birim zamanda kaynaktan yayılan 
ses enerjisinin ölçüsüdür. Bir makinanın çalış-
ması esnasında üretilen enerjinin ne kadarlık 
bölümünün akustik enerjiye dönüştüğünün gös-
tergesidir. Ses gücü ürüne has bir özelliktir ve 
mekândan bağımsız bir parametredir. Ses gücü;

Lw = 10 log ( w ) dB (2)

                     
w0 

denklemi ile hesaplanır, burada referans güç de-
ğeri, W0 = 10-12 Watt, yani 1 picowatt’dır.

Ses şiddeti, birim alandan geçen akustik enerji-
nin ölçüsü olup yön ve şiddeti içeren vektörel bir 
büyüklüktür.

LI = 10 log ( I ) dB (3)

                     
I0 

denklemi ile hesaplanır, burada referans ses şid-
deti değeri, I0 = 10-12 Watt/m2, yani 1 picowatt/
metrekare’dir. Ses şiddeti vektörü I, akustik 
enerjinin verilen bir konumdaki net akışının 

miktarını ve doğrultusunu tanımlar. Serbest alan 
koşullarında net akış miktarı (4) denkleminde 
belirtildiği gibi, ses basıncının karesi ile orantı-
lıdır, Şekil 2.

I =    p    =    p
2       W/m2 (4)

      
4 πr2 

     
ρc

        
 

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

Makina ve ekipman gürültü düzeyinin belirlen-
mesi ve benzer makinaların kıyaslanması için 
kullanılan parametre ses gücü parametresidir. 
Makina ve ekipman gürültü düzeyi ile ilgili 
uluslararası standartlarda da ses gücü paramet-
resi kullanılmaktadır.

Ses gücü doğrudan ölçülebilen bir büyüklük de-
ğildir, ancak dolaylı yollardan ölçülebilir. Maki-
nalarda ses gücünü ölçebilmek için özel ölçüm 
ortamlarında ISO tarafından tanımlanmış bir 
dizi standarda göre ses basıncı veya ses şiddetini 
ölçmek gerekir. Bu standartlar ISO 3741-47 seri-
si olarak tanımlanmıştır ve ayrıntılı bilgilere bu 
standartlarda ve literatürde yer almaktadır [10].

TSE laboratuvarları, ses gücü ölçümleri için 
ISO 3741 Standardı'na göre ölçüm yapabilecek 
şekilde tasarlanmıştır. ISO 3741 temel bir stan-
dart olup geniş bir ürün yelpazesini kapsar ve 
ölçümler için gerekli akustik koşulları ve ölçüm 
ekipmanını tanımlar, sadece genel bilgi verir. Bu 
ölçüm tekniği tüm yüzeyleri yansıtıcı olan dağı-
nık ses alanında ölçüm yapmayı gerektirir.

Şekil 2. Serbest alanda ses şiddeti ve ses basıncı 
arasındaki ilişki

Şekil 3. Çınlanım odasında sesin homojen dağılımı
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Çınlanım odası olarak adlandırılan bu oda bir-
birlerine paralel olmayan sert yüzeylerden oluşur 
ve bu yüzeylerden yansıyan ses akustik enerjinin 
homojen olarak dağıldığı ve her noktasında ses 
basınç düzeylerinin eşit olduğu bir ses alanı ya-
ratır, Şekil 3.

Ses gücü düzeyi hesabı, akustik güç dengesi 
prensibini esas almaktadır. Buna göre (5) denk-
lemi yazılabilir, burada:

W = I·S·α   W/m2 (5)
W = Kaynağın Akustik Ses Gücü
I = Oda Yüzeylerine Dik Akustik Ses Şiddeti 
Vektörü
S = Oda Yüzeylerinin Toplam Alanı
α = Oda Yüzeylerinin Ortalama Ses Yutum Kat-
sayısı

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

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

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

ISO 3741 Standardına göre:

• Test ünitesinin hacmi, odanın hacminin 
%2’sinden küçük olmalıdır.

• Referans test koşullarında hava sıcaklığı 
23 °C, statik basınç 101.325 kPa, bağıl nem 
%50 olmalıdır.

• Çınlanım odaları için tavsiye edilen mini-
mum hacimler (ölçülmek istenen en düşük 
frekansa bağlı olarak) Tablo 1’de belirtilmiş-
tir;

• Çınlanım odası içinde homojen bir ses da-
ğılımı için, ses yutumunun ne çok yüksek 
ne de çok düşük olmaması gerekir. Odanın 
çınlanım süresi (7) denklemiyle tanımlan-
mıştır;
T60 = V/S (7) Bu denklemde V, oda hacmini 
(m3), S, oda toplam yüzeyini (m2) ifade et-
mektedir.

• Oda yutumu için istenen değerler aşağıda 
özetlenmektedir;

fabs = 2000 / V1/3  (8)

f < fabs için α < 0,16

f > fabs için α < 0,06 olmalıdır.

Burada V oda hacmi (m3)’dir. Oda içinde 5.000 
Hz üzerindeki yutumun önemli bir kısmı hava-
daki yutumdan kaynaklanmaktadır.

Tablo 1. Çınlanım Odaları İçin Tavsiye Edilen 
Minimum Hacimler

Ölçülmek istenen en düşük 
1/3 oktav frekans bandı

Çınlanım odası için 
tavsiye edilen en küçük 

hacim

100 Hz 200 m3

125 Hz 150 m3

160 Hz 100 m3

> 200 Hz 70 m3

• Oda içinde sağlıklı bir ölçüm için arkaplan 
gürültüsünün, ürün gürültüsüne göre çok 
daha düşük olması gereklidir. Odanın ar-
kaplan gürültü koşulunu sağlaması için is-
tenen değerler aşağıda (9) denklemine bağlı 
olarak verilmiştir;

ΔL = Lp(ST) – Lp(B) (9)

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

Burada:

Lp(ST) = Test ünitesi çalışırken ölçülen ortala-
ma ses basınç seviyesi (dB) 
Lp(B) = Test ünitesi çalışmazken ölçülen orta-
lama ses basınç seviyesi (dB) 
f = Kontrol edilen oktav merkez frekansıdır.

• Ölçümlerin sağlıklı yapılabilmesi için or-
tam koşullarının belli toleranslar içerisinde 
kalması gereklidir. Ölçümler sırasında, mik-
rofonların bulunduğu alanda sağlaması iste-
nen sıcaklık ve nem tolerans değerleri Tablo 
2’de verilmiştir;
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• Ölçüm cihazları ve kalibrasyon ile ilgili 
olarak; ölçüm için kullanılacak ekipman 
IEC-61672-1 (2002) şartlarını sağlamalıdır. 
Oktav filtreleri IEC 61260 (1995) Sınıf-1 
şartlarını sağlamalıdır. Referans ses kaynağı 
ISO 6926 şartlarını sağlamalıdır.

• Ölçümler öncesinde ve sonrasında mikro-
fonlar IEC 60942 (2003) şartlarını sağlayan 
bir ses seviyesi kalibratörü ile doğrulanma-
lıdır. İki durum için elde edilecek fark 0,5 
dB'den daha fazla olmamalıdır. Ses seviyesi 
kalibratörünün yılda bir kez, ses ölçüm zin-
cirinin iki yılda bir kez, referans ses kayna-
ğının ise iki yılda bir kez kalibrasyonu yeni-
lenmelidir.

• Test ünitesinin kurulumu ile ilgili özel test 
kodları varsa bu kodlar öncelikle dikkate 
alınmalıdır, ISO 3741 Standardı'nda belirti-
len koşullar tavsiye mahiyetinde genel bilgi-
lerdir.

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

Farklı test ünitelerinin kurulumu ve ölçüm yön-
temlerine ilişkin ayrıntılar, farklı ekipmanlar için 
hazırlanmış “Gürültü Test Yönetmelikleri"nde 
ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

3. TEST LABORATUVARININ 
TASARIMI

3.1 Genel Bilgiler ve Akustik Tasarım

TSE Enerji Sistemleri laboratuvarları 
kapsamında kurulu olan Ses Gücü Öl-
çüm Laboratuvarı, çeşitli iklimlendirme 
sistemlerinin ses gücü düzeylerinin tes-
piti ve sertifikalandırılması için kulla-
nılacaktır. ISO 3741 Standardı'na uygun 
olarak tasarlanmış olan bu laboratuvar, 

ısıl olarak koşullandırılmış; iki adet çınlanım 
odası ve bir adet kanallı ünite testlerinde kulla-
nılacak özel odadan oluşan, toplam 3 odalı bir 
laboratuvardır. Sistemde iki çınlanım odası kul-
lanılmasındaki amaç iklimlendirme sisteminin 
gerçeğe en yakın koşulları simule etmek, iç ve 
dış mekândaki koşulları bu iki odada yaratmak-
tır. Kanallı ünitelerde ise akustik amaçlı ölçüm-
ler yapılmayan üçüncü oda kullanılmaktadır.

Proje kapsamı, en güncel tarihli TS EN 12102, 
TS EN ISO 3741, TS EN 15036-1, TS EN 15036-
2, EN 12102, EN ISO 3741, EN 15036-1 ve EN 
15036-2 standartlarının tüm maddelerini karşı-
lamaktadır. Bu laboratuvarda; klimalar, ısı pom-
paları, tek ve çift kanallı üniteler (single and do-
uble ducted), kanalsız (nonducted) üniteler, multi 
split klimalar, paket üniteler ile likit chiller, fan 
coillerin, kombilerin, brülörlerin, kazanların ve 
baca gazı akışı ses gücü düzeylerinin ölçülme-
sini sağlayacak test sistemi, tüm gerekli cihaz-
lar, aparatlar, yazılımlar ve otomasyon sistemini 
içermektedir.

Bu sistem TS EN 60704-2-3, TS EN 60704-2-
4, TS EN 60034-9, TS EN 60704-2-1, TS EN 
60704-2-2, TS EN ISO 1680, EN 60704-2-3, 
EN 60704-2-4, EN 60034-9, EN 60704-2-1, EN 
60704-2-2 ve EN ISO 1680 standartlarına göre 
çamaşır makinaları, bulaşık makinaları, elektrik 
süpürgeleri, fanlı ısıtıcılar ve elektrik motorları-
nın da ses gücü düzeylerini kesinlik sınıfında, 
TS EN ISO 3741 temel standardı ile uyumlu ola-
rak belirleyebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Tablo 2. Mikrofonların Bulunduğu Alanda Sağlaması 
İstenen Sıcaklık Ve Nem Tolerans Değerleri

Sıcaklık 
Aralığı (°C)

< %30 Bağıl Nem Aralığı 
(%) %30-%50 arası

> %50

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

- Atmosferik basınç ± 1,5 kPa içinde olmalıdır.
- Belirtilen toleranslar genel olup, öncelikle ürüne ait test kodu dikkate alın-
malıdır.
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Sistem aşağıdaki Şekil 4’den görüldüğü gibi bir-
birleri ile irtibatlı üç oda şeklinde tasarlanmıştır. 
4 ve 5 numaralı odalar çınlama odası şeklinde 
olup, 6 numaralı oda ise kanallı ünite testlerinde 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Her bir çınla-
ma odasının (4&5) hacmi 250 m3 olarak belirlen-
miştir. 6 numaralı oda 3 m x 4 m taban alanına 
sahip olup çınlama odaları ile aynı yükseklikte-
dir.

Çınlanım odaları içerisinde toplam geri plan gü-
rültüsünün 30 dB(A)’yı aşmaması gereklidir. Bu 
nedenle her üç oda da, betonarme yüzer döşe-
melerin üzerine kurulmuştur. Ayrıca çınlanım 
odalarının bulunduğu mekanda entalpi odaları 
bulunmakta, hem çatıda bulunan havalandırma 
üniteleri, hem de entalpi odalarındaki ekipman-
dan gelen gürültü ortama yayılmaktadır. Bu gü-
rültü etkilerini azaltmak için iki çınlanım odası 
ayrıca ortak bir dış oda içine alınmıştır. Odalar 
ve betonarme döşeme, elastomer titreşim sö-

nümleyicileri tarafından taşınarak zemine otur-
maktadır. Odalar yaklaşık 250 mm kalınlığında 
olan bu döşeme üzerine inşa edilmiştir. Sistemin 
doğal frekansı, yapısal gürültüyü engellemek 
amacı ile yaklaşık 16 Hz olacak şekilde tasarlan-
mıştır.

Çınlanım odalarının her birinin hacmi 100 Hz 
ve daha altında güvenli ses gücü ölçümleri yapa-
bilmek amacı ile 250 m3 olarak seçilmiştir. 250 
m3’lük hacim aynı zamanda geometrik boyutları 
daha büyük olan iklimlendirme ekipmanlarının 
test edilmesine de olanak tanımaktadır. TSE 
çınlanım odalarında test edilebilecek en büyük 
ekipman hacmi 5 m3’dür. Test odalarının yakla-
şık boyutları Tablo 3’de verilmiştir.

Çınlanım odalarının duvarları geometrik olarak 
birbirlerine paralel olmayacak şekilde tasarlan-
mıştır. Bu tasarım akustik modelleme yazılımı 
ODEON [11] ile sanal ortamda, oda içinde bir 
noktaya yerleştirilen beyaz gürültü ses kayna-

Şekil 4. Ses Gücü Ölçüm Laboratuvarı bileşenlerinin planda görünüşü
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ğından yayılan ses ışınlarının, 50 ms içinde tam 
bir dağınık alan oluşturduğu izlenerek kanıtlan-
mıştır. Farklı zaman dilimlerinde çınlama oda-
sının düşey ve plan kesitlerinde oluşan ses dal-
galarının dağılımı sırası ile Şekil 5 ve Şekil 6’da 
gösterilmiştir. Bu şekiller incelendiğinde yak-
laşık 50 milisaniye sonra çınlanım odası içinde 
dağınık alanın oluştuğu görülmektedir.

Odaların duvarları, tavanlar ve çift katlı kapılar 
modüler bir panel sistemi ile imal edilmiştir. Bu 
modüler yaklaşım laboratuvarın ileri bir tarihte 
tesisin farklı bir mekâna taşınmasını olası kıl-
maktadır. TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü 
tarafından yapılan oda akreditasyon testlerinde 

duvarların ve kapıların ses geçiş kaybı ve oda 
geri plan gürültüsü gibi parametreleri tatmin 
edici düzeylerde bulunmuştur. Bu konu ile ilgili 
sayısal bilgiler ileri bölümlerde verilmiştir.

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

T= 0 ms T= 13 ms

T= 27 ms T= 41 ms

T= 51 ms

Tablo 3. Test Odalarının Boyutları

Uzun-
luk [m]

Genişlik 
[m]

Yüksek-
lik [m]

5 numaralı oda dış ölçüleri 6,6 8,9 5,1
5 numaralı iç ölçüleri 6,4 8,6 5,0
4 numaralı oda dış ölçüleri 6,6 8,8 5,1
4 numaralı oda iç ölçüleri 6,4 8,6 5,0
6 numaralı oda dış ölçüleri 3,2 4,2 5,1
6 numaralı oda iç ölçüleri 3,0 4,0 5,0
Dış oda dış ölçüleri 19,2 8,0 6,3
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Şekil 6. Oda plan kesitinde kaynaktan yayılan sesin zamana göre dağılımı

3.2 Mekanik Sistemlerin Tasarımı

TSE Ses Gücü Laboratuvarı'nda çok farklı çeşit-
te, tipte ve kapasitede cihazın test edilmesi isten-
mektedir. Sistem tasarımında karşılaşılan birinci 
ana zorluk buradadır. Bu yeteneklerle donatılmış 
bir laboratuvar örneği dünyada bulunmamak-
tadır. İkinci ana zorluk ise, cihazların gerçek 
çalışma koşullarında ses düzeylerinin ölçülme-
si beklentisidir. Cihazların içinde bulundukla-
rı odadaki koşullar çok hassas biçimde kontrol 
edilmek zorundadır. Bunu yaparken de odaları 
koşullandıran HVAC sisteminin kendisi bir gü-
rültü kaynağı olmamalı, sistem kaynaklı bütün 

sesler sönümlenmeli ve HVAC sistemi çalışırken 
geri plan gürültüsü şartnamede belirlenen değer-
lerin altında olmalıdır.

Buna göre orijinal bir iklimlendirme sistemi ta-
sarlanmış ve kurulmuştur. Bu sisteme ait teknik 
bilgiler Tablo 4'de özetlenmiştir. Isıtma modül-
leri kademeli olup test edilen ürün kapasitesine 
bağlı olarak devreye girmektedir. Yapılan sistem 
bütün kabul testlerini geçmiştir. Her üç odada-
ki test edilecek cihazlar ve odalardaki tesisat bu 
kısımda kısaca anlatılmaktadır. Ayrıca kurulan 
HVAC sistemi genel olarak tanıtılmaktadır.
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5 NUMARALI ODA (outdoor unit chamber): 

Bu odada test edilecek cihazlar:

a) ısı pompaları dış üniteleri, b) multi split dış 
ünite, c) paket üniteler, d) kanalsız üniteler, e) 
chiller (hava ve su soğutmalı), f) tek ve çift ka-
nallı üniteler ana gövdesi, g) fan coiller, h) kom-
biler, ı) kazanlar, j) brülörler, k) baca, l) çamaşır 
makinaları, m) bulaşık makinaları, n) kanallı 
split dış ünitesi.

Bu odada test edilecek cihaz gücü 50 kW değe-
riyle sınırlıdır. Bu güce kadar bütün cihazlar de-
nenebilmelidir. Çınlama odaları 5 ve 4 arasında 
soğutucu akışkan boru ve kablo bağlantıları için 
kapatılabilir ve sızdırmaz bir delik oluşturul-
muştur.

Bu odada yoğuşma sularının tahliyesi için ön-
lem alınmıştır. Ayrıca bir adet atık su bağlantısı 
bulunmaktadır (bulaşık ve çamaşır makinası de-
neyleri burada yapılacaktır). Yer süzgeci ve dre-
naj aynı boruya bağlanmıştır.

İki adet bağımsız dış su şartlandırma (soğutma 
veya ısıtma) devresine ihtiyaç vardır. Bu devre-
lerden test edilen cihazlara 5-55 °C arasında iste-
nilen sabit sıcaklıkta su beslenmektedir. Çamaşır 
ve bulaşık makinası için domestik su bağlantısı 
yapılmıştır.

5 numaralı odaya bir adet doğal gaz bağlantı bo-
rusu gereklidir. Bu odaya hermetik ve bacalı ci-
hazlar için ayrı baca bağlantısı yapılmıştır. Baca 
gürültüsü ölçümü yapılırken davlumbaz kullanı-
lacaktır. Özel davlumbaz ve özel baca gürültüsü 
ölçüm düzeneği yapılmıştır. Bu aparatlar ölçüm-
ler sırasında oda içerisine taşınmaktadır.

4 NUMARALI ODA (indoor unit chamber):

Bu odada test edilecek cihazlar:

a) ısı pompaları iç ünite, b) multi split iç üniteler, 
c) tek ve çift kanallı üniteler kanal çıkışı, d) ka-
nallı split kanal çıkışı, e) kanallı split iç ünitesi, 
f) elektrik süpürgeleri, g) fanlı ısıtıcılar, h) elekt-
rik motorları.

5 numaralı oda için gerekli tesisat doğal gaz ve 
baca tesisatları dışında aynen bu oda için de ku-
rulmuştur.

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

Tek kanallı cihaz testleri için her iki oda (4 ve 
5 numaralı odalar) arasında basınç dengelenmesi 
(fan destekli hava geri dönüşü) yapılmıştır.

6 NUMARALI ODA (kanallı split cihaz oda-
sı):

Sadece kanallı split cihazların testi sırasında 
kullanılacaktır. 6 no’lu oda çınlama odası değil-
dir. 4 ve 3 numaralı odalar arasında kanallı split 
klima cihazlarının testleri için 1 adet bağlantı 
deliği tesis edilmiştir.

6 numaralı oda için ayrı bir şartlandırma gerek-
memektedir. 4 no’lu oda şartlandırması 3 no’lu 
odayı da şartlandıracaktır. İki oda arasındaki 
hava dolaşımı nedeniyle her iki oda aynı şartlar-
da kalacaktır. Bu iki oda aynı sistemle şartlan-
dırılacaktır.

Tablo 4. Odaları Şartlandıran İklimlendirme Sistemlerinin Özellikleri

Parametre Birim Oda 5 Oda 4
Fan Debisi [m3/st] 20,000 15,000
Su Soğutma Gücü [kW] 80 80
Isıtma Modüllerinin Gücü [kW] 24+18+18 24+12+18
Min Hava Giriş Sıcaklığı [deg C] 5° 5°
Max Hava Giriş Sıcaklığı [deg C] 55° 55°
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6 ve 4 numaralı odalar arasında basınç dengelen-
mesi (fan destekli hava geri dönüşü) yapılmıştır. 
Yoğuşma sularının tahliyesi gerçekleştirilmiştir. 
5 ve 6 no’lu odalar arasında split cihaz gaz bo-
ruları ve kabloları geçişi için sızdırmaz bir delik 
bırakılmıştır.

HVAC TESİSATI

Odaların şartlandırılması için tam havalı bir sis-
tem dizayn edilmiştir. Bu sistem klima santralle-
ri ve kanal sisteminden oluşmaktadır. Sistemde 
ses yutumu için susturucular, difüzörler ve özel 
plenumlar (hava dağıtma kutuları) kullanılmış-
tır. Kurulan sistemin planı Şekil 7’de gösteril-
miştir.

Sistemde 5 ve 4 no’lu odalar için ayrı ayrı bi-
rer bağımsız klima santrali (AHU) konulmuştur. 
Santraller her biri 50 kW gücünde hem ısıtma ve 
hem soğutma yapabilecek kapasitede tasarlan-
mıştır.

Odalarda nem kontrolü de gerekmektedir ve 
nemlendirici bağımsız olarak santral çıkışına 

bağlıdır. Santrallerin hava debisi ve basıncı mak-
simum güce göre belirlenmiştir.

AHU’larda manuel olarak devri ayarlanabilen 
fanlar kullanılmıştır. Sistemde ısıl kapasite kont-
rolü su devresinde debi kontrolü ile otomatik ola-
rak yapılmaktadır.

Kanal, susturucu ve plenum büyük boyutlarda 
seçilerek dış basınç düşümü küçük tutulmuştur. 
Kanal sistemi ve susturucular dizayn hava debi-
si için tasarlanmıştır. Besleme kanallarında özel 
tasarlanan susturucular yer almaktadır. Kanallar 
dıştan ısıl ve akustik olarak izole edilmiştir.

Her odaya tek besleme kanalı gelmektedir ve 
özel dizayn edilen dağıtma kutusu (plenum) iç-
ten akustik kaplamalıdır. Üfleme menfezi özel 
olarak seçilmiştir, kendisi limit değer üzerinde 
ses üretmemektedir. Üfleme açıları 4 parçalı sis-
temde ayrı ayrı ayarlanabilmektedir. Geri dönüş 
menfezi, üfleme menfezinin aynısıdır. Geri dö-
nüş yine içten kaplamalı dönüş kutusu ve dönüş 
kanalı üzerinden olmaktadır ve üzerinde yine 
susturucu bulunmaktadır.

Şekil 7. Odaları koşullandıran HVAC sisteminin plan görünüşü
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Basınç dengeleme kanalları üzerinde de fan ve 
susturucular bulunmaktadır. 4-5 ve 4-6 numaralı 
odalar arasında da susturucular bulunmaktadır. 
Bu kanallar üzerinde yer alan klapelerin motorlu 
damperleri vardır. Motorlu damperler açık/kapa-
lı pozisyonda merkezden kontrol edilmektedir.

4. ÖLÇÜM SİSTEMİ DONANIM VE 
YAZILIMI

Çınlanım odalarında ses gücü ölçümü yapabil-
mek için önerilen ekipman çok kanallı bir akus-
tik analizör, yazılım, mikrofonlar ve ilave dona-
nımdan oluşmaktadır.

Mikrofon ile hissedilen basınç değişiklikleri, 
veri toplama cihazı tarafından ön-işleme yapıl-
dıktan sonra sayısal hale dönüşmüş olarak bil-
gisayardaki yazılıma aktarılmaktadır. Yazılım 
veriyi işledikten sonra oktav bantlarında spekt-
rum değeri olarak görüntülemektedir. Proje kap-
samında geliştirilen yazılım ise anlık ses basınç 
spektrumlarını kullanarak sonuçları ses gücü 
düzeyine dönüştürmektedir. Buna ilave olarak 
ekranın görsel düzenlemesi, veri kaydı ve verile-
rin tekrar geri çağrılması gibi ilave fonksiyonlar 
da yazılıma eklenmiştir.

Ölçümlerde kullanılacak ve sistemin kalbi olan 
veri toplama sistemi en kritik cihazdır. Başta 
mikrofon ve devir ölçer (takometre) olmak üze-
re çeşitli sensörlerden gelecek veriler bu ünite 
tarafından işlenerek bilgisayar programına ak-
tarılmaktadır. Sistemin özellikleri aşağıda özet-
lenmiştir:

• 4 Giriş / 2 Çıkış Veri Toplama Cihazı

Frekans Aralığı: 0 - 51,2 kHz 
Örnekleme Hızı: 131 kHz 
Sıcaklık Aralığı: -10 ºC - +50 ºC 
Dinamik Ölçüm: 160 dB
Giriş Voltaj Aralığı:
 Seçilebilir 10 Vpeak/31,6 Vpeak

Üst-geçirgen Filtre:
 Seçilebilir: DC/0,7 Hz/7 Hz/ 22,4 Hz
Elektriksel Gürültü: 13 µV RMS
Sinyal Üreteci: Sinüs, Taramalı Sinüs, Rast-

gele, Kullanıcı tanımlı dalga formları

Besleme: 
 10-32 V DC veya 90-264 V AC (47-63 Hz) 
Boyutlar: 132,6 x 27,5 x 248 mm / 750 gr
Bilgisayar Bağlantısı: LAN üzerinden 100 

MB/Sec (RJ45 Konnektör)
Aşırı Yükleme: Sinyal (Voltaj/Akım/Öyük-

seltici) Aşırı Yükleme Uyarısı

• Analizör için Batarya

Batarya Tipi: Li-Ion 
Çıkış Voltajı: 14,6 V DC 
Kapasite: 6400 mAh
Performans: Tek Modül ile 7 saat çalışma süresi
Şarj Süresi: 2 saat
Gösterge: Batarya Şarj Durumu (5 kademe)
Boyutlar: 132,6 x 27,5 x 248 mm / 750 gr

• Analiz Yazılımı

FFT Analizi: 1 Hz-51,2 kHz / 50-6400 çizgi
Zaman Ağırlığı: Uniform, Hanning, Flat-Top, 

Transient, Exponential
Integrasyon: jw, jw2, 1/jw, 1/jw2

Oktav Analizi: 1/1, 1/3, 1/12, 1/24 Oktav
Oktav Filtre Std.: IEC 61260-1995 Class 1
Frekans Filtreleri: A, B, C, D, Lin
Toplam Seviye Std.: IEC-61672
Parametreler: Leq, Lmin, Lmax, Lpeak, Le
Zaman Ağırlığı: F, S, I
Ortalama alma: Üstsel, Doğrusal, Tepe Tut-

ma (Peak Hold) 
İşletim Sistemi: Windows 7 Pro, Windows 

8.1 Pro
İşlemci: Intel Core i7 3 GHz, 16 GB RAM, 

480 GB HDD

Şekil 8. Yazılım sisteminden bir görünüş
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• Ses Gücü Ölçüm ve Raporlama Ara Yüzü
Analizör tarafından ölçülen ses basınç dü-

zeylerini kullanarak test edilen ürün için 
standart ve yönetmelik esaslarına göre ses 
gücünü hesaplayan ve raporlayan bir yazı-
lım ara yüzü.

• Dönen Mikrofon Kolu
ISO 3741 standardı, dönen bir kol üzerine ta-

kılı tek bir mikrofon ile “uzaysal ve za-
mansal averaj“almaya izin vermektedir. 
Bu sayede daha az mikrofon kullanarak 
tek bir mikrofonla standarda uygun orta-
lama alabilmek mümkün olmaktadır.

Standart: ISO-3741’e uygun
Kol Uzunluğu: Ayarlanabilir; 50-200 cm 
Dönme Düzlemi: Ayarlanabilir; 10° adımlarla 
Dönme Hızı: Ayarlanabilir; 16 / 32 / 64 saniye
Çalışma Ses Gücü: 26 dBA
Kontrol: Bilgisayar üzerinden kontrol (hız/

durdur/başlat)
Çalışma Sıcaklığı: -10 °C - +55 °C
Besleme: 7,5-13 V DC veya 200-240 V AC 

(50-60 Hz)
Nem: Maks.: %90 RH
Boyutlar: 262 x 267 x 190 mm/8 kg

• Referans Ses Kaynağı
Standart ayrıca bir adet referans ses kayna-

ğı tarif etmektedir. Bu ses kaynağının ses 
gücü düzeyi önceden ölçülmüş ve bilinen 
bir değere sahiptir ve kolay değişmemek-
tedir. Dolayısıyla testler için referans teş-
kil etmektedir.

Standart: ISO-3741 ve ISO 6926’ya uygun
Frekans Aralığı: 100 Hz-20 kHz
Ses Seviyesi - Oktav: Tüm bantlarda min. 70 

dB (re. 1 pW) 
Ses Seviyesi - Topl.: Toplam seviye min. 91 

dBA (re. 1 pW) 
Yönelim: Yatayda; 0,2 dB, Düşeyde 6 dB 

(max.)
Kontrol: Bilgisayar üzerinden kontrol (hız/

durdur/başlat)
Çalışma Sıcaklığı: -10 °C - +50 °C
Besleme: 200-240 V AC (50 Hz) veya 110-127 

V AC (60 Hz) 

Nem : Maks. %90 RH
Boyutlar: 300 x 300 x 300 mm / 21 kg

Şekil 9. Referans ses kaynağı

•  Hassas Mikrofon (Ön yükseltici ile)
Oda içerisindeki ses basınç seviyesinin öl-

çülmesinde kullanılacaktır. Ölçülmek is-
tenen seviyelerin oldukça düşük olması 
sebebiyle çok hassas bir mikrofon öneril-
miştir.

Mikrofon Çapı: ½ inç 
Hassasiyet: 1,1 V/Pa 
Polarizasyon: 200 V 
Dinamik Ölçüm: 10-110 dB 
Gürültü Eşiği : 6 dBA
Çalışma Sıcaklığı: -20 °C - +100 °C 
Nem: Maks. %100 RH
Boyutlar: 12.7 x 12.7 x 102.7 mm / 34 gr

• Baca Gürültüsü Ölçümü için Mikrofon
EN-15036-2 Standardı gereği kombilerin 

baca çıkışında ses seviyesinin ölçülmesi 
gerekmektedir. Testin yapılacağı ortamda 
yüksek sıcaklık olduğu için bu durumdan 
etkilenmeyen mikrofonların kullanılması 
gerekmektedir. Önerilen mikrofon bu ko-
şulu sağlamaktadır.

Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Polarize Mik-
rofon

Mikrofon Çapı: ½ inç 
Hassasiyet: 12,5 mV/Pa 
Polarizasyon: 200 V
Frekans Aralığı: 3,15 Hz-40 kHz 
Dinamik Ölçüm: 20-160 dB 
Gürültü Eşiği : 20 dBA
Çalışma Sıcaklığı: -30°C - +300°C 
Nem: Maks. %100 RH
Boyutlar: 13,2 x 13,2 x 13,5 mm / 34 gr.
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• Baca Gürültüsü Ölçümü için Ön Yüksel-
tici
EN-15036-2 standardı gereği kombilerin baca 

çıkışında ses seviyesinin ölçülmesi gerek-
mektedir. Bu amaçla önerilen mikrofonla 
kullanılacak ön yükselticiye ait teknik bil-
giler aşağıda verilmiştir.

Mikrofon Ön yükselticisi
Ön yükseltici Çapı: ½ inç 
Frekans Aralığı: 3 Hz-200 kHz 
Çalışma Sıcaklığı: -20 °C - +150 °C 
Nem  Maks. %100 RH
Boyutlar: 12,7 x 12,7 x 110 mm / 40 gr

•  Ses Düzeyi Kalibratörü
Ses ölçüm standartları gereği mikrofonlar re-

ferans bir ses kaynağı ile ölçüm öncesinde 
ve sonrasında kalibre edilmelidir.

Standart: IEC-60942-2003 (Sınıf-1)
Mikrofon Çapı: 1 inç, ½ inç
Frekans: 1000 Hz
Ses Seviyesi: 94 veya 114 dB 
Seviye Doğruluğu: ±0.2 dB 
Harmonik Bozulma: < %1
Çalışma Sıcaklığı: -10 °C - +50 °C 
Nem: 10-90 %RH
Besleme: 2 x 1,5 V AA-boy kalem pil
Boyutlar: 40 x 72 x 72 mm / 150 gr

• Lazerli Takometre
EN-12102 standardında ölçümlerde devir hı-

zının ölçülmesi ve raporlanması gerekir. 
Bu amaçla bir adet lazerli devir ölçer kul-
lanılacaktır. Cihaz bir lazer dalgası gön-
derecek ve fan kanatlarından birine yapış-
tırılacak reflektörden gelen yansımaları 
sayarak devir hesabı yapacaktır.

Ölçüm Aralığı: 0-300.000 RPM
Çalışma Mesafesi: 1.5-70 cm 
Lazer Sınıfı: Class 3R 
Çalışma Sıcaklığı: -10 °C - +50 °C 
Nem: 10-90 %RH 
Besleme: 20 V, 3-20 mA
Boyutlar: 22,5 x 22,5 x 91 mm / 50 gr

5. TEST LABORATUVARLARININ 
SERTİFİKASYONU

TSE İklimlendirme Sistemleri Ses Gücü Ölçüm 
laboratuvarları tamamlandıktan sonra akustik 
odaların sertifikasyon ölçümleri TÜBİTAK 
Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) uzmanları 
tarafından yapılmıştır [10, 11]. Bu ölçümlerde 
kullanılan ekipman ve mikrofonlar uluslararası 
ölçüm zinciri kapsamında sürekli bir karşılaştır-
maya tabi oldukları için UME tarafından yapılan 
akreditasyon ölçümleri TSE laboratuvarlarına 
uluslararası tanınırlık ve izlenebilirlik özelliği 
kazandırmaktadır.

Bu ölçümler kapsamında iki çınlanım odasında 
geri plan gürültüsü, çınlanım süresi ve ses dağı-
lımı ölçümleri yapılmıştır. 5 ve 4 numaralı oda-
lar için elde edilen sonuçlar aşağıda Tablo 5 ve 
Şekil 10-12’de verilmiştir.

Tablo 5. Çınlanım Odaları Geri Plan Gürültü 
Ölçüm Sonuçları

Oda
No

Her şey
kapalı

Kalori-
metre 
açık

Havalandırma 
açık

(600 dev/dk)

Ölçüm Fre-
kans aralığı

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

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

Her iki çınlanım odasında da ISO 3741 
Standardı'nda öngörülen kriterlere göre kabul 
edilebilir ölçüm aralığı 80-10.000 Hz aralığında 
kalmaktadır ve bu aralık öngörülen 100 Hz’lik 
alt sınırın da altındadır.

Her iki odada referans ses kaynağı altı farklı ko-
numa yerleştirilerek döner mikrofon ile uzaysal 
ve zamansal ses basınç değeri ölçülmüştür. Bu 
ölçümler Şekil 11’de verilmektedir. Yine bu öl-
çümlerdeki standart sapma değerlerinin frekan-
sa bağlı olarak değişimi de Şekil 12’de yer al-
maktadır. Bu grafik incelendiğinde bu çınlanım 
odalarında 80-10.000 Hz aralığında yapılan öl-
çümlerde standart sapmanın 1’in altında kaldığı 
görülmektedir.
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Şekil 10. Beş ve dört numaralı odalar içinde ölçülen çınlama süreleri

Şekil 11. Beş ve dört numaralı odalar içinde referans ses kaynağı konumuna göre ölçülen ses basınç düzeylerinin 
grafiği

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

Tablo 6. Fan-Coil İçin Karşılaştırmalı Ses Gücü Ölçüm Sonuçları, (100 Hz – 6300 Hz Aralığında 
A-Ağırlıklı Toplam Ses Gücü Düzeyidir). REF Yurt Dışı, TSE ise Yurtiçinde Yapılan Ölçümlerdir

Emiş-2. Kademe Üfleme-2. Kademe Emiş-3. Kademe Üfleme-3. Kademe
1 Sıcaklık 22 24 22 24
2 Bağıl Nem 54% 54% 54% 54%
3 Ses Gücü / TSE-1 52,3 dBA 51,5 dBA 58,2 dBA 57,9 dBA
4 Ses Gücü / TSE-2 - - 58,4 dBA 57,8 dBA
5 REF 52,1 dBA 49,1 dBA 58,4 dBA 55,9 dBA
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6. KARŞILAŞTIRMALI ÖLÇÜMLER ve 
ÖLÇÜM SONUÇLARI

Sertifikasyon ölçüm sonuçlarının yanı sıra, TSE 
tarafından Avrupa’da benzer laboratuvarlarda 
ses gücü değeri ölçülmüş bir fan-coil bir de kli-
ma için ses gücü ölçüm deneyleri TSE Ses Gücü 
Ölçüm Laboratuvarı'nda tekrarlanarak ölçüm 
sonuçları kıyaslanmıştır. İç ve dış ünitelerden 
kaynaklanan ses gücü değerleri eş zamanlı ola-
rak elde edilmiştir. TSE Laboratuvarı'nda yapı-
lan ölçümler tekrar edilerek ölçümlerin tekrar-
lanabilirlik özelliği de test edilmiştir. Sonuçlar 
Tablo 6 ve 7’de özetle verilmekte ve Şekil 13-
14’de birer örnek grafik sunularak da detaylan-
dırılmaktadır.

Bu testte TSE-1 sonuçları fan-coil ilk çalıştırıl-
dığında 230 V AC besleme ile, koşullandırma 
yapılmadan elde edilen sonuçlardır. TSE-2 so-
nuçları ise koşullandırma yapıldıktan sonra elde 
edilen değerlerdir. Fan-coil testine ait ayrıntılı 
bir ölçüm sonucu Üfleme-2. Kademe için 1/3 
Oktav Bandı sonuçlarıyla birlikte grafik olarak 
da Şekil 13’de verilmiştir.

Tablo 7. Klima İçin Karşılaştırmalı Ses 
Gücü Ölçüm Sonuçları, (100 Hz – 6300 Hz 
Aralığında A-Ağırlıklı Toplam Ses Gücü 

Düzeyidir). REF Yurt Dışı, TSE ise Yurtiçinde 
Yapılan Ölçümlerdir

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

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

Klima testi iç ünite ses gücünü ayrıntılı gösteren 
grafik Şekil 14’de verilmiştir.

Şekil 13. Fan-coil testinden ayrıntılı bir ölçüm sonucu (Emiş-3. Kademe için 1/3 Oktav Bandı sonuçları)
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7. GENEL DEĞERLENDİRME VE 
SONUÇ

Türk Standartları Enstitüsü, Enerji Sistemleri la-
boratuvarları İstanbul, Aydınlı yerleşkesinde ta-
mamlanmış bulunan “İklimlendirme Sistemleri 
Ses Gücü Ölçüm Laboratuvarı” kendi alanında 
çok farklı ürünlerin testlerinin yapılmasına ola-
nak tanıyan ve ülkemiz insan kaynakları kulla-
nılarak tasarlanmış özgün bir laboratuvardır.

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından 
yapılan sertifikasyon ölçüm sonuçları, bu labora-
tuvarda 50 kW güce kadar, her türlü iklimlendir-
me sisteminin işletme koşulları simüle edilerek, 
80 Hz-10.000 Hz aralığında, eşzamanlı olarak, 
emiş ve üfleme tarafındaki ses gücü düzeyleri-
nin güvenle ölçülebileceğini kanıtlamıştır.

Geri plan gürültüsünün 15 dBA düzeylerinde ol-
ması ve hatta iklimlendirme sistemi düşük sevi-
yede çalışırken dahi 20 dBA düzeyinde kalması, 
çınlama odalarında ISO 3741 standardına göre 
yüksek hassasiyette ses gücü düşük olan yeni 
jenerasyon sessiz klimaların da bu ortamda ses 

gücü testlerini yapabilme fırsatı sağlamaktadır.

Çınlama odalarının her birinin hacmi, 250 m3 
üzerinde seçilmiş olması nedeniyle, 5 m3 hac-
me ve 50 kW güce kadar tüm ekipmanların, bu 
odalarda ses gücü düzeyleri yüksek hassasiyette 
ölçülebilecektir.

Ölçüm sisteminde döner mikrofon sistemi kulla-
nılarak çok kanallı ölçüm için gerekli olan paha-
lı sistemlerden kaçınılmıştır. Uzaysal ve zaman-
sal ortalama sağlayan döner mikrofonla yapılan 
ölçümlerde ölçüm güvenirliği çok yüksektir. 
TÜBİTAK UME ölçümlerinde 80-10.000 Hz 
frekans aralığında, ölçümlerdeki standart sapma 
1 dBA’nın altında kalmaktadır.

Geliştirilmiş olan özgün bir yazılım aracılığı 
ile çok farklı cihazların ses basınç düzeylerine 
ilişkin veriler toplandıktan sonra o ürüne ait ses 
gücü düzeyi hızlı bir biçimde hesaplanabilmekte 
ve sonuçlar istenilen formatta raporlanarak müş-
teriye en kısa sürede iletilebilmektedir.

Oda içinde hava giriş ve çıkış plenumları ile tüm 
hava kanalları akustik kaplamalı olarak imal 

Şekil 14. Klima testinden ayrıntılı bir ölçüm sonucu (İç Ünite 1/3 Oktav Bandı Ses Gücü sonuçları)
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edilerek iklimlendirme sistemlerinden kaynak-
lanan gürültünün sönümlenmesi sağlanmıştır. 
Oda içinde çapraz yerleştirilen plenumlardan 
yayılan ve emilen hava homojen bir sıcaklık da-
ğılımı sağlamaktadır.

Yeni kurulan İklimlendirme Sistemleri Ses 
Gücü Ölçüm Laboratuvarı’nı denemek amacı ile 
Avrupa’da benzer laboratuvarlarda test edilmiş 
bir fan-coil ve bir de klima cihazının ses gücü 
ölçümleri yapılarak sonuçlar kıyaslanmıştır.

TSE Laboratuvarı'nda elde edilen sonuçlar ve bu 
ürünlerin spektrum profilleri oldukça yakın so-
nuçlar vermiştir. Yapılan ölçümlerde ses gücü öl-
çüm sonuçları arasındaki fark 1-2 dBA civarın-
dadır ki bu son derece yakın bir sonuç anlamına 
gelmektedir. Dikkati çeken diğer bir husus ise 
TSE Laboratuvarı'nda yapılan tekrarlanabilirlik 
testlerinde son derece tutarlı ölçüm sonuçları 
elde edilmiştir.

Sonuç olarak; ülkemizin tesisat mühendisliği 
sektörüne çok yararlı hizmetler vermesi bekle-
nen TSE İklimlendirme Sistemleri Ses Gücü Öl-
çüm Laboratuvarı, üreticilerin yurtdışında döviz 
ödeyerek ve gereksiz zaman harcayarak yaptır-
dıkları testleri yurtiçinde yaptırabilme imkânı 
sağlamaktadır. Bu laboratuvarın aynı zamanda 
çevre ülkelerden gelen talepleri de karşılayarak 
döviz girdisi sağlaması da güçlü bir olasılıktır.
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ÖZ
Günümüzde enerjiye olan talep artan nüfus ve gelişen teknoloji ile giderek artmakta olup, 
bu enerji talebini karşılamak için çoğunlukla çevresel açıdan zararlı etkileri bulunan fosil 
yakıtlara yönelim söz konusudur. Bu çalışma ile sürdürülebilir ve çevre dostu olan fotovoltaik 
paneller, bir rüzgâr türbini ve hava kaynaklı bir ısı pompasından oluşan hibrit sistem aracılığı 
ile İzmir, Urla’da 3 kişinin yaşadığı, 150 m2 alana sahip, iki katlı, müstakil bir evin elektrik 
enerjisi ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. Kullanılan fotovoltaik panel ve rüzgâr tür-
bini kapasitesi sırasıyla 5,46 kW ve 3 kW’tır. Evin iklimlendirme ihtiyacı TSE 2164 ve ASHRAE 
standartlarına uygun şekilde hesaplanmış, aydınlatma için gerekli elektrik ihtiyacı ise Design 
Builder ve Energy Plus yazılımı ile hesaplanmıştır.
Güneş enerjisi ile ilgili hesaplamalar için MatLab ve PVSol programları, rüzgâr enerjisi he-
sapları için ise Weibull dağılım fonksiyonu hesaplanarak MatLab programı kullanılmıştır. 
Güneş ve rüzgâr enerjilerinden bir tanesi yeterli enerjiyi üretmediği zaman açıkta kalan elekt-
rik enerji ihtiyacı diğer kaynaktan sağlanabilir. En kötü senaryoda, elektrik şebekeden satın 
alınacaktır. Fazla üretim olduğu zaman ise elektrik şebekeye verilecektir. Çalışma sonucunda 
evin enerji ihtiyacının aylık ve yıllık olarak hibrit sistemden karşılanma oranları ortaya ko-
nulmuştur. Sistemin Mart ile Kasım ayları arasında evin tüm ihtiyacını karşıladığı gibi ihtiyaç 
fazlası elektrik ürettiği hesaplanmış, Aralık ile Şubat ayları arasında ise evin ihtiyacına yeterli 
üretimi gerçekleştiremediği görülmüştür. Yıllık bazda sistem evin ihtiyacının %50,9’u fazla 
elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. Söz konusu bu fazla elektrik şebekeye satılarak finansal 
getiri elde edilebilecektir. Bu finansal getiri ile sistem kendisini yaklaşık 7 buçuk yılda geri 
ödeyebilecektir.
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ABSTRACT
Energy requirement is increasing day by day with especially increasing population, devel-
oping industry and technology. In order to meet this increasing demand, fossil fuels, which 
have environmental effects, are used frequently. In this study, an environmental friendly and 
sustainable hybrid system, which consists of solar photovoltaic panels, a wind turbine and an 
air source heat pump, is evaluated for a three people living, two storey detached house with 
a floor area of 150 m2 in Urla, İzmir. The capacities of the PV system and the wind turbine 
are determined as 5,46 kW and 3 kW, respectively. The aim is to meet the electrical energy 
demand of the house. Heating and cooling calculations are performed according to TSE2164 
and ASHRAE standards and the lighting requirement of the house is determined using Design 
Builder and Energy Plus softwares. 
For solar calculations MatLab and PVSol programs and for wind energy calculations MatLAb 
program with Weibull distribution function are used. When one of the used renewable source 
cannot provide sufficient energy, the other one will cover the lack and in the worst scenario 
the necessary electrical energy will be provided from the grid. In the case of surplus energy 
generation, the unneeded part will be fed to the grid. At the end of the study, monthly and year-
ly coverage ratio of the house energy demand by the proposed hybrid system are summarized. 
It is seen that the system will cover all elelctricity demand between march and november and 
even it generates a surplus energy. However, the electricity generation is not at a desired level 
in order to meet the demand of the house between december and february. The hybrid system 
provide 50,9%surplus electrical energy in yearly basis. This surplus energy can be sold to the 
grid in order to provide a financial income. The simple payback time of the system is deter-
mined as seven and a half years.

Keywords
Solar Energy, Wind Energy, Photovoltaic Panels, Hybrid System, Heating, Cooling, Ventilat-
ing, Air Conditioning, Heat Pump, Coverage Ratio.

Urla-İzmir’de Bulunan Müstakil Bir Ev İçin 
Bütünleşik Hibrit Sistem Analizi

Analysis of Integrated Hybrid System For a 
Single Family House in Urla-İzmir

Eser, C., Öner, F., Başoğlu, O., Bilir, L., Özcan, N. Y., Özcan, H. G., Urla-İzmir’de Bulunan Müstakil Bir Ev İçin Bütünleşik Hibrit Sistem 
Analizi, MMO Tesisat Mühendisliği Dergisi, s. 159, sf. 63-72, 2017.

Geliş Tarihi  : 18.04.2017
Kabul Tarihi : 12.06.2017

Tesisat-159-19062017.indd   63 03.07.2017   10:44:20



 MAKALE

Tesisat Mühendisliği - Sayı 159 - Mayıs/Haziran  201764

1. GİRİŞ

Küreselleşme ve sanayileşmenin bir sonucu 
olarak enerji ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. 
Enerji üretiminde en çok petrol ve kömür kay-
naklı fosil yakıtlar kullanılmaktadır [1]. Bu tür 
yakıtlar çevresel etkilerinden dolayı dünyamızı 
tehdit eder ve birçok probleme neden olur. Bu ne-
denle, fosil yakıt kullanan konvansiyonel enerji 
sistemlerinin yerini alacak alternatif ve yenile-
nebilir enerji kaynaklarını bulmak ve kullan-
mak Dünya açısından çok önemli bir yer teşkil 
etmektedir. Bununla beraber yenilenebilir ener-
jinin, konvansiyonel enerjinin yerini tamamen 
alamamasına neden olan bazı olumsuz durum-
ları vardır [2]. Bu olumsuz durumlardan biri, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kesikliliği ve 
bu nedenle enerji üretiminin istenildiği şekilde 
kontrol edilemeyişidir. Bu olumsuz durum, iki 
enerji kaynağının bir arada işletildiği, melez 
(hibrit) enerji sistemlerinin kullanılmasına se-
bep olur. Melez sistemlerde, yenilenebilir enerji 
sistemlerinden biri elektrik üretmediği veya az 
ürettiği zaman diğer enerji sisteminden yarar-
lanarak eksikliğin kapatılması mümkün olabil-
mektedir. Ayrıca, elektrik bir yerden bir yere 
transfer edilirken kayıplar meydana gelir [3]. Bu 
sorunu çözmek için elektrik üretimi, tüketimin 
olduğu yerlerin yakınında olmalıdır. Bu nedenle 
evlerin kendi elektriğini üretmeleri kayıpları ön-
lemek için çok önemlidir. Hibrit sistemler kendi 
elektriğini üreten evler için en uygun yöntemdir. 
Bu tür hibrit sistemleri inceleyen araştırmaların 
birçok örneği mevcuttur. Li ve ark. Bina çatıla-
rına kurulabilecek rüzgâr ve güneş enerjisi sis-
temlerinin ısı pompası ile birlikte kullanımının 
temel parametrelerini göstermiştir [4]. Gokcol ve 
ark. hibrit sistemlerinin performansını ve ekono-
mik fizibilitesini etkileyen önemli değişkenleri 
incelemiştir [5]. Li ve ark. fotovoltaik (PV) di-
zisi, rüzgâr türbinleri ve sistem için depolama 
kapasitesinin gerekli grup sayısını belirlemek 
için basit bir algoritma oluşturmuştur [6]. Chou-
dara ve ark. tarafından farklı melez birimler için 
farklı enerji yönetimi teknikleri geliştirilmiştir 
[7]. Sichilalu ve ark. bir rüzgâr enerjisi -foto-
voltaik- grid sistemi tarafından sağlanan bir ısı 
pompası su ısıtıcısının en uygun kontrol modeli-

nin maliyetini en aza indirgemek için geliştiril-
mesini incelemiştir [8]. Tagliafico ve ark. düz-
lemsel güneş kollektörleri ile çalışan bir su-su ısı 
pompası sistemi için bir model geliştirmiştir [9]. 
Mokheimer ve ark. Suudi Arabistan’da uzak bir 
alan için bir hibrit PV / rüzgâr enerjisi üretimini 
boyutlandırmak ve optimize etmek için kullanı-
labilecek bir matematiksel model ve hesaplama 
kodu geliştirmiştir [10]. Dihrab ve Sopian PV ve 
rüzgâr enerjisinden kullanılan bir hibrit sistem 
üzerine çalışılmıştır [11]. Yukarıda örneği veri-
len çalışmalardan da görülebileceği üzere foto-
voltaik paneller ve rüzgâr türbinlerinin birlikte 
kullanıldığı hibrit sistemler yaygındır.

Bu araştırma, İzmir-Urla’da 150 m2 kapalı alana 
sahip bir bina için rüzgâr türbini, PV panelleri 
ve hava kaynaklı ısı pompasından oluşan bir hib-
rit sistem tasarımı üzerine yoğunlaşmıştır. İlk 
olarak evin aylık ve yıllık elektrik enerjisinin 
belirlenmesi amacıyla evin ısıtma ve soğutma 
ihtiyacının hesabı gerçekleştirilmiştir. Hesapla-
malar yapılırken TSE 2164 standardı kullanıla-
rak her duvar ve bileşen için toplam ısı transferi 
katsayısı (U) değerleri belirlenmiştir. Öte yan-
dan, Design Builder yazılımı ile evin 3 boyutlu 
olarak modellenmesi ve Energy Plus yazılımı ile 
binanın ısıtma ve soğutma yükünün hesaplan-
ması da gerçekleştirilmiş, elde edilen sonuçlar 
birbirleri ile kıyaslanmıştır. Evin iklimlendirme 
ihtiyacı bir hava kaynaklı ısı pompası tarafın-
dan karşılanacaktır. Bu ısı pompasının etkinlik 
katsayısı (COP) 3,5 olarak alınmıştır. Sonuç ola-
rak ısı pompasının ihtiyacı olan elektrik enerjisi 
kurulacak olan hibrit sistem elemanları olan PV 
paneller ve rüzgâr türbini tarafından karşılana-
caktır. Binanın çatısının güney cephesine bakan 
bölümüne yerleştirilecek olan 21 PV panelin 
enerji üretimini belirlemek için MatLab prog-
ramı kullanılarak matematiksel model gelişti-
rilmiştir. Yatay bir yüzey üzerindeki ortalama 
güneş radyasyonu, saatlik ortalama ortam sıcak-
lığı değerleri, güneş enerjisi için matematiksel 
modeli değerlendirmek için girdi parametreleri 
olarak alınmıştır. Buna ilaveten kullanılan PV 
panellerin ürettiği elektrik enerjisi PVSol prog-
ramı ile de hesaplanarak bir karşılaştırma ger-
çekleştirilmiştir. Rüzgâr enerjisi hesaplamaları 
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için de MatLab programının kullanılması ve 
Weibull dağılım fonksiyonunun kullanımı ile 
bir matematiksel model geliştirilmiştir. Rüzgâr 
enerjisi modellenmesinde, Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden 
alınan rüzgâr hızı verileri girdi parametresi ola-
rak alınmıştır. Son olarak güneş ve rüzgâr enerji 
sistemlerinin üretimlerinden elde edilecek ka-
zanç sayesinde sistemin kendisini ne kadar süre-
de amorti edeceği hesaplanmıştır.

Sonuç olarak incelenenen hibrit sistemin aylık 
bazda evin tüm elektrik ihtiyacını Mart ile Ka-
sım ayları arasında karşılayıp daha fazla elektrik 
ürettiği, Aralık ile Şubat ayları arasında ise tüm 
ihtiyacı karşılayamadığı gözlemlenmiştir. En 
yüksek karşılama oranı %359,4 ile Mayıs ayın-
da, en düşük karşılama oranı ise %62,8 ile Ocak 
ayında görülmüştür. Yıllık bazda değerlendirme 
sonucunda hibrit sistemin evin yıllık ihtiyacın-
dan %50,9 daha fazla elektrik üretimi gerçekleş-
tirdiği hesaplanmıştır. Elde edilen bu fazla ener-
ji şebekeye verilerek finansal olarak getiri elde 
edilebilecektir.

2. SİSTEM TANIMLAMA

Şekil 1’de Design Builder programında çizilmiş 
hali verilmekte olan incelenen ev Güvendik, 
Urla, İzmir, Türkiye’de (38°23´ K, 26°43´ D) bu-
lunmaktadır.

Urla’da, bir yılda alınan güneş enerjisi ve rüzgâr, 
Türkiye ortalamasının üstündedir. İncelenen 

evin seçilmesinin asıl amacı güneşli günün ve 
rüzgârın bolluğudur. Öte yandan, ev HVAC sis-
temi kurmak için uygundur. Şekil 2’de Urla’daki 
güneş ışınımı ve güneşlenme saati belirtilmek-
tedir. Görüldüğü üzere bölgede özellikle Mart-
Ekim ayları arasında hem radyasyon miktarı 
hem de güneşlenme süreleri yüksektir.

Tasarlanan hibrit sistem altı ana bileşenden oluş-
maktadır. Bunlar PV paneller, rüzgâr türbini, ısı 
pompası, invertör, ev ve elektrik şebekesi. İnce-
lenen sistemin şematik görünüşü Şekil 3’te ve-
rilmektedir.

Güneş panelleri ve rüzgâr türbinleri, yük mik-
tarına ve kaynaklarına göre evin gerekli elekt-
rik ihtiyaçlarını karşılamak için hibrit bir sistem 
olarak birlikte çalışabilir. Güç üniteleri gerekli 
elektriği üretemiyorsa, enerji elektrik şebekesin-
den alınabilir. Bu durum, bulutlu veya rüzgârsız 

Şekil 2a. Urla’da global radyasyon miktarı 
(kWh/m2gün)[12]

Şekil 2b. Urla’da güneşlenme süresi (saat) [12]

Şekil 1. İncelenen evin Design Builder programında 
3 boyutlu çizimi
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günlerde görülebilir. Bununla birlikte, bu kötü 
senaryoya rağmen, gereksinime göre daha faz-
la enerji üretmek mümkündür. Bu durumda, 
kullanılmayan enerji elektrik şebekesine satılır. 
Ayrıca, güç ünitelerinden birisi üretim yapama-
yabilir. Bu durumda, enerji diğer üniteden veya 
şebekeden sağlanabilir. Üretilen enerji invertöre 
gelir. İnvertör, doğru akımın (DC) alternatif akı-
ma (AC) dönüştürülmesi için kullanılır. İnvertör 
hem ev hem de ısı pompasını desteklemektedir. 
Evin bağlı olduğu hat evsel kullanım içindir. 
Isı pompasına bağlı hat ise ısı pompasının eve 
gerekli ısıtma/soğutmayı sağlayabilmesi için ih-
tiyacı bulunan elektriğin sağlanması için görev 
yapmaktadır. Isı pompası hem yaz hem de kış 
aylarında iklimlendirme için kullanılır. Daha 
önce de belirtildiği gibi ev ve ısı pompası şebe-
keden elektrik alıp çalıştırılabilir. İhtiyaç fazlası 
üretim olduğu zaman, invertörden gelen elektri-
ğin şebekeyi besleyebileceği unutulmamalıdır.

Seçilen JKM 260M mono kristal PV panellerin 
özellikleri Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 1. Seçilen PV Panellerin Özellikleri [13]

Özellik Değer
Maksimum Güç 260 W
Modül Verimliliği (%) 15,89%
Çalışma Sıcaklık Aralığı (ºC) -40 ºC ~+85 ºC
Sıcaklık katsayısı (Pmaks) -0,40% ºC

Nominal hücre çalışma sıcaklığı  
(NOCT)

45±2 ºC

Şekil 3: Sistem diyagramı

Hibrit sistemde kullanılacak diğer bileşen olan 
Aelos H-3 kW küçük ölçekli rüzgâr türbininin 
özellikleri de Tablo 2’de özetlenmektedir.

Tablo 2. Seçilen rüzgâr türbininin özellikleri 
[14]

Özellik Değer
Devreye Girme Rüzgâr Hızı 2,5 m/s
Devreden Çıkma Rüzgâr Hızı 25 m/s
Nominal Rüzgâr Hızı 12 m/s
Nominal Güç 3 kW
Hub Yüksekliği 12 m

3. MATERYAL VE METOT

Hesaplamalara ilk olarak incelenmekte olan evin 
ısıtma ve soğutma yüklerinin hesaplanması ile 
başlanılmıştır. Buradan elde edilen veriler ışı-
ğında evin ve evin iklimlendirilmesinde kullanı-
lan ısı pompasının aylık ve yıllık enerji ihtiyaç-
ları belirlenmiş, göz önüne alınan PV paneller 
ve rüzgâr türbininin bu elektrik ihtiyacının ne 
kadarını karşılayabildikleri hesaplanmıştır.

3.1 Isıtma ve Soğutma Yükü Hesaplamaları

Isıtma yükü hesabı için gerekli olan tüm hesap-
lamalar TSE 2164’e göre yapılmıştır. Soğutma 
yükü için ise ASHRAE standartlarından ve tab-
lolarında yararlanılmıştır. Evin tüm bileşenleri, 
toplam alanları, ısı iletim ve taşınım katsayıları, 
bileşen kalınlıkları ve evin yönü belirlenerek he-
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Q= Qv+Qi (14)

Qi= ACH ×V / 3,6 (15)

qig,s= 136+2,2×Acf+22×Noc (16)

Bunun yanı sıra gizli ısı kazancı da aşağıdaki denk-
lemler kullanılarak göz önüne alınmıştır.

qgizli= qig,l+qvi,l (17)

qig,l= 20+0,22×Acf+12×Noc (18)

qvi,l= Cl×Q×Δw (19)

3.2 Fotovoltaik Panellerin Güç Üretimi Hesabı

Fotovoltaik panellerin güç üretimi aşağıdaki üç 
adımda özetlenmiştir [15];

• Paneller üzerine düşen güneş ışınımının hesabı

• İlgili modül veriminin hesabı

ηi = ηmp,ref × (1−μmp (Tc−Tref))   (21)

Tc= Ta + k × IT   (22)

• PV elektrik üretiminin hesabı

Ei =
 ηi × Modül sayısı × Tek modül alanı × IT            (23)

                                              3600

3.3 Rüzgâr Enerjisi Hesaplamaları

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

Denklem 24’te yer alan k (şekil parametresi) ve c 
(ölçek parametresi) parametrelerini bulmak için 
Maximum Likelihood Metodu uygulanmıştır. Bu 
amaçla Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınmış 
olan 1 yıllık rüzgâr hızları kullanılmıştır.

saplamalar gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalarda 
ısıtma ve soğutma tasarım iç hava sıcaklıkları 
sırasıyla 20 °C ve 24 °C olarak alınmıştır.

3.1.1 Yıllık Isıtma İhtiyacının Hesabı

TSE 2164 standardı kullanılarak evin aylık ısıt-
ma ihtiyacı belirlenebilir. Isıtma sezonu için ay-
lık ısıtma ihtiyaçlarının toplamı evin yıllık ısıt-
ma enerjisi ihtiyacını vermektedir.

Qay= [H×(Ti,ay−Td,ay)−ηay×(φi,ay+φg,ay)]×t (1)

Burada H binanın özgül ısı kaybını temsil et-
mekte olup bina bileşenlerinden olan kayıplar 
(Hi) ve havalandırmadan dolayı olan kayıp (Hh) 
olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

H= Hi+Hh (2)

Hi= ∑ A×U (3)

Hh= 0,33×nh×Vh (4)

Ayrıca güneş radyasyonu nedeniyle olan ısı ka-
zancı da hesaplamalarda göz önüne alınmıştır. 
Bu etkinin hesaplanması amacıyla aşağıdaki 
denklemler kullanılmıştır.

φg,ay= ∑ ri,ay×gi,ay×Ii,ay×Ai (5)

ηay= 1−e (−1/ KKOay)  (6)

KKOay= (φi,ay+φg,ay) / H×(Ti,ay−Td,ay) (7)

3.1.2. Yıllık Soğutma İhtiyacının Hesabı

Soğutma yükü hesabında ise ASHRAE el kitabı-
nın 17. bölümü referans alınarak opak yüzeyler-
den, şeffaf pencerelerden, sızdırma ve havalan-
dırmadan dolayı ve diğer iç kazançlardan olan 
ısı kazançları aşağıdaki denklemler yardımıyla 
hesaplanmıştır.

qopak= A×CFopak (8)

CFopak= U×(OFt×ΔT+OFb+OFr×DR) 
(9)

CFfen= U×(ΔT−0,46×DR)+PXI×SHGC×IAC×FFs  

(10)

PXI= Tx×Et  (11)

IAC= I+Fcl×(IACcl−1) (12)

qs= Cs×Q×ΔT (13)

PT= PR+ [[
 exp[- (Uci)k]-  exp[- (UR)k]   

] - exp[- (Uco)k]]     c          c
                       c    

                            
(UR)k - (Uci)k

                              c          c

IT = KT HO [(rr−
Hd rd) Rb+

Hd rd (
1+cosβ)+ρgrt(

1−cosβ) (20)
                        H             H           2                   2

(24)
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3.4 Ekonomik Analiz

Sistemin toplam kurulum ve bakım maliyetleri 
göz önüne alınarak sistemin kendisini geri öde-
me süresi hesaplanmıştır. Geri ödeme süresi; 
sistemin kurulum maliyetinin, sistemin işletim 
giderleri göz önüne alındıktan sonra elde edilen 
yıllık getirisine bölünerek belirlenmiştir.

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Yukarıdaki bölümde belirtilmiş şekilde evin ısıt-
ma ve soğutma ihtiyacı her ay için hesaplanmış 
ve Tablo 3’te verilmiştir. Sonuç olarak Urla, İz-
mir’deki incelenen ev için yıllık ısıtma enerjisi 
ihtiyacı 15.002,27 kWh ve soğutma enerjisi ihti-
yacı 6.507,92 kWh olarak bulunmuştur.

Evin ve müştemilat çatısının güneye bakan kı-
sımlarına yerleştirilen fotovoltaik panellerin ay-
lık elektrik üretimi bir önceki bölümde özetlen-
diği şekilde hesaplanarak Şekil 4’te verilmiştir. 
Panellerin çatının güney tarafına monte edilme-
sinin nedeni, enerji üretim miktarını artırmaktır. 
Çatıların güney yüzlerinin toplam alanı 51,54 m2 
(27,24 m2 ev - 24,39 m2 müştemilat) olup, çatıya 

toplamda 21 adet PV panel takılmıştır. Bu 21 PV 
panelin 11 tanesi evin çatısına ve geriye kalan 10 
tanesi de müştemilatın çatısına yerleştirilmiştir. 
Elektrik üretiminin analizi iki farklı metot kul-
lanılarak yapılmıştır. Bu metotlardan biri Mat-
Lab programını bir diğeri de PVSol programını 
kullanmaktadır.

MatLab programı ile elde edilen değerler ince-
lendiğinde en yüksek elektrik üretimi Temmuz 
ayında 1.174,654 kWh ile gerçekleştirilmiştir. 
Buna karşılık, Aralık ayında PV panelleri yal-
nızca 315,92 kWh ile en düşük değerini üret-
miştir. Toplamda, PV panelleri bir yılda 9.145,34 
kWh elektrik enerjisi üretebilmektedir. İkinci 
olarak PVSol programı ile modelleme yapılmış-
tır ve yıllık 8.275 kWh’lık enerji üretimi hesap-
lanmıştır. PVSol programı kullanımı sonucu ay-
lık elektrik üretimi Şekil 5’te görülmektedir.

MatLab ile hesaplanan değerler ile PVSol de-
ğerleri arasında bazı küçük farklılıklar var-
dır. Bu küçük farklılıkların sebepleri PVSol ve 
Matlab’da yapılan varsayımların farklılık göster-
mesinden kaynaklanmaktadır.

Tablo 3. Evin Yıllık Isıtma Ve Soğutma Enerjisi İhtiyacı

Aylar Isı Kaybı (kWh) Isı Kazancı (kWh) Aylar Isı Kaybı (kWh) Isı Kazancı (kWh)
Ocak 3619,9 - Temmuz - 3026,4
Şubat 3088,9 - Ağustos - 2423,3
Mart 2242, - Eylül - -
Nisan 870,2 - Ekim 297,6 -
Mayıs - - Kasım 1744,8 -
Haziran - 1058,2 Aralık 3138,7 -

Toplam 15002,3 6507,9

Şekil 4. Fotovoltaik panellerin aylık elektrik üretimi (MatLab programı kullanılarak)
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Şekil 5. Fotovoltaik panellerin aylık elektrik üretimi (PVSol programı kullanılarak)

Tablo 4. Rüzgâr Türbininin Aylık Elektrik Üretimi

Parametre Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Ort. Güç (kW) 0,828 0,602 1,180 0,602 1,031 0,965 1,279 1,124 1,089 0,982 0,907 1,026
k 1,917 2,069 2,026 2,322 2,119 2,063 2,053 2,064 2,045 1,888 2,005 1,844
c (m/s) 2,630 2,385 3,104 2,439 2,907 2,823 3,243 3,184 2,981 2,830 2,743 2,887
Enerji (kWh) 596,5 433,3 849,8 429,1 742,2 695,4 921,5 892,1 784,3 707,4 652,8 738,8

Tablo 5, Elektrik Gereksiniminin Karşılanma Oranı

Aylar Isıtma 
Elektrik 
Enerji 

İhtiyacı 
(kWh)

Soğutma 
Elektrik 
Enerji 

İhtiyacı 
(kWh)

Aydınlatma 
ve Diğer 

Evsel Elekt-
rik Enerji 
İhtiyacı
(kWh)

Toplam 
Elektrik 
Enerji 

İhtiyacı 
(kWh)

PV Elekt-
rik Enerji 
Üretimi 
(kWh)

Rüzgâr 
Türbini 
Elektrik 
Enerji 

Üretimi 
(kWh)

PV’lerin 
İhtiyacı 
Karşıla-

ma Oranı 
(%)

Rüzgâr 
Türbininin 

İhtiyacı 
Karşılama 
Oranı (%)

Hibrit 
Sistemin 

(PV+Rüzgâr 
Türbini) İhti-

yacı Karşılama 
Oranı (%)

Ocak 1034,2 _ 512,2 1546,4 374,0 596,5 24,2 38,6 62,8
Şubat 882,6 _ 520,8 1403,4 483,3 433,3 34,4 30,9 65,3
Mart 640,6 _ 501,3 1141,9 663,4 849,8 58,1 74,4 132,5
Nisan 248,6 _ 485,5 734,1 834,1 429,1 113,6 58,5 172,1
Mayıs _ _ 490,4 490,4 1020,5 742,2 208,1 151,3 359,4
Haziran _ 325,5 496,5 822,0 1167,1 695,4 142,0 84,6 226,6
Temmuz _ 509,0 470,8 979,8 1174,7 921,5 119,9 94,0 213,9
Ağustos _ 672,5 479,4 1151,9 1089,5 892,2 94,6 77,5 172,0
Eylül _ _ 486,2 486,2 909,9 784,3 187,1 161,3 348,5
Ekim 85,0 _ 468,1 553,1 666,1 707,4 120,4 127,9 248,3
Kasım 498,5 _ 465,8 964,3 446,9 652,8 46,3 67,7 114,0
Aralık 896,8 _ 483,9 1380,7 315,9 738,8 22,9 53,5 76,4
Toplam 4286,4 1507,1 5860,9 11654,4 9145,3 8443,4 78,5 72,4 150,9
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PV panellerin yanı sıra kullanılan küçük ölçekli 
rüzgâr türbininin de aylık ortalama enerji üretim 
değerleri MatLab programı kullanılarak hesap-
lanmıştır. Kullanılan rüzgâr türbini Aeolos-H 3 
kW’dir. Elde edilen sonuçlar Tablo 4’te özetlen-
mektedir.

Sonuç olarak seçilen küçük ölçekli türbinin yıl-
lık enerji üretimi 8.443,37 kWh olarak belirlen-
miştir.

Her iki hibrit sistem bileşeninin aylık ve yıllık 
ürettiği elektrik enerjisi miktarı hesaplandıktan 
sonra etkinlik katsayısı (COP) değeri 3,5 olan ısı 
pompası ile evin ısıtma ve soğutması için gere-
ken elektrik ihtiyacını ve buna ilaveten evin ay-
dınlatma elektrik ihtiyacının ne oranda karşılan-
dığı aylık ve yıllık bazda hesaplanarak Tablo 5’te 
sunulmaktadır. Evin aydınlatma ihtiyacı Design 
Builder ve Energy Plus yazılımlarının kullanıl-
ması ile tespit edilmiştir.

Tablo 5’ten görülebileceği üzere göz önüne alı-
nan hibrit sistem Ocak, Şubat ve Aralık aylarında 
evin toplam elektrik ihtiyacını tamamıyla karşı-
layamamaktadır. Bu aylarda eksik olan enerji 
şebekeden alınmalıdır. Hâlbuki Mart-Kasım 
ayları arasında sistem evin ihtiyacını tamamıyla 
karşılamasının yanı sıra ihtiyaçtan fazla elektrik 
üretimi gerçekleştirmektedir. Bu aylardaki faz-
la enerji ise şebekeye verilebilir. Aylık bazda en 
yüksek karşılama oranı %359,4 ile Mayıs ayında, 
en düşük karşılama oranı ise %62,8 ile Aralık 
ayında görülmektedir. Yıllık bazda sistem evin 

ihtiyacından %50,9 daha fazla enerji üretmekte-
dir. Dolayısıyla sistem şebekeye elektrik satarak 
aynı zamanda finansal getiri sağlayabilecektir.

COP değişiminin evin aylık enerji ihtiyacına 
nasıl yansıdığı Şekil 6’da gösterilmiştir. Bu so-
nuçlara göre COP 2 iken bütün aylarda tüketilen 
enerji miktarı maksimum seviyeye ulaşmıştır 
fakat COP değeri arttığı zaman tüketilen enerji 
miktarı her ay için minimum seviyeye düşmüş-
tür. Mayıs ve Eylül ayına ait ortalama sıcaklık 
değerleri konfor sıcaklığında olduğu için ısıt-
ma ve soğutma yapılmamaktadır. Bu sebeple 
COP’nin etkisi bu iki ayda görülmemektedir.

5. EKONOMİK ANALİZ

5,46 kW kapasitesinde PV ve 3 kW kapasitede 
rüzgâr türbininden oluşan hibrit sistemin toplam 
ilk yatırım maliyeti; panel maliyetleri, invertör 
maliyetleri, rüzgâr türbin maliyeti, parafadur, 
kablolama ve çatının statik raporu gibi giderler 
göz önüne alınarak 55.000 TL olarak belirlen-
miştir. Konutun yıllık elektrik enerjisi ihtiyacı 
11.654,4 kWh olmasına rağmen PV sistemi yıl-
lık 9.145,3 kWh, rüzgâr türbini ise 8.443,4 kWh 
elektrik üretmektedir. İhtiyaç fazlası elektriğin 
şebekeye satılacağı öngörülmüştür. Elektrik sa-
tış bedeli için devlet tarafından belirlenen birim 
teşvik değerleri (PV için 0,133 $/kWh, rüzgâr 
enerjisi için 0,073 $/kWh) kullanılmış ve şebe-
keye rüzgâr ve PV sisteminin eşit oranda enerji 
aktardığı kabul edilerek sistemin yıllık getirisi 

Şekil 6. COP değişiminin aylık enerji tüketimine etkisi
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7.450 TL olarak hesaplanmıştır. Bu değerler göz 
önüne alındığı zaman, sistemin geri ödeme süre-
si yaklaşık olarak 7 buçuk sene olmaktadır.

6. KAPANIŞ

Bu projede 150 m2 kullanım alanlı bir binanın 
ısıtma, soğutma ve elektrik ihtiyacını karşılamak 
üzere hibrit sistem tasarlanmıştır. Yapı İzmir-
Urla’da bulunmaktadır. Şebeke bağlantılı hibrit 
sistem, PV panelleri, rüzgâr türbini ve hava kay-
naklı ısı pompasından oluşmaktadır. PV sistemi 
ve rüzgâr türbini kapasiteleri sırasıyla 5,46 kW 
ve 3 kW olarak belirlenmiştir. Panellerin kurul-
duğu çatının eğimi 18.3°’dir. PV sisteminin ve 
12 m yüksekliğindeki rüzgâr türbininin aylık ve 
yıllık elektrik üretimi Matlab’daki yazılı kodlar-
la hesaplanmış, aynı zamanda PV panel elektrik 
üretiminin sonuçları PVSol simülasyon yazılımı 
ile kontrol edilmiştir. Evin ısıtma ve soğutma 
enerjisi ihtiyacı, TSE 2164 ve ASHRAE stan-
dartlarıyla hesaplanmıştır. Bu değerlerler dik-
kate alınarak ve kullanılan ısı pompasının COP 
değeri 3,5 alınarak evin yıllık ısıtma ve soğutma 

A : Net yüzey alanı (m2)
Acf : Soğutma yüzeyi (m2)
ACH : Hava değişim miktarı (h-1)
Ai : “i” Yöne göre toplam pencere alanı (m2)
c : Ölçü parametresi (m/s)
CFfen : Pencere faktörü (W/m2)
CFopak : Soğutma faktörü (W/m2)
Cl : Hava gizli ısı faktörü (W/l.s)
Cs : Duyulur hava ısı kazancı (W.s/l.K)
DR : Günlük sıcaklık farkı (°C)
Et : Toplam ışınım miktarı (W/m2)
Fcl : Kapalı gölge oranı
FFs : Pencere güneş yük faktörü
FFs : Güneş yük faktörü
gi,ay : “i” elemanların güneş geçirme faktörü
GUFay : Kazanç faktörü
H : Binanın özgül ısı kaybı (W/K)
H : Günlük ışıma değeri (J/m2)
Hi : Binanın dış yüzeylerinden gerçekleşen ısı kaybı 

(W/K)

Hh : Havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kaybı 
(W/K)

IAC : İç gölgelenme zayıflatma katsayısı (-)
Ii,ay : “i” yöne göre aylık güneş ışınımı (J/m2)
Io : Saatlik uzay ışınım miktarı (J/m2)
IT : Eğik düzlemdeki bir saatlik ışınım miktarı (J/m2)

k : Şekil parametresi
KKOay : Kazanç kayıp oranı
KT : Açıklık indeksi
kT : Günlük açıklık indeksi
nay : Aylık kazanç faktörü
nh : Hava değişim katsayısı (h-1)
Noc : Mahalde yaşayan kişi sayısı
OFb : Gelen güneş ısı kazancı katsayısı
OFt : Yapı katsayısı
OFr : Isı depolama etkisi katsayısı
PR : Nominal güç (W)
PT : Ortalama güç (W)
PXI : Maksimum dış yüzey ışınımı (W/m2)
Q : Hava akış debisi (l/s)

elektriği gereksinimi değerleri sırasıyla 4.286,4 
kWh ve 1.507,1 kWh olarak hesaplanmıştır. Evin 
yıllık elektrik ihtiyacı aydınlatma ve konut ekip-
manı da dâhil olmak üzere 10.793,5 kWh olarak 
tahmin edilmiştir. Hibrit sistemin toplam elekt-
rik üretimi, 9.145,3 kWh PV ve 8.443,4 kWh 
rüzgâr türbini elektrik üretimi ile 17.588,7 kWh 
olarak hesaplanmıştır. Sistem aylık bazda Mart 
ile Kasım ayları arasında evin ihtiyacını karşıla-
yıp, bu ihtiyaçtan daha fazla elektrik üretmekte, 
aralık ile şubat ayları arasında ise yeterli elekt-
rik üretimi sağlayamamaktadır. Yıllık olarak 
ise hibrit sistem evin ihtiyacından %50,9 fazla 
elektrik üretmektedir. Bu sonuç dikkate alındı-
ğında şebekeye bağlı olarak tasarlanan sistem 
için yıllık bazda net şebekeye elektrik satışı 
gerçekleştirilebilmekte ve finansal açıdan getiri 
sağlanabilmektedir. Elektrik üretiminin yetersiz 
kaldığı üç ay boyunca eksik kısım şebekeden alı-
nabilmektedir. Bu sistemin finansal olarak ken-
dini yedi buçuk sene gibi bir süre içerisinde geri 
ödemesi beklenmektedir.

SEMBOLLER

Tesisat-159-19062017.indd   71 03.07.2017   10:44:22



 MAKALE

Tesisat Mühendisliği - Sayı 159 - Mayıs/Haziran  201772

7. KAYNAKLAR

[1] U.S. Energy Information Administration, 
“International Energy Outlook 2016”, U.S. 
Energy Information Administration, 2016.

[2] Union of Concerned Scientists, “Benefits 
of Renewable Energy Use”, http://www.
ucsusa.org/clean-energy/renewable-energy/
public-benefits-of-renewable-power#.WF_
CG1OLTDd., [Erişim tarihi: 28.12.2016].

[3] The World Bank, “Electric Power Transmission 
and Distribution Losses”, 2014, http://data.
worldbank.org/indicator/EG.ELC.LOSS.ZS. 
[Erişim tarihi: 28.12.2016].

[4] Qin-Yi Li, Qun Chen, Xing Zhang, 
“Performance Analysis of a Rooftop Wind 
Solar Hybrid Heat Pump System for Buildings”, 
Energy and Buildings, cilt 65, pp. 75-83, 2013.

[5] C. Gokcol, I. Umut, E. Ucar ve S. Kocabey, 
“Techno-Economic Evaluation of a Hybrid PV-
Wind Power Generation System”, International 
Journal of Green Energy, cilt 2, no. 10, pp. 117-
136, 2013.

[6] J. Li, W. Wei ve J. Xiang, “A Simple Sizing 
Algorithm for Stand-Alone PV/Wind/Battery 
Hybrid Microgrids”, Energies, cilt 5, no. 12, 
pp. 5307-5323, 2012.

[7] A. Choudara, D. Boukhetalaa, S. Barkatc ve 
J.-M. Brucker, “A Local Energy Management 
of a Hybrid PV-Storage Based Distributed 
Generation for Microgrids”, Energy 
Conversion and Management, cilt 90, pp. 21-
33, 2015.

[8] S. Sichilalu, T. Mathaba ve X. Xia, “Optimal 
Control of a Wind–PV-Hybrid Powered Heat 
Pump Water Heater”, Applied Energy, cilt 2, 
no. 185, p. 1173-1184, 2015.

[9] L. A. Tagliaficoa, F. Scarpaa, G. Tagliaficob ve 
F. Valsuani, “An Approach to Energy Saving 
Assessment of Solar Assisted Heat Pumps for 
Swimming Pool Water Heating”, Energy and 
Buildings, cilt 55, p. 833-840, 2012.

[10] E. M. A. Mokheimer, A. Al-Sharafi, M. A. 
Habib ve I. Alzaharnah, “A New Study For 
Hybrid PV/Wind Off-Grid Power Generation 
Systems With the Comparison of Results 
From Homer”, International Journal of Green 
Energy, cilt 5, no. 12, pp. 526-542, 2015.

[11] S. S. Dihrab ve K. Sopian, “Electricity 
Generation Of Hybrid PV/Wind Systems in 
Iraq”, Renewable Energy, cilt 6, no. 35, pp. 
1303-1307, 2010.

[12] Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, “Güneş 
Enerjisi Potansiyel Atlası” http://www.eie.gov.
tr/MyCalculator/pages/35.aspx [Erişim tarihi: 
28.12.2016].

[13] JinKO Solar, “JKM265P-60, 245-265 Watt, 
Poly Crystalline Module (Catalog)”, 2015. 

[14] Aelos Wind Turbine, “Aeolos-H 3 kW, Grid - 
on (Catalog)”, 2014.

[15] J. A. Duffie ve W. A. Beckman, “Solar 
Engineering of Thermal Processes”, New 
York, 2013. 

[16] G. L. Johnson, “Wind Energy Systems” 
University Reprints, 2006.

Qay : Aylık ısıtma enerji ihtiyacı (J)
Qgizli : Gizli ısı kazancı (W)
Qi : Infiltrasyon kaybı (W)
Qig,l : Gizli iç ısı kazancı (W)
Qig,s : Duyulur iç ısı kazancı (W)
Qopak : Opak yüzey için soğutma yükü (W)
Qv : Havalandırma yükü (W)
Qvi,l : Havalandırma ve infiltrasyon ısı kazancı (W)
Rb : Eğik düzlem üzerindeki ışınımın ölçüm düzle-

mindeki ışınıma oranı
rd : Bir saatlik difüz ışınımın günlük difüz ışınıma 

oranı
ri,ay : “i” yönünde saydam yüzeylerin aylık ortalama 

gölgelenme faktörü
rt : Saatlik toplam ışınımın günlük toplam ışınıma 

oranı
SHGC : Güneş ısı kazanım katsayısı

t : Zaman (s)
Td,ay : Aylık ortalama dış sıcaklık (°C)
Ti,ay : Aylık ortalama iç sıcaklık (°C)
Tx : Dış gölgeleme elemanı geçirgenlik katsayısı
U : Toplam ısı transfer katsayısı (W/m2K)
Uci : Devreye alma hızı (m/s)
Uco : Devreden çıkma hızı (m/s)
UR : Nominal hız (m/s)
Vh : Havalandırılan hacim (m3)
ΔT : Sıcaklık farkı (K, °C)
Δw : Hava özgül nem oranı farkı (kg su/kg kuru hava)
ηi : Saatlik modül verimi
ρg : Yansıtma katsayısı
φi,ay : Aylık iç ısı kazancı (W)
φg,ay : Aylık güneş kazancı (W)

Tesisat-159-19062017.indd   72 03.07.2017   10:44:22



                                    MAKALE

Tesisat Mühendisliği - Sayı 159 - Mayıs/Haziran  2017 73

ÖZ
Avrupa’da Binalarda Enerji Performansı Direktifi’nin 2010 yılında revize edilmesiyle bir-
likte, maliyet optimum enerji verimliliği ve yaklaşık sıfır enerji bina kavramları gündeme 
gelmiş ve buna paralel olarak yapılan araştırmalar da binalarda enerji performansı ve ma-
liyet hesaplamalarının karşılaştırmalı analizlerine yönelmiştir. Türkiye’de de bu araştır-
maların gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının mevzuata aktarılması, hem enerji kullanımında 
hem de ekonomik anlamda tasarrufun sağlanması açısından büyük öneme sahiptir.
Bu çalışmada, Türkiye’nin soğuk iklim bölgesindeki mevcut konut binalarının iyileşti-
rilmesi için hesaplanmış maliyet optimum enerji verimliliği seviyelerinin ekonomik gös-
tergelerdeki değişime duyarlılığı incelenmektedir. Araştırmada izlenen yöntem, ilgili AB 
Yönetmeliği’nde sunulan çerçeve metodun ulusal koşullar gözetilerek uygulanmasını içer-
mektedir.
Çalışmada ele alınan referans bina çok katlı bir konut binasıdır. İncelenen referans bina 
için gerçekleştirilen maliyet optimum enerji verimliliği hesaplamalarına ait sonuçlar özet 
olarak sunulmuştur. Ardından, ekonomik göstergelerdeki değişimin bu sonuçlar üzerindeki 
etkisi duyarlılık analizleri yoluyla incelenmiştir.
Elde edilen sonuçlar, ekonomik göstergelerin soğuk iklim bölgeleri için maliyet optimum 
seviyelerin belirlenmesine yönelik hesap sonuçları üzerinde etkili olduğunu göstermekte-
dir. Sonuçlar, hem ulusal standartlar, hem de maliyet optimum enerji verimliliği ile yaklaşık 
sıfır enerji kavramları arasındaki ilişki gözetilerek değerlendirilmiştir.
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ABSTRACT
Cost-optimum energy efficiency and nearly zero energy building concepts were introduced 
with the recast of EPBD in 2010 and correspondingly research activities focused on com-
parative assessment of building energy performance and cost calculations. Carrying out 
similar studies at national level and adaptation of the results to the legislation are also 
very important for Turkey in order to provide benefits in both energy and economic point 
of views.
This study investigates sensitivity of the cost-optimal results for renovation of existing 
apartment buildings in cold climatic region of Turkey to the changes in economic indi-
cators. The method used in this research includes the application of the EU methodology 
framework considering national context.
Analysed reference building is an existing high rise residential building. Initially, results of 
the cost- optimal analysis for the reference building are summarily presented. Afterwards, 
effect of the economic indicators on these results is analysed through sensitivity analyses.
The results show that economic indicators are effective on determination of cost-optimal 
levels for the cold climatic region. The findings are criticised considering the national 
standards and relationship between cost-optimal and nearly zero energy performance lev-
els.

Keywords
Cost-Optimum Energy Efficiency, Building Energy Performance, Energy Efficient Renova-
tion, Energy Efficient Dwellings.
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1. GİRİŞ

Bina sektörü ülkemizdeki en büyük ikinci enerji 
tüketen sektör olarak toplam nihai enerji tüke-
timinin %30’undan sorumludur [1]. Türkiye’de 
binalarda kullanılan enerji miktarının artmakta 
olduğu [2] ve enerjinin %73’ünün ithal edildiği 
[1] dikkate alındığında, binalarda enerji verim-
liliğinin sağlanmasının ekonomik, çevresel ve 
politik önemi açıktır. Bu doğrultuda, 2009 yı-
lında Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 
yürürlüğe girmiştir [3].

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 
Avrupa Birliği’nin 2003 yılında yayımladığı 
2002/91/EC sayılı Binalarda Enerji Performan-
sı Direktifi’ni (EPBD) [4] izlenmektedir. Aynı 
yaklaşımla, Yönetmelik’in 5. Maddesi, Avrupa 
Birliği’ndeki binalarda minimum enerji perfor-
mansı uygulamaları dikkate alınarak gerekli re-
vizyonların da yapılmasını gerektirmektedir [3].

Avrupa Birliği’nde binalarda enerji verimlili-
ğinin sağlanması amacıyla yayımlanmış olan 
EPBD, 2010 yılında revize edilmiştir. EPBD re-
cast olarak anılan yeni direktif, iki yeni kavramı 
ön plana çıkarmıştır: maliyet optimum enerji ve-
rimliliği seviyesi ve yaklaşık sıfır enerji binalar 
[5]. “Ekonomik yaşam dönemi boyunca en düşük 
maliyet ile sonuçlanan enerji performansı sevi-
yesi” olarak tanımlanan maliyet optimum ener-
ji verimliliği seviyesinin farklı bina tipleri için 
hesaplanması ve elde edilen sonuçların mevcut 
minimum enerji performansı gereksinimleriyle 
karşılaştırılması beklenmektedir. Mevcut gerek-
sinimlerinin maliyet optimum seviyeden daha 
düşük bir enerji performansı seviyesine denk 
gelmesi durumunda, mevzuatın revize edilme-
si gereklidir. Bu çalışmanın ulusal ölçekte hem 
yeni binalar için hem de mevcut binaların ma-
liyet etkin şekilde iyileştirilmesi için gerçekleş-
tirilmesi gerekmektedir. Bir sonraki aşama ise 
daha yüksek enerji performansı seviyesine ulaş-
mak amacıyla yaklaşık sıfır enerji bina tanımla-
rının her bir bina tipi için yapılmasıdır. Yaklaşık 
sıfır enerji bina “çok yüksek enerji performansı-
na sahip bina” olarak tanımlanmaktadır ve tüm 
ülkelerin kendi yaklaşık sıfır enerji seviyelerini 
belirlenmesi beklenmektedir. 2021 yılından iti-

baren ise tüm yeni binaların yaklaşık sıfır enerji 
bina olması gerekmektedir. Mevcut binalar için 
ise, maliyet etkin enerji verimliliği iyileştirmele-
ri aracılığıyla yaklaşık sıfır enerji binalara dönü-
şümü hedef alan bir ulusal planın hazırlanması 
istenmektedir [5].

Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında, 
Türkiye’de de maliyet optimum enerji seviyele-
rinin belirlenmesi, elde edilen sonuçların mev-
cut gereksinimlerle karşılaştırılması, mevzuatın 
yeniden değerlendirilmesi ve ardından yaklaşık 
sıfır enerji seviyelerinin belirlenmesinin gerek-
tiği görülmektedir.

Bu çalışmada, mevcut konut binaları için ma-
liyet optimum enerji verimliliği seviyelerinin 
belirlenmesine yönelik bir analiz gerçekleştiril-
miştir. İncelenen referans konut binası için ger-
çekleştirilen maliyet optimum enerji verimliliği 
hesaplamalarına ait sonuçlar özet olarak sunul-
muştur. Ardından, ekonomik göstergelerdeki 
değişimin bu sonuçlar üzerindeki etkisi duyar-
lılık analizleri yoluyla incelenmiştir. Duyarlılık 
analizleri ile elde edilen sonuçlar mevcut binalar 
için yaklaşık sıfır enerji seviyelerinin belirlen-
mesi ve maliyet etkin olarak yaklaşık sıfır ener-
ji binalara dönüştürülmesi için izlenecek yola 
dair bulgular da sunmaktadır. Çalışma ile elde 
edilen bulgular, Türkiye’deki mevcut binaların 
yenilenmesine yönelik maliyet optimum enerji 
verimliliği hesaplamalarının uygulanması ve ge-
leceğe dönük bina enerji verimliliği stratejileri-
nin geliştirilmesi konusunda yol göstermektedir. 
Bu doğrultuda, sunulan araştırma ülkemiz ko-
şullarında hem enerji tasarrufunun hem de eko-
nomik tasarrufların sağlanması açısından önem 
taşımaktadır. Binalarda maliyet optimum enerji 
verimliliği seviyelerinin belirlenmesine yönelik 
yakın zamanda gerçekleştirilmiş sınırlı sayıdaki 
çalışmaya ek olarak [6, 7], bu çalışmada finansal 
değişkenlere yönelik farklı gelecek senaryoları 
için duyarlılık analizleri sunulmaktadır.

2. YÖNTEM

Bu çalışmada izlenen yöntem, ilgili AB 
Yönetmeliği’nde [8] açıklanan çerçeve yöntemin 
Türkiye için uyarlanmasını esas almaktadır. AB 
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çerçeve yöntemi aşağıdaki aşamalardan oluş-
maktadır:

1. Referans binaların tanımlanması
2. Referans binalar için analiz edilecek enerji 

verimliliği tedbirlerinin belirlenmesi
3. Her bir enerji verimliliği tedbiri için enerji 

tüketimlerinin birincil enerji cinsinden he-
saplanması

4. Her bir enerji verimliliği tedbiri için uzun 
dönem maliyetlerin hesaplanması

5. Duyarlılık analizlerinin yapılması
6. Maliyet optimum enerji verimliliği seviyele-

rinin belirlenmesi

Aşağıda detayları sunulan çalışma, bu çerçeve 
yöntemin Türkiye koşulları için örnek uygula-
masını içermektedir. 3. Bölümde detaylı olarak 
açıklandığı gibi, maliyet optimum enerji verim-
liliği seviyesi öncelikle geçmiş yıllara ait ista-
tistiksel verilere dayalı olarak belirlenmiş eko-
nomik göstergeler gözetilerek elde edilmiştir. 
Farklı ekonomik senaryoların sonuçlar üzerinde-
ki etkisi ise bu çalışmanın özellikle yoğunlaştığı 
duyarlılık analizleri bölümünde ele alınmıştır. 
Yöntemin her bir adımının örnek uygulaması ile 
ilgili bilgiler 3. Bölüm’de ayrıntılı şekilde açık-
lanmaktadır.

3. SOĞUK İKLİM BÖLGESİNDEKİ 
KONUT BİNALARININ MALİYET 
OPTİMUM ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
SEVİYELERİ İÇİN DUYARLILIK 
ANALİZLERİ

3.1 Referans Bina

Bu çalışmada analiz edilen referans bina, TÜ-
BİTAK tarafından desteklenen 113M596 no’lu 
“Binalarda Maliyet Optimum Enerji Verimliliği 
Seviyesi için Türkiye Koşullarına Uygun Yönte-
min ve Referans Binaların Belirlenmesi” başlıklı 
araştırma projesi kapsamında tanımlanmış refe-
rans konut binalarından biridir [9]. Bir bodrum 
katı ve 12 normal katı bulunan bu apartman bi-
nası, 1985-1990 yılları arasında inşa edilen çok 
katlı konut binalarını temsil etmektedir. Şekil 
1’de de gösterildiği gibi her katta dört daire bu-
lunmaktadır. Toplam net alanı 5186 m2 olan bu 
binada 3823 m2 cephe alanı bulunmaktadır.

Tünel kalıp sistemiyle inşa edilmiş olan bu refe-
rans binada cepheler de beton panel duvarlar ile 
kapatılmıştır. Bina kabuğu opak bileşenlerinin 
ısıl geçirgenlik katsayıları (U değerleri) Tablo 
1 ile verilmiştir. Pencere camları çift kat 4 mm 
düz cam ve arasında 12 mm hava boşluğundan 
oluşan ünitelerdir. Bu camların ısıl geçirgenliği 
2,9 W/m²K, gün ışığı geçirgenliği %80 ve güneş 
enerjisi geçirgenliği (SHGC) %75’tir.

Şekil 1. Seçilen referans binanın şematik planı ve görseli
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U (W/m2K)

Dış duvar (perde duvar) 1,04

Dış duvar (cephe paneli) 1,09

Çatı arası döşemesi 0,71

Giriş kat döşemesi 1,25

Referans binanın tanımlandığı Tübitak destekli 
araştırmada [9], Türkiye’deki aile yapısına ait is-
tatistikler de incelenmiş ve en yaygın olarak gö-
rülen aile tipi (çocuklu çiftlerden oluşan 4 kişilik 
aile) için iç ısı kazançlarını ve enerji tüketimleri-
ni etkileyecek davranış senaryoları belirlenmiş-
tir. Bu çalışmadaki referans bina için de, her bir 
dairede araştırma projesi kapsamında tanımlan-
mış olan 4 kişilik ailenin yaşadığı varsayılmış ve 
enerji performansı hesaplamalarında bu aileye 
ilişkin davranış senaryosu dikkate alınmıştır.

Referans apartman binasının ısıtma ayar sıcaklı-
ğı 20 °C ve soğutma ayar sıcaklığı 26 °C olarak 
kabul edilmiştir. Isıtma enerjisi ihtiyacı %80 ve-
rimlilikte doğalgazlı sıcak su kazanı ile merkezi 
olarak karşılanmakta, her dairede bulunan sıcak 
sulu radyatörler yardımıyla dağıtılmaktadır. 
Soğutma enerjisi ihtiyacı ise her dairede SEER 
değeri 5,8 Btu/W-h olan split klima cihazları ile 

karşılanmaktadır. Sıhhi sıcak su için her dairede 
%80 verimlilikte elektrikli kombi bulunmakta-
dır. Hava değişim oranı 0,5 h-1 olarak kabul edil-
miştir [10].

Türkiye’nin soğuk iklim bölgesinin incelenmesi 
amacıyla, iklimi temsilen Erzurum ili seçilmiş 
ve referans binanın bu ilde bulunduğu varsayıl-
mıştır.

3.2 Maliyet Optimum Enerji Verimliliği Sevi-
yesinin Belirlenmesi

Bu bölümde, referans konut binası üzerinde ger-
çekleştirilen maliyet optimum enerji verimliliği 
seviyesi hesaplamaları özet olarak sunulmakta-
dır. Bu nedenle, özellikle duyarlılık analizleri 
için önemli görülen kabuller, açıklamalar ve so-
nuçlar açıklanmıştır.

İlgili AB çerçeve yöntemine göre referans bina-
nın belirlenmesinin ardından, ikinci adım olarak 
referans binalar için analiz edilecek enerji ve-
rimliliği tedbirlerinin belirlenmesi gerekmekte-
dir. Bu çalışmada analiz edilen enerji verimliliği 
tedbirleri Tablo 2 ile sunulmaktadır.

Analiz edilen tedbirler; mevcut konut binasının 
bina kabuğu, iklimlendirme sistemleri, su ısıtma 
sistemi ve aydınlatma sisteminin iyileştirmesine 
yönelik enerji verimliliği tedbirleri ile yenile-

Tablo 2. Enerji Verimliliği Tedbirleri

İsim Açıklama

IN1 TS 825-2013 [9] standardında verilen ısıl geçirgenlik katsayılarını sağlayacak düzeyde ısı yalıtımı yapılması (dış 
duvarlarda ve tüm kabukta yapılması durumu ayrı ayrı analiz edilmiştir).

IN2 TS 825-2013 standardında verilen ısıl geçirgenlik katsayılarından %25 daha düşük katsayıları sağlayacak düzey-
de ısı yalıtımı yapılması (dış duvarlarda ve tüm kabukta yapılması durumu ayrı ayrı analiz edilmiştir).

IN3 TS 825-2013 standardında verilen ısıl geçirgenlik katsayılarından %50 daha düşük katsayıları sağlayacak düzey-
de ısı yalıtımı yapılması (dış duvarlarda ve tüm kabukta yapılması durumu ayrı ayrı analiz edilmiştir).

IN4 TS 825-2013 standardında verilen ısıl geçirgenlik katsayılarından %75 daha düşük katsayıları sağlayacak düzey-
de ısı yalıtımı yapılması (dış duvarlarda ve tüm kabukta yapılması durumu ayrı ayrı analiz edilmiştir).

GL Pencere camının iyileştirilmesi (7 farklı pencere camı analiz edilmiştir).

BOI Binanın ısıtma enerjisini karşılayan mevcut kazanın %95 verimlilikte yoğuşmalı bir kazan ile değiştirilmesi.

RF Mevcut ısıtma sisteminin döşemeden ısıtma sistemine dönüştürülmesi.

CHW Bireysel sıcak su sisteminin kazandan beslenen merkezi bir sıcak su sistemine dönüştürülmesi.

LED Mevcut kompakt flüoresan lambaların LED lambalar ile değiştirilmesi.

SP Çatıda 48 kolektörden oluşan termal güneş enerjisi sistemi kurulması.

PV Çatıda 11k W gücünde fotovoltaik sistem kurulması.

Tablo 1. Bina Kabuğu Bileşenleri Isıl 
Geçirgenlik Katsayıları (U Değerleri)
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nebilir enerji sistemlerinin kullanımına yönelik 
tedbirleri içermektedir.

Tablo 2 ile açıklanan enerji verimliliği tedbir-
leri hem tekil olarak hem de bu tedbirlerin bir 
araya getirilmesiyle oluşturulmuş enerji verim-
liliği tedbir paketleri olarak analiz edilmiştir. 
Toplamda enerji verimliliği tedbirleri ve tedbir 
paketlerini temsil eden 332 farklı senaryo için 
enerji performansı ve maliyet analizleri gerçek-
leştirilmiştir.

Üçüncü adım olarak, enerji performansı hesapla-
maları, Energy Plus detaylı dinamik simülasyon 
aracı kullanılarak yapılmıştır. Bu hesaplamalar 
için, her bir daire bir ısıl zon ve ortak sirkülas-
yon alanları ise her katta ayrı bir ısıl zon olarak 
modellenmiştir. Hesaplamalarda, her bir senaryo 
için ısıtma, soğutma, aydınlatma ve sıhhi sıcak 
su için enerji tüketimleri dikkate alınmıştır. Si-
mülasyon aracı yardımıyla hesaplanan enerji 
tüketimleri, birincil enerji dönüşüm katsayıları 
kullanılarak birincil enerji cinsinden sonuçlar 
elde edilmiştir. Birincil enerji dönüşüm katsayı-
ları, doğal gaz için 1, elektrik için ise 2,36’dır. 
Nihai enerji tüketimleri ve birincil enerji cinsin-
den sonuçlar Şekil 2’de sunulmaktadır. Referans 
binanın yıllık birincil enerji tüketimi 216,3 kWh/
m2’dir.

Maliyet hesaplamaları, ilgili AB yönetmeliği [8] 
ve EN 15459 Standardı [12] esas alınarak ger-
çekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, hesaplamalar 
için Net Bugünkü Değer Yöntemi kullanılmıştır. 

Net bugünkü değer yönteminde, her bir maliyet 
bugünkü (veya hesaplamanın başlangıç yılında-
ki) değerine indirgenerek hesaba katılmaktadır. 
Bugünkü değerleri elde etmek üzere, enflasyon 
oranı, enerji fiyatlarının artışı ve faiz oranı gibi 
finansal veriler kullanılarak indirim faktörü, bu-
günkü değer faktörü gibi hesaplamalarda kulla-
nılacak katsayılar elde edilir. Gelecek yıllar için 
öngörülen kazanç ve maliyetler bu katsayılar 
ile çarpılarak bugünkü değerleri hesaplanır ve 
uzun yıllara ait toplam maliyetler elde edilir. Bu 
çalışmada mikro ekonomik bakış açısı dikkate 
alınmış ve aşağıdaki formüller kullanılarak he-
saplamalar gerçekleştirilmiştir:
                       

 τCg(τ)= Cl + ∑ [∑ (Ca,i(j) × Rd(i)) ˗ Vf,τ(j)]  (1)

                       
i=1

τ  :hesaplama süresi 
Cg(τ)  :toplam maliyet
Cl :ilk yatırım maliyeti 
Ca,i(j)  :yıllık giderler
Vf,τ(j)  :binanın, hesaplama süresi sonunda kalan 
bedeli
Rd(i) : i yılı için indirim faktörü, eşitlik 2 ile 
hesaplanır.

Rd(p) = (  
   1      

)p (2)

               
 1 + RR

p  : hesaplama başlangıç yılından itibaren 
geçen yıl sayısı
RR  : reel indirim oranı, eşitlik 3 ile hesaplanır.

Şekil 2. Referans bina enerji tüketimleri

Tesisat-159-19062017.indd   77 03.07.2017   10:44:22



 MAKALE

Tesisat Mühendisliği - Sayı 159 - Mayıs/Haziran  201778

RR =    R ˗ Ri
  
 (3)

          
 1 + Ri 

Yukarıdaki eşitlikte (3) R piyasa faiz oranı, Ri 
ise enflasyon oranıdır.

Hesaplama süresi olarak AB çerçeve yöntemi 
uyarınca 30 yıllık hesaplama süresi göz önünde 
bulundurulmuştur [8]. Hesaplama başlangıç yılı 
olarak 2015 yılı kabul edilmiştir. Bina enerji per-
formansına etki etmeyen bileşenlerin maliyetleri 
ile tüm senaryolar için aynı olan maliyetler dik-
kate alınmamıştır.

Maliyet hesaplamalarında kullanılmak üzere ge-
rekli olan ilk yatırım maliyetleri, her bir yatırım 
için üç farklı firmadan alınan 2015 yılı teklifle-
rinin ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Döviz 
cinsinden alınan teklifler için de bu yıla ait or-
talama döviz kurları kullanılmıştır. Buna göre, 
Euro/TL 3,02, Amerikan doları/TL ise 2,72 ola-
rak hesaplamalara katılmıştır [13].

Yıllık bakım maliyetleri ve sistemlerin kullanım 
ömürleri ile ilgili kabuller EN 15459 Standardı'na 
göre kabul edilmiştir.

Piyasa indirim oranının hesap edilebilmesi 
için gerekli ekonomik göstergeler için Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve Tür-
kiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2015 
yılı öncesindeki son 5 yıl için sağlanan veriler 
incelenmiştir [13, 14]. Bu veriler dikkate alına-
rak, son 5 yıl için ortalama değerler hesaplanmış 
ve bu hesaplamalar sonucunda enflasyon oranı 
8,054%, piyasa faiz oranı ise 14,3% olarak hesa-
ba katılmıştır. Bu veriler kullanılarak, 3 numa-
ralı eşitlik yardımıyla, reel indirim oranı %5,78 
olarak hesaplanmıştır.

Enerji birim fiyatları için 2015 yılının ortalama 
fiyatları dikkate alınmıştır. Erzurum için 2015 
yılı ortalama elektrik fiyatı 0,366372 TL/kWh 
[15], doğalgaz fiyatı ise 0,1043683 TL/kWh [16] 
olarak hesaplanmıştır. Enerji fiyat artış oranı, 
ilk hesaplamalarda enflasyon oranı ile eşit kabul 
edilmiştir.

Yukarıda açıklanan enerji performansı ve uzun 
dönem maliyet hesapları, enerji verimliliği ted-
biri veya tedbir paketinden oluşan her bir senar-
yo için ayrı ayrı yapılmıştır. Elde edilen sonuç-
lar Şekil 3 ile sunulan maliyet optimum sonuç 

Şekil 3. Maliyet optimum enerji verimliliği sonuçları
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grafiğinde değerlendirilmiştir. Bu grafikte her 
bir nokta farklı bir senaryoyu temsil etmektedir. 
Yatay eksende birincil enerji cinsinden yıllık 
enerji tüketimleri, düşey eksende ise uzun dö-
nem maliyet sonuçları gösterilmektedir. Duyar-
lılık analizleri için önemli olan senaryolar fark-
lı renklerde vurgulanmıştır. Senaryoları ifade 
eden noktaların yanlarında yer alan kodlamalar, 
ilgili senaryonun içerdiği tedbirleri ifade etmek-
tedir ve açıklamaları yukarıda verilen Tablo 2’de 
sunulmuştur.

Şekil 3’ten görüldüğü üzere, pencere camlarının 
değiştirilmesi (GL), merkezi kazanın iyileştiril-
mesi (BOI), merkezi sıcak su sistemine geçilme-
si (CHW), LED lambaların kullanılması ve foto-
voltaik sistem kurulumunu (PV) içeren senaryo 
Erzurum’da bulunan referans konut binası için 
optimum sonuç vermektedir. Bu enerji verim-
liliği paketi, yıllık 132 kWh/m2 birincil enerji 
tüketimi ile %39 enerji tasarrufu ve 313,4 TL/
m2 toplam maliyetiyle %28 ekonomik tasarruf 
sağlamaktadır. Bu iyileştirmeler için gerçekleş-
tirilecek yatırımın geri ödeme süresi ise 4,2 yıl-
dır. Ancak bu pakete dış cephede ısı yalıtım uy-
gulaması eklenmesiyle, yaklaşık olarak yalnızca 
3 TL/m2 gibi bir maliyet artışı ile 43,5 kWh/m2y 
daha fazla birincil enerji tasarrufu sağlamanın 
mümkün olduğu da görülmektedir. Bu sayede 
maliyet etkin bir şekilde %59 oranında enerji 
tasarrufu sağlanabilmektedir. Maliyet optimum 
pakete ek olarak ikinci seviye ısı yalıtımı (IN2) 
uygulaması ve termal güneş enerjisi sisteminin 
kurulumu söz konusu olduğunda ise, yaklaşık 11 
TL/m2’lik maliyet artışı ile 71,5 kWh/m2y birin-
cil enerji tüketim seviyesine ulaşılması ve bu sa-
yede referans binanın mevcut durumuna kıyasla 
%67 enerji tasarrufu ve %26 ekonomik tasarruf 
sağlanması mümkün olabilmektedir. Ulaşılan bu 
seviyeden sonra, enerji performansındaki iyi-
leştirmelere karşılık gelen maliyet artışları daha 
hızlı yükselmektedir. Yalıtım seviyesinin arttı-
rılması ve döşemeden ısıtma sistemine geçilme-
si gibi önlemlerin eklenmesiyle IN4, GL, BOI, 
CHW, LED, RF, SP ve PV tedbirlerini içeren 
paketin referans binaya çok yakın bir maliyet ile 
47,7 kWh/m2y birincil enerji tüketim seviyesine 
ulaştığı görülmektedir. Bu seviye %78 (168,6 

kWh/m2y) gibi önemli miktarda enerji tasarru-
funa karşılık gelmektedir.

IN1+GL1 enerji verimliliği paketi, TS 825-2013 
Standardı'nda belirtilen ısıl geçirgenlik katsa-
yılarını temsil etmektedir. Şekil 3’te görüldüğü 
gibi, bu enerji verimliliği paketi 58 kWh/m2y 
enerji tasarrufu ve %2 ekonomik tasarruf sağla-
maktadır, ancak buna karşılık maliyet optimum 
enerji verimliliği seviyesine oldukça uzak oldu-
ğu görülmektedir. Bu enerji verimliliği paketi-
nin diğer tedbirlerle birleştirilmesi durumunda 
daha yüksek oranda enerji tasarrufuna daha dü-
şük uzun dönem maliyetle ulaşılabilmektedir.

3.3. Duyarlılık Analizleri

Geçmiş dönem istatistiklerine bağlı kabullerle 
belirlenmiş ekonomik göstergeler kullanılarak 
gerçekleştirilen maliyet optimum enerji verim-
liliği hesaplamalarının, bu göstergelerdeki de-
ğişikliğe duyarlılığının incelenmesi amacıyla 
duyarlılık analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu ana-
lizler, seçilmiş yirmi dört (24) senaryo üzerinde 
reel indirim oranı ve enerji fiyat artış oranındaki 
değişimler dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca, ısı yalıtımı ve termal güneş enerjisi siste-
mi için vergi muafiyeti uygulanması durumu da 
bu çalışmada incelenmiştir.

Reel indirim oranı ile ilgili duyarlılık analizle-
rinde, bu oranın istatistiklere bağlı belirlenen 
senaryodan (%5,78) daha yüksek (%9) ve daha 
düşük (%3) gerçekleşmesi durumları dikkate 
alınmıştır. Farklı reel indirim oranı senaryoları 
için elde edilen sonuçlar Şekil 4’te sunulmakta-
dır. Bu şekilden görüldüğü üzere, indirim oranı-
nın %3 olarak gerçekleşmesi durumunda, bina 
performansı iyileştirme yatırımlarından daha 
olumlu sonuçlar alınabilmektedir ve 71,5 kWh/
m2y birincil enerji tüketimi ile sonuçlanan IN2, 
GL, BOI, CHW, LED, RF, SP ve PV tedbirlerini 
içeren enerji verimliliği paketi maliyet optimum 
senaryo olarak sonuçlanmaktadır. Önceki ka-
bullerle elde edilen sonuçlar ile kıyaslandığında, 
ısı yalıtımı, döşemeden ısıtma sistemi ve termal 
güneş panelleri için yapılacak yatırımların da 
maliyet optimum paket içinde yer aldığı görül-
mektedir. Ayrıca bu durumda, yılda 60 kWh/m2 
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Şekil 4. Farklı reel indirim oranı senaryoları için maliyet optimum enerji verimliliği sonuçları

Şekil 5. Farklı enerji fiyat artışı senaryoları için maliyet optimum enerji verimliliği sonuçları
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daha fazla birincil enerji tasarrufu sağlanabil-
mektedir. Reel indirim oranının %9 olması du-
rumunda ise maliyet optimum sonuçlanan enerji 
verimliliği paketi değişmemekte, ancak bu paket 
ve diğer enerji verimliliği paketleri arasındaki 
uzun dönem maliyet farkı belirginleşmektedir.

Enerji fiyatlarındaki artış oranının mevcut ka-
bullerden (%8,05) daha düşük (%5) veya daha 
yüksek (%10) gerçekleşmesine ilişkin sonuçlar 
Şekil 5’te sunulmuştur. Enerji fiyatlarındaki ar-
tışın önceki ön analizdeki kabullerden daha yük-
sek gerçekleşmesi durumu, reel indirim oranının 
%3 oranında gerçekleşmesi durumu ile benzer 
sonuçlar vermektedir. Bu durumda, 76,3 kWh/
m2y birincil enerji tüketimi ile sonuçlanan ve 
IN2, GL, BOI, CHW, LED, RF, SP ve PV ted-
birlerini içeren enerji verimliliği paketi optimum 
sonucu temsil etmektedir. Benzer şekilde, enerji 
fiyatlarındaki artışın öngörülenden düşük oran-
da olması da maliyet optimum senaryoyla diğer 
senaryolar arasındaki uzun dönem maliyet farkı-
nı belirginleştirmektedir.

Ekonomik göstergelere ek olarak, maliyet opti-
mum enerji verimliliği seviyesini olumlu yönde 

etkileyebilecek bir diğer değişken de, teknolojik 
gelişmeler, araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
veya teşviklerle binalarda enerji verimliliği sağ-
lamaya yönelik ilk yatırım maliyetlerinin azal-
masıdır. Analiz edilen referans binada, maliyet 
optimum enerji verimliliği paketinde ısı yalıtımı 
ve termal güneş enerjisi sisteminin bulunma-
sının (ve dolayısıyla maliyet optimum sonucun 
daha iyi enerji performansı seviyelerine ulaşıla-
bilmesinin) ekonomik göstergelere duyarlı oldu-
ğu Şekil 4 ve 5’teki grafiklerden görülmektedir. 
Bu nedenle, bu iki enerji verimliliği tedbiri için 
ilk yatırım maliyetlerinde sağlanabilecek olan 
azaltımlar da analiz edilmiştir. Bu çalışmada 
analizler vergi muafiyeti dikkate alınarak yapıl-
mış olmakla birlikte, diğer gelişmelerle (örneğin 
teknolojik gelişmeler) sağlanacak olan yatırım 
maliyeti azaltımlarının da benzer şekilde sonuç-
lanacağı açıktır. Farklı reel indirim oranları için 
ısı yalıtımı ve termal güneş enerjisi sistemlerin-
de vergi muafiyeti uygulanmasıyla elde edilen 
sonuçlar Şekil 6 ile sunulmaktadır.

Şekil 6’da görüldüğü gibi, ısı yalıtımı ve termal 
güneş enerjisi sistemlerindeki ilk yatırım mali-
yeti azaltımı, bu iki tedbirin de maliyet optimum 

Şekil 6. Farklı reel indirim oranları için ısı yalıtımı ve termal güneş enerjisi sistemlerinde vergi muafiyeti uygu-
lanması ile elde edilen sonuçlar
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senaryoda yer almasını sağlamaktadır. Bu saye-
de, maliyet optimum enerji verimliliği seviyesi 
istatistiklere dayalı belirlenen ekonomik senaryo 
dikkate alındığı durumda dahi 76,3 kWh/m2y 
birincil enerji tüketimi ile sonuçlanmaktadır. 
İlk yatırım maliyetlerindeki bu düşüş, indirim 
oranının %9 olduğu durumda maliyet optimum 
enerji verimliliği senaryosunu değiştirmemekle 
birlikte, optimum senaryo ile diğer senaryolar 
arasındaki uzun dönem maliyet farkını azalt-
makta ve daha yüksek enerji verimliliği seviye-
lerini yatırımcı açısından tercih edilebilir duru-
ma getirmektedir.

4. SONUÇ

Bu çalışmada, soğuk iklim bölgelerinde yer alan 
çok katlı mevcut konut binaları için maliyet opti-
mum enerji verimliliği hesaplamaları gerçekleş-
tirilmiştir. Çalışmanın ana hedefi, istatistiksel 
verilere dayalı olarak elde edilen sonuçların eko-
nomik göstergelerde ve ilk yatırım maliyetlerin-
de gerçekleşebilecek değişimlere duyarlılığının 
analiz edilmesidir. Bu kapsamda, reel indirim 
oranı ve enerji fiyatları artış oranındaki değişim-
ler karşısında maliyet optimum enerji verimliliği 
seviyesinin duyarlılığı incelenmiştir. Ek olarak, 
ısı yalıtımı uygulamaları ve termal güneş ener-
jisi sistemi kurulumu için ilk yatırım maliyetle-
rindeki azaltımın sonuçlar üzerindeki etkisi de 
incelenmiştir.

Elde edilen sonuçlar, öncelikle soğuk iklim böl-
gelerindeki mevcut çok katlı konut binalarında 
oldukça yüksek oranda maliyet etkin enerji ta-
sarrufu potansiyelinin bulunduğunu göstermek-
tedir. Bu potansiyelin kullanılmasının, ener-
ji verimliliği sağlamanın yanında ekonomik 
tasarrufların sağlanmasına da katkıda bulunaca-
ğı açıktır.

Mevcut konut binalarında, TS 825’te yer alan 
ısıl geçirgenlik katsayılarının sağlanmasına yö-
nelik enerji performansı iyileştirmelerinin, tekil 
olarak bakıldığında diğer senaryolara kıyasla 
yeterince maliyet etkin sonuçlanmadığı, ancak 
diğer tedbirlerle birlikte uygulanması sonucun-
da ciddi enerji tasarruf potansiyeline işaret ettiği 

görülmektedir. Ancak bu sonuçların mevcut bina 
iyileştirmeleri için geçerli olup, yeni binaların 
tasarlanması söz konusu olduğunda aynı yöntem 
kullanılarak yeniden hesaplama yapılması ge-
rektiği de unutulmamalıdır.

Bu çalışmada analiz edilen, döşemeden ısıtma 
(RF) ve merkezi sıcak su (CHW) sistemlerine 
geçilmesini içeren enerji verimliliği tedbirle-
rinin her mevcut konut binası için elverişli ol-
mayacağı açıktır. Ancak, bu tedbirlerin önemli 
enerji tasarruflarıyla sonuçlandığı göz önünde 
bulundurulduğunda, hem koşulları elverişli olan 
mevcut binaların iyileştirilmesinde hem de yeni 
binaların analizinde değerlendirilmesi gereken 
tedbirler olduğu görülmektedir.

Bu araştırmanın sonuçları, maliyet optimum 
enerji verimliliği hesaplarının ekonomik göster-
gelere duyarlı olduğunu göstermiştir. Duyarlılık 
analizleri, Türkiye’nin soğuk iklim bölgesi için 
ısı yalıtımı ve güneş enerjisi kullanımının des-
teklenmesinin önemini vurgulamaktadır. Özel-
likle, maliyet optimum enerji verimliliği seviye-
si belirlendikten sonraki adım olan yaklaşık sıfır 
enerji seviyelerinin belirlenmesi amacıyla za-
man içinde maliyet optimum sonuçlardan daha 
iyi enerji performansı seviyesine doğru ilerlen-
mesi gerekmektedir. Ayrıca, mevcut binaların 
maliyet etkin şekilde yaklaşık sıfır enerji binala-
ra dönüştürülmesi gerektiği düşünüldüğünde, bu 
iki tedbirin değerlendirilmesi ve desteklenmesi 
büyük önem taşımaktadır.
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İklimlendirilen Ortamlarda Soğuk Yüzeylerin 
Isıl Konfor Üzerine Etkisinin İncelenmesi

ÖZ
Isıl konfor, ısıl çevreden memnun olunan düşünce hali olarak tanımlanır. İklimlendirilen 
ortamlarda soğuk yüzeylerin varlığı, bu ortamda bulunan kişiler için ısıl konforsuzluğa 
neden olabilecek faktörlerden biridir. Isıl konforu etkileyen 4 çevresel ve 2 kişisel para-
metreden bir tanesi olan ortam ışınım sıcaklığı, soğuk yüzeylerin varlığına bağlı olarak 
değişime uğrar. Ortam ışınım sıcaklığındaki değişimler ise bu hacimde bulunan kişiler için 
konforsuzluk hissi ile sonuçlanabilmektedir. Bu durumun etkisinin incelenmesi amacıyla bu 
çalışmada, iklimlendirilen ortamlarda soğuk yüzeylerin varlığının ısıl konfor üzerine etkisi 
teorik ve deneysel olarak araştırılmıştır. Teorik analizlerde, vücudu 16 parçaya ayırarak 
inceleme yapabilen 2-noktalı Gagge modeli kullanan simülasyondan faydalanılmıştır. De-
neysel olarak yapılan incelemede ise sabit sıcaklık, nem ve hava hızına sahip iklimlen-
dirilen bir ortamda soğuk bir yüzey oluşturulmuş ve bu soğuk yüzey nedeniyle ortamda 
bulunan kişilerin farklı vücut parçalarında oluşan sıcaklık asimetrisi termal kamera ile 
tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, ortam standartlarda önerilen çevresel 
parametrelerde olsa bile ortam ışınım sıcaklığının değişimine neden olan soğuk kaynakla-
rın konforsuzluk oluşturabileceğini göstermesi açısından önemlidir.
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ABSTRACT
Thermal comfort is that condition of mind that expresses satisfaction with the thermal 
environment. The presence of cold surfaces in air-conditioned environments is one of the 
factors that can cause thermal discomfort for people in the environment. Radiant tempera-
ture, one of 4 environmental and 2 personal parameters affecting thermal comfort, changes 
depending on the presence of cold surfaces. Changes in the radiant temperature can cause 
discomfort for people in the air-conditioned environment. This study aims to investigate 
considered effect by doing an experimental and theoretical research on the impact of cold 
surfaces in conditioned spaces on thermal comfort. In theoretical analysis, a simulation 
using the 2-point Gagge model, which can examine the body by dividing it into 16 parts, 
has been utilized. For experimental investigation, a cold surface is created inside condi-
tioned space with constant temperature, humidity and air velocity thus, the temperature 
asymmetry on different body parts of test subjects are determined by a thermal camera. 
The results of the study are important in a way that it shows even if the conditioned space 
has suggested environmental parameters recommended in standards, it may still lead to 
discomfort due to change in radiant temperature caused by cold surfaces.
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1. GİRİŞ

Isıl konfor “ısıl çevreden memnun olunan düşün-
ce hali” olarak tanımlanmaktadır. Kişiye göre 
değişimler, yaş, ortama uyum sağlama, cinsiyet 
ve hava akımı (cereyan) gibi detay noktalar dı-
şında konfora etki eden en temel faktörler kişisel 
ve çevresel parametreler olarak iki grup altında 
toplanabilir. Kişisel parametreler;

• Kişinin giyinme durumu,
• Kişinin aktivite düzeyi
Çevresel parametreler ise;

• Ortam sıcaklığı,
• Ortam bağıl nemi,
• Ortamdaki hava hızı,
• Ortamdaki çeşitli yüzeylerin sıcaklığına 

bağlı olarak ortalama ışınım sıcaklığı 
olarak sıralanabilir [1].

Isıl konfor için kabul edilebilir aralıklar ASH-
RAE Standart 55-2013 [2] ve ISO 7730: 2005 
[3] gibi uluslararası standartlarda verilmektedir. 
Her iki standart da ısıl konfor değerlendirmesi-
ni tahmini ortalama oy (PMV–Predicted Mean 
Vote) indeksi ile yapmaktadır. PMV, geniş bir 
insan grubunun ısıl ortama verdiği tepkiyi or-
talama olarak tahmin edebilen 7 noktalı ölçeğe 
dayalı bir ısıl duyum indeksidir. Bu noktalar şu 
şekilde ifade edilir;

PMV= +3 sıcak 
PMV= +2 ılık 
PMV= +1 hafif ılık 
PMV= 0 nötr
PMV= ˗1 hafif serin 
PMV= ˗2 serin 
PMV= ˗3 soğuk

ASHRAE Standart 55’in başlığı olan “Thermal 
Environmental Conditions for Human Occu-
pancy” dilimize “Yaşam alanları için ısıl çev-
resel şartlar” olarak çevrilebilir. Bu standartta 
metabolik aktivite düzeyinin 1,0 ile 1,3 met ara-
sında olması halleri için yaz ve kış koşullarında 
kabul edilebilecek iç ortam şartları bir grafik ile 
verilmektedir. Bu grafik Şekil 1’de sunulmuş-

tur. Grafikteki konfor aralıkları hava hızının 0,2 
m/s’yi geçmemesi kaydı ile geçerlidir. Grafikte 
iki bölge görülmektedir. 0,5 clo klasik yazlık gi-
yim, 1 clo ise klasik kışlık giyim için yaklaşık 
değerlerdir.

Bir diğer standart ISO 7730’un başlığı olan “Er-
gonomics of the Thermal Comfort–Analytical 
Determination and Interpretation of Thermal 
Comfort Using Calculation of the PMV and PPD 
Indices and Local Thermal Comfort Criteria” ise 
dilimize “Isıl Konfor Ergonomisi– PMV ve PPD 
indekslerinin Hesaplanması Ve Yerel Isıl Konfor 
Kriterleri Kullanılarak Isıl Konforun Analitik 
Belirlenmesi ve Yorumlanması” olarak çevrile-
bilir. ISO 7730’da 2 amaç hedeflenmiştir. Birin-
cisi ortalama (aşırı uç noktalara kaçmayan) ısıl 
çevrelere maruz insanlar için, ısıl his (PMV) ve 
ısıl memnuniyetsizliğin (PPD) derecesinin tah-
mini için bir metot sunmak iken diğeri ise konfor 
için kabul edilebilir ısıl çevre şartlarını belirle-
mektir. Bu standartta, çeşitli metabolik aktivite 
düzeyleri ve giysi yalıtım değerleri için %50 ba-
ğıl nem durumunda, farklı hava hızı değerlerin-
de PMV indeksinin alacağı değerler de tablolar 
halinde sunulmaktadır. Bahsedilen PMV değeri 
tabloları standartta şu aralıklar için mevcuttur:

• 0 clo ≤ Icl ≤ 2 clo
• 46,4 W/m2 = 0,8 met ≤ M ≤ 232 W/m2 = 4 

met
• v ≤ 1 m/s
Tablo 1’de ofis gibi çalışma ortamlarında hafif 
aktiviteler için geçerli ısıl konfor aralıkları 0,5 
clo yazlık giyim ve 1 clo kışlık giyim şartlarında 
örnek olarak sunulmuştur. Konfor aralığı olarak 
±0,5 PMV değeri alındığında gerekli operatif sı-
caklık değerleri tabloda görülmektedir.

Her iki standartta sunulan konfor aralıklarına 
etkiyen birçok parametre mevcuttur ve bunların 
etkisi bu standartlarda detaylarıyla tartışılmıştır. 
Yine her iki standartta da geçerli konfor aralık-
ları, ışınım ve çevre sıcaklığının etkisini birlik-
te içeren operatif sıcaklık üzerinden verilmekle 
birlikte sıcak tavan veya cam gibi soğuk yüzeyler 
nedeniyle oluşan ışınım asimetrisine insanların 
çok duyarlı olduğu ve bu nedenle konforsuzluk 
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Şekil 1. Operatif sıcaklık ve nem için kabul edilebilir aralıklar [2]

Giyim Operatif 
sıcaklık

Hava hızı

clo m2·K/W °C
<0,10 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 1,00

0,50 0,078 18 -2,01 -2,01 -2,17 -2,38 -2,70
20 -1,41 -1,41 -1,58 -1,76 -2,04 -2,25 -2,42
22 -0,79 -0,79 -0,97 -1,13 -1,36 -1,54 -1,69 -2,17
24 -0,17 -0,20 -0,36 -0,48 -0,68 -0,83 -0,95 -1,35
26 0,44 0,39 0,26 0,16 -0,01 -0,11 -0,21 -0,52
28 1,05 0,98 0,88 0,81 0,70 0,61 0,54 -0,31
30 1,64 1,57 1,51 1,46 1,39 1,33 1,29 1,14
32 2,25 2,20 2,17 2,15 2,11 2,09 2,07 1,99

1,00 0,155 16 -1,18 -1,18 -1,31 -1,43 -1,59 -1,72 -1,82 -2,12
18 -0,75 -0,75 -0,88 -0,98 -1,13 -1,24 -1,33 -1,59
20 -0,32 -0,33 -0,45 -0,54 -0,67 -0,76 -0,83 -1,07
22 0,13 0,10 0,00 -0,07 -0,18 -0,26 -0,32 -0,52
24 0,58 0,54 0,46 0,40 0,31 0,24 0,19 0,02
26 1,03 0,98 0,91 0,86 0,79 0,74 0,70 0,58
28 1,47 1,42 1,37 1,34 1,28 1,24 1,21 1,12
30 1,91 1,86 1,83 1,81 1,78 1,75 1,73 1,67

Tablo 1. Ofis çalışma ortamları gibi hafif aktiviteler için ISO 7730: 2005’de verilen konfor 
aralıkları [3]
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hissedilebildiği de belirtilmektedir. ASHRAE 
Standart 55-2013’de ışınım sıcaklığı asimetrisi-
nin Tablo 2’de verilen değerleri aşmaması öne-
rilmektedir. Standartta ışınım asimetrisi dolayı-
sıyla yerel ısıl konforsuzluk neticesinde oluşan 
memnuniyetsizlik yüzdeleri de Şekil 2’de sunul-
duğu şekilde verilmiştir. Şekilden de görülebile-
ceği gibi insanlar sıcak tavan veya soğuk duvar 
nedeniyle oluşan ışınım asimetrisine oldukça du-
yarlıdırlar. Tablo 2’de sunulan izin verilen ışınım 
asimetrisi limitleri de Şekil 2’den görülebileceği 
gibi en fazla %5 memnuniyetsizlik yüzdesine 
göre tespit edilmiştir. Aynı kıstaslar ISO 7730: 
2005’de de sunulmuş olup, bu standartta ayrıca 
sıcak tavan, soğuk duvar, soğuk tavan ve sıcak 
duvar için ışınım sıcaklığı asimetrisine bağlı 
memnuniyetsizlik yüzdelerinin hesabı için ge-
rekli formülasyon da verilmiştir.

Tablo 2. ASHRAE Standart 55-2013’de İzin 
Verilen Işınım Sıcaklığı Asimetrisi [2]

Işınım Sıcaklığı Asimetrisi (°C)
Işınım Sıcak-
lığı Asimetrisi 

(°C)

Tavan 
Zeminden 
daha sıcak

Tavan 
Zeminden 
daha serin

Duvar Ha-
vadan daha 

sıcak
<5 <14 <23 <10

Şekil 2. Işınım sıcaklığı asimetrisi nedeniyle oluşan 
yerel konforsuzluk [2]

Manz ve Frank [4] dikey soğuk yüzeylerin ısıl 
konfora etkisini sayısal olarak incelemişlerdir. 
Soğuk yüzeylerin neden olduğu hava akımları 

ve/veya ışınım sıcaklığı değişimlerinin 3 m yük-
sekliğinde soğuk bir duvara sahip bir oda için 
araştırmışlardır. Farklı ısıl yüklere (0-80 W/m2) 
ve ortamda eşya bulunup bulunmaması durum-
larına göre 5 farklı senaryo değerlendirilmiştir. 
Tüm senaryolarda 3 farklı soğuk yüzey sıcaklığı 
(17,5, 15 ve 10 °C) test edilmiştir. Sayısal çalış-
manın sonuçları, soğuk yüzeyden kaynaklanan 
hava akımlarının ısıl konfor üzerine etkisinin, 
işletme sıcaklığındaki düşüş ve ışınım asimetri-
sine kıyasla daha kritik olduğunu göstermiştir.

Bir diğer sayısal çalışma Jurelionis ve Isevičius 
[5] tarafından gerçekleştirilmiş ve iç ortamlarda 
soğuk yüzeylerin neden olduğu hava hareketleri 
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmacılar çalış-
malarında, modern mimaride sıklıkla kullanı-
lan büyük pencere veya camla kaplanmış cep-
helerin, soğuk iç yüzeyleri nedeni ile ortamda 
hava akımı oluşturabileceğini belirtmişlerdir. 
Olası bir hava akımı ise ortamda bulunan kişiler 
üzerinde ısıl konforsuzluğa neden olacaktır. Bu 
amaçla çalışmada dikey soğuk cam yüzeylerden 
olan hava hareketi ve bu hareketin oda içerisin-
deki ısıl konfor koşullarına etkisi hesaplamalı 
akışkanlar dinamiği yöntemleri ile incelenmiş-
tir. Farklı konstrüksiyona ve ısıl geçirgenlik kat-
sayılarına (2,4, 1,6 ve 1,0 W/m²K) sahip pencere-
ler modellenmiştir. Çalışmanın sonuçları, düşük 
ısıl geçirgenlik katsayısına sahip olan pencere-
lerde bile pencere yüksekliğinin 2 m’yi geçtiği 
durumlarda oda içerisinde konforsuzluk oluşabi-
leceğini göstermiştir.

Nakamura vd. tarafından yapılan bir başka çalış-
mada [6], farklı vücut parçalarının yerel sıcaklık 
değişimlerinin insanın ısıl konfor hissine etkisi 
deneysel olarak araştırılmıştır. Araştırmacılar, 
deneylerini benzer fiziksel özelliklere sahip 
11 erkek denek üzerinde gerçekleştirmişlerdir. 
Yerel sıcaklık uyarıcıları deneklerin boyun, el, 
ayak tabanları, karın bölgesi, üst ve alt sırt ile 
üst kol bölgelerine uygulanmış, deneklerin hangi 
vücut bölgesinde sıcaklık değişimlerine ne kadar 
duyarlı oldukları tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Sonuçlara göre insanın kol ve bacak gibi gövde-
ye bağlı organlarındaki sıcaklık değişiminin ısıl 
konfor üzerine etkisinin, gövde kısmından daha 
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az olduğu bulunmuştur. Üst ve alt sırt kısımları 
ise karın ile aynı özelliği göstermekte ve insanlar 
kesin olarak sıcak bir gövde istemektedirler. Tüm 
vücut parçaları arasında daha sıcak bir bölge ter-
cihi en net olarak karın bölgesi için gözlenmiştir.

Atmaca ve Koçak [7] ise yaptıkları çalışma ile 
sıcak yüzeyler nedeniyle oluşan ışınım asimet-
risinin sonuçlarını teorik ve deneysel olarak 
incelemişlerdir. Mevcut çalışmada ise iklimlen-

dirilen ortamlarda soğuk yüzeylerin varlığının 
ısıl konfor üzerine etkisi yine teorik ve deneysel 
olarak araştırılmıştır. Teorik analizlerde, vücudu 
16 parçaya ayırarak inceleme yapabilen 2-nokta-
lı Gagge modeli kullanan simülasyondan fayda-
lanılmıştır. Deneysel olarak yapılan incelemede 
ise sabit sıcaklık, nem ve hava hızına sahip ik-
limlendirilen bir ortamda soğuk bir yüzey oluş-
turulmuş ve bu soğuk yüzey nedeniyle ortamda 

Tablo 3. 16 parçalı 2-bölmeli Gagge Modeli temel formülleri [7, 8, 9, 10]

Hesaplanan Formül Açıklama
Korda depolanan 
ısıl enerji

Scr(i,θ) = M − W − [Cres(i,θ) + Eres (i,θ)] − Qcr,sk (i,θ )
= [1 − α(θ)].m(i).cp,b.[dTcr(i,θ)/dθ]/A(i)

i: vücut parçası
θ: zaman adımı

Deride depolanan 
ısıl enerji

Ssk(i,θ) = Qcr,sk(i,θ) − [C(i,θ ) + R(i,θ ) + Esk (i,θ)]
= α(θ).m(i).cp,b.[dTsk(i,θ)/dθ]/A(i)

α: deri bölgesinde bu-
lunan vücut kütlesi

Deri sıcaklığının 
değişimi  Tsk(i,θ+1) = Tsk(i,θ) + 

 Ssk(i,θ).A(i).Δθ
                                       

α(θ).m(i).cp,b

A: DuBois yüzey alanı

Kor sıcaklığın 
değişimi Tcr(i,θ+1) = Tcr(i,θ) + 

   Scr(i,θ).A(i).Δθ    
                                   

 [1 − α(θ)].m(i).cp,b

Δθ = 1 saniye

Deriden duyulur 
ısı transferi

C(i,θ) + R(i,θ) = [Tsk(i,θ) − To (i)]/Rt (i) C: Taşınımla ısı 
transferi
R: Işınımla ısı transferi

Operatif  (eşdeğer) 
sıcaklık

To(i) = (hr.Tr(i) + hc.Ta)/(hr + hc) hc: ısı taşınım katsayısı
hr: ışınım ile ısı geçiş 
katsayısı

Işınım sıcaklığı             N
Tr(i) = ∑ T(m).F(i,m)
                m=1

m: ışınım yapan yüzey 
numarası 
F: görüş faktörü

Deriden  buhar-
laşma ile olan ısı 
geçişi

Esk(i,θ) = w(i,θ).[psk,s(i,θ) − pa]/Re,t(i) w: deri ıslaklığı 
psk,s: derideki su 
buharı basıncı 
pa: ortam havası su 
buharı basıncı

Solunumla olan ısı 
transferi

Cres(i,θ) + Eres (i,θ) = 0.0014.M.[34−Ta]+0.0173.M.[5.87−pa]/AD

Toplam ısıl direnç                                       nl
Rt(i) = Ra(i) . 

 r(i,θ)  
 + ∑ [Ral(i,j). 

 r(i,θ)  
Rf(i,j) .  

 r(i,θ)  
]

                
        

   r(i,nl)      j=1                    r(i,j-1)               r(i,j)

Ra: hava ısıl direnci
Ral: giysiler arasındaki 
havanın ısıl direnci 
Rf: kumaş ısıl direnci

Toplam  buharlaş-
ma  direnci

                                            nl
Re,t(i) = Re,a(i) . 

 r(i,θ)  
 + ∑ [Re,al(i,j). 

 r(i,θ)  
Re,f(i,j) .  

 r(i,θ)  
]

                
        

       r(i,nl)      j=1                      r(i,j-1)                  r(i,j)

Re,a: hava buharlaşma 
direnci 
Re,al: giysiler arasın-
daki havanın buharlaş-
ma direnci 
Re,f: kumaş buharlaş-
ma direnci

Vücut üzerindeki 
toplam ısıl yük

L(i) = M −W − [C(i) + R(i) + Esk(i) + Cres(i) + Eres(i)] M: metabolik ısı
üretimi
W: yapılan iş

Tahmini Ortalama 
Oy

PMV(θ) = 0.303exp(−0.036M) + 0.028 Ltotal PMV bir ısıl duyum 
indeksidir.
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bulunan kişilerin farklı vücut parçalarında olu-
şan sıcaklık asimetrisi termal kamera ile tespit 
edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, 
ortam standartlarda önerilen çevresel paramet-
relerde olsa bile ortam ışınım sıcaklığının deği-
şimine neden olan soğuk kaynakların konfor-
suzluk oluşturabileceğini göstermesi açısından 
önemlidir.

2. TEORİK MODEL VE SİMÜLASYON

Soğuk yüzeylerin vücut sıcaklıkları üzerindeki 
lokal etkisini görebilmek için 16 parçalı 2-böl-
meli Gagge modeli kullanılmıştır. Yani bilinen 
2-bölmeli Gagge modeli 16 ayrı vücut parçasına 
uygulanarak teorik model oluşturulmuş ve simü-
le edilmiştir. Modele ilişkin temel ifadeler Tablo 
3’de sunulmuştur. Teorik modele ait detaylara 
Atmaca ve Koçak [7], Atmaca [8], Atmaca ve 
Yiğit [9] ve Atmaca ve ark. [10]’dan ulaşılabilir. 
İlgili kaynaklarda modelin geçerliliği ve güveni-
lirliği de gerek literatür ile yapılan karşılaştırma-
lar gerekse deneysel veriler ile yapılan kıyaslar 
ile gösterilmiştir. Model ışınım hesaplamalarını 
yaparken hem vücut parçalarının çevre yüzeyler 
ile olan hem de vücut parçalarının kendi arala-
rında yaptıkları ışınımla ısı transferini dikkate 
almakta, detaylı bir ışınımla ısı geçiş analizini 
gerçekleştirmektedir. Soğuk yüzeylerin etkisi 
incelendiğinde ortamın ısıtıldığı dikkate alına-
rak klasik kışlık giyim (1 clo) halindeki insan için 
yapılan analizler değerlendirilmiştir. İnsanın ısıl 
çevreye verdiği tepkilerin tayinini sağlayan te-
orik model Compaq Visual Fortran 6 programı 
kullanılarak simüle edilmiştir. Soğuk yüzeyler 
nedeniyle meydana gelen ışınım asimetrisi se-
bebiyle oluşan memnuniyetsizlik yüzdeleri ise 
soğuk duvar için;

PD = 
                  100                 

∆tpr<15 ºC  (1)

       
   1+exp(6,61−0,345∆tpr)

soğuk tavan için;

PD = 
                  100                 

∆tpr<15 ºC  (2)

       
   1+exp(9,93−0,50∆tpr)

ifadesiyle tespit edilebilmektedir [3].

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Deneyler; sıcaklık, nem ve hava hızı değerleri 
sabitlenebilen yaklaşık 20 m2 taban alanına sahip 
bir odada gerçekleştirilmiştir. Odada iç ortam 
şartları VRF klima sistemi ile sabitlenebilmekte-
dir. Soğuk yüzey ışınım etkisini gözlemleyebil-
mek için deneğin sol tarafına soğuk yüzey pano 
yerleştirilmiştir. Yüzey siyaha boyalıdır ve ince 
bir sac tabakadan ibarettir. Sac tabakanın hemen 
arkasında evaporatör yüzeyi bulunmaktadır ve 
pano buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma çevri-
minin çalıştırılması ile istenen sıcaklık değerine 
getirilebilmektedir. Oda yaklaşık 25 ºC sıcak-
lık, %35 bağıl neme sahip iken soğuk yüzeyin 
ortalama 6,6 ºC sıcaklıkta olması durumunda 
testler gerçekleştirilmiştir. Odada mevcut diğer 
yüzeylerin ise yaklaşık oda sıcaklığında olma-
sına özen gösterilmiştir. Denekler belirtilen bu 
şartlar altındaki test odasında 20 dakika oturur 
konumda bekletilmiş, vücutlarının ısıl dengeye 
gelmesi sağlanmıştır. 20 dakika sonunda termal 
kamera ile ölçümler yapılarak vücut sıcaklıkları 
tespit edilmiş, soğuk yüzey kaynaklı ışınım asi-
metrisi dolayısıyla oluşan lokal farklılıklar ele 
alınmıştır. Şekilden de görüleceği üzere soğuk 
yüzey buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma çev-
rimi destekli siyah bir yüzey ile elde edilirken 
ortam sıcaklığı, bağıl nemi, hava hızı ve ortam 
ışınım sıcaklığı ısıl konfor ölçüm seti ile sürekli 
takip edilerek kaydedilmiştir. Ölçümler deneğin 
arka yan hizasından sürekli olarak izlenmiştir. 
Denekler test odasına tişört ile alınmış böylece 
çıplak olan sağ ve sol kol sıcaklıkları termal ka-
mera ile tespit edilerek ışınım sıcaklığının vü-
cutta oluşturacağı asimetrinin tespiti kolaylaştı-
rılmıştır.

4. TEORİK BULGULAR

Bu bölümde ilk önce, hem deneylerde hem de si-
mülasyon sonuçları alınırken kullanılan giysi ta-
kımı için, mevcut simülasyon ile hesaplanan ısıl 
ve buharlaşma dirençleri verilecek, elde edilen 
direnç değerlerinin geçerliliği literatürdeki de-
neysel sonuçlar ile karşılaştırılarak gösterilecek-
tir. Daha sonra, oluşturulan 16 parçalı 2 bölmeli 
Gagge modeli ile geliştirilen simülasyondan elde 
edilen sonuçlar sunulacaktır.
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Bahsedilen erkek takım elbise için, her bir vücut 
parçasına ait ısıl ve buharlaşma dirençleri oluş-
turulan simülasyon ile hesaplanmıştır. Dirençler 
hesaplanırken ortam sıcaklığı 24 ºC, bağıl nemi 
%50, ortamdaki hava hızı 0,2 m/s ve sakin otur-
ma durumu için metabolik aktivite düzeyi de 60 
W/m2 olarak alınmıştır. Tablo 4’de her bir vücut 
parçası için dış hava tabakası dirençleri de dâhil 
olmak üzere toplam ısıl ve buharlaşma dirençleri 
verilmiştir.

Tüm vücut için toplam ısıl ve buharlaşma di-
rençleri (Re,t ve Rt ) ile dış hava tabakası direnç-
lerinin çıkarılması ile elde edilen giysilerin ısıl 
ve buharlaşma dirençleri (Re,cl ve Rcl ) Tablo 5’de 
verilmiştir. Modelden elde edilen teorik sonuçlar 
McCullough ve ark. [11] tarafından yapılan de-
neysel sonuçlar ile Tablo 5’de karşılaştırılmış ve 
uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

İç ortam hava sıcaklığı, 1 clo giyim durumu için 
ISO 7730’da PMV= 0,02 değerine tekabül eden 
24 ºC olarak alınmıştır. Soğuk yüzey kaynaklı 
ışınım sıcaklığının etkisini incelemek için tavan 
ile ön ve sol duvarın sıcaklıklarının 24 ºC olan iç 
ortam sıcaklığından 6–10–14–18 ºC daha düşük 
olduğu varsayılmıştır. Böylelikle vücut parçala-
rının etkileyen ışınım ve operatif sıcaklıklar de-

Şekil 3. 24 ºC iç ortam sıcaklığı ile soğuk yüzey arasındaki sıcaklık farkının 
0–6–10–14–18 ºC olması durumunda ortalama deri, ortalama operatif ve orta-

lama ışınım sıcaklıklarının değişimi

Tablo 4. Vücut Parçaları İçin Toplam Isıl ve 
Buharlaşma Dirençleri

Vücut parçası Rt(i) 
(m2ºC/W)

Re,t(i)
(m2kPa/W)

Sol-sağ ayak 0.377 0.1124
Sol-sağ diz altı ve bacak 0.209 0.0288
Pelvis 0.379 0.0439
Baş / sağ ve sol el 0.285 0.0196
Sol-sağ dirsek altı ve kol 0.125 0.0330
Göğüs ve sırt 0.455 0.0480

Tablo 5. Erkek Takım Elbisesi İçin 
Direnç Değerleri ve Deneysel Sonuçlar ile 

Karşılaştırılması

Rt

m2ºC/W
Re,t

m2kPa/W
Rcl

m2ºC/W
Re,cl

m2kPa/W

clo clo
Teorik 0.255 0.036 0.146 0.019

1.645 0.941
Deneysel* 0.262 0.044 0.177 0.033

1.690 1.14

*Deneysel sonuçlar McCullough ve ark.[11]’dan alınmıştır.
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Şekil 4. 24 ºC iç ortam sıcaklığı ile soğuk yüzey arasındaki sıcaklık farkının 0–6–10–14–18 ºC olması durumunda 
farklı vücut parçalarına etki eden ışınım ve operatif sıcaklıklar ile deri sıcaklıklarının değişimleri

ğişmiş, vücut deri sıcaklıklarında asimetrik bir 
dağılım hâsıl olmuştur. Ortalama değerler Şekil 
3’de, farklı vücut parçaları için teorik olarak be-
lirlenen dağılımlar Şekil 4’de sunulmuştur. Şekil 
3’den açıkça görüldüğü üzere artan sıcaklık farkı 
ile ortalama ışınım sıcaklığı ve haliyle de orta-
lama operatif sıcaklık düşmektedir. Buna bağlı 
olarak da vücut ortalama deri sıcaklığı artan sı-

caklık farkı ile azalmaktadır. Ancak bu azalma 
maksimum 0,63 ºC mertebelerindedir. Burada 
esas önemli olan nokta simetrik vücut parçaları-
nın farklı ışınım sıcaklıklarına maruziyeti sonu-
cu ortaya çıkan asimetrik deri sıcaklıklarıdır ve 
bu durum Şekil 4’de farklı vücut parçaları için 
açıkça görülmektedir. Şekil 4’de simetrik vücut 
parçaları olan göğüs–sırt, sol ve sağ diz altı ile 
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Şekil 5. Denek 1 için termal kamera ile yapılan tespitler (T= 24,9 ºC, BN= %32,1, V= 0,15 m/s)
a) genel görünüm, b) yüzey sıcaklığının dağılımı ve c) sağ ve sol kol sıcaklıkları

Şekil 6. Denek 2 için termal kamera ile yapılan tespitler (T= 24,9 ºC, BN= %35,7, V= 0,17 m/s)

Şekil 7. Denek 3 için termal kamera ile yapılan tespitler (T= 24,8 ºC, BN= %36,9, V= 0,15 m/s)
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sol ve sağ dirsek altı için vücut deri sıcaklıkları-
nın aldığı asimetrik durum görülmektedir. Gö-
ğüs, sırt vücut parçasına göre ön duvardan olan 
soğuk ışınıma, sol diz altı ve sol dirsek altı ise sol 
duvardan olan soğuk ışınıma maruz kalmaktadır. 
Bu nedenle de bu vücut parçalarına etkiyen ope-
ratif sıcaklıklar düşmekte, vücut deri sıcaklıkları 
da simetrik parçalara göre düşük olmaktadır. Bu 
durumun soğuk yüzeylere yakın vücut parçala-
rında yerel konforsuzluğa sebebiyet verebileceği 
açıktır. Bunun yanı sıra artan sıcaklık farkları ile 
memnuniyetsizlik yüzdelerinin (PD)’de arttığı 
Şekil 3’den açıkça görülebilmektedir.

5. DENEYSEL BULGULAR

3 farklı denekten elde edilen bulgular Şekil 5, 6 
ve 7’de sunulmuştur. Denek 1 için termal kama-
radan tespit edilen sıcaklık dağılımı genel görü-
nümü Şekil 5-a’dan görülebilmektedir. Soğuk 
yüzey sıcaklığının lokal olarak 2,2 ºC ile 11,5 
ºC arasında değiştiği ve ortalama 6,6 ºC olduğu 
Şekil 5-b’den görülebilmektedir. Bu şartlar al-
tında deneğin simetrik vücut parçaları olan sağ 
ve sol kol sıcaklıkları Şekil 5-c’de verilmiştir. 
Şekilden de görülebileceği üzere vücut üzerinde 
lokal sıcaklık farklılıkları oluşmaktadır. Sağ kol 
ile soğuk yüzeye yakın sol kol arasındaki orta-
lama sıcaklık farkları denek 1 için 2,4 ºC, denek 
2 için 1,3 ºC ve denek 3 için 0,6 ºC olduğu elde 
edilen termal kamera görüntülerinden tespit edi-
lebilmektedir.

6. SONUÇ

Çalışmada, ısıtılan ortamlarda oluşabilen soğuk 
yüzeylerin vücut sıcaklıkları üzerine etkisi te-
orik ve deneysel olarak incelenmiştir. 2-noktalı 
Gagge modeli ile oluşturulan simülasyon ile so-
ğuk yüzey kaynaklı ışınımın simetrik vücut par-
çalarında oluşturduğu farklı sıcaklıklar belirlen-
miş, lokal sıcaklık farklılıkları tespit edilmiştir. 
Benzer sonuçlar termal kamaradan elde edilen 
bulgular aracılığıyla deneysel olarak da sunul-
muştur. Bulgular, soğuk yüzey kaynaklı ışınım 
sıcaklığının vücut üzerinde lokal sıcaklık farklı-
lıkları oluşturduğunu ve bunun da konforsuzluğa 
yol açabileceğini göstermesi bakımından önem-
lidir.

SEMBOLLER

AD :DuBois yüzey alanı (m2)
C :Taşınım ile olan ısı transferi (W/m2)
cp,b :Vücudun özgül ısısı (kJ/kg.K)
Cres :Solunum ile olan taşınımla ısı transferi (W/m2)
Eres :Solunumla olan buharlaşma ile ısı geçişi (W/m) 
Esk :Deriden toplam buharlaşma ısı kaybı (W/m2)
F :Görüş faktörü (boyutsuz)
hc :Taşınım ile ısı geçiş katsayısı (W/m2K)
h :Işınım ile ısı geçiş katsayısı (W/m2K)
i :Vücut parçası numarası (boyutsuz)
j :Giysi katmanı numarası (boyutsuz)
L :Vücut üzerindeki toplam ısıl yük (W/m2) 
M :Toplam metabolik ısı üretimi (W/m2)
m :Vücut kütlesi (kg)
nl :Toplam giysi tabakaları sayısı (boyutsuz) 
Pa :Ortam havasının su buharı basıncı (kPa) 
PMV : Isıl duyum indisi (boyutsuz)
Psk,s :Derideki su buharı basıncı (kPa)
Qcr,sk :Kordan deriye olan toplam ısı transferi (W/m2) 
R :Işınım ile olan ısı transferi (W/m2)
r :Yarıçap (m)
Ra :Dış hava tabakası ısıl direnci (m2ºC/W)
Ral :Giysi tabakalarının arasındaki havanın ısıl 
direnci (m2ºC/W)
Rcl :Giysi takımının ısıl direnci (m2C/W)
Re,a :Dış hava tabakası buharlaşma direnci 
(m2kPa/W)
Re,al :Giysi tabakalarının arasındaki havanın bu-
harlaşma direnci (m2kPa/W) 
Re,cl :Giysi takımının buharlaşma direnci 
(m2kPa/W)
Re,f :Kumaşın buharlaşma direnci (m2kPa/W) 
Re,t :Toplam buharlaşma direnci (m2kPa/W)
Rf :Kumaşın ısıl direnci (m2oC/W)
Rt :Toplam ısıl direnç (m2oC/W)
Scr :Korda depolanan ısıl enerji (W/m2) 
Ssk :Deride depolanan ısıl enerji (W/m2) 
Ta :Ortam sıcaklığı (ºC)
Tcr :Kor tabakası sıcaklığı (ºC) 
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To :Operatif sıcaklık (ºC)
Tr :Işınım sıcaklığı (ºC)
Tsk :Deri tabakasının sıcaklığı (oC)
w :Deri ıslaklığı (boyutsuz)
W :Yapılan iş (W/m2)
α :Deri bölgesinde bulunan vücut kütlesi (boyutsuz)
θ :Zaman (s)
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ÖZ
Sürdürülebilir binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanıldığında genelde ısıl kon-
for yerine enerji tasarrufuna öncelik verilmektedir. Öte yandan, yeni nesil bölge ener-
ji sistemlerinde sürdürülebilir binalar bölge ile sadece elektrik değil değişik sıcaklık ve 
amaçlarla, kısacası değişik enerji niteliğindeki ısıların da alışverişinde bulunmaktadır. 
Bu ise özellikle sürdürülebilir ve net sıfıra-yakın enerji binalarının enerji niceliği yanı 
sıra enerji niteliği (ekserji) tabanında değerlendirilmelerini gerektirmektedir. Bunun di-
ğer bir anlamı da binaların enerji yanında ekserji verimli ve düşük ekserjili bina (LowEx) 
olması gereğidir. Bunun bir yansıması olarak da insan konforu artık ekserji tabanlı ola-
rak tanımlanmaktadır. Bu makalede ekserji tabanlı konforun gerektirdiği en uygun konfor 
sistemleri ve yenilikçi melez cihazları ile bunları sürecek ısıtma ve soğutma sistemleri, 
CO2 salımlarının ve ekserji yıkımlarının azaltılması konularında öneriler getirilmekte ve 
geliştirilen ekserji tabanlı bir eniyileme algoritması tanıtılmaktadır.
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Düşük Ekserjili Bina, İnsan Ekserji Kaybı, Ekserji Tabanlı Isıl Konfor, Ekserji Yönetim 
Verimi.
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ABSTRACT
In general, energy savings is prioritized instead of human comfort in sustainable buildings. 
This may sometimes mean a compromise in comfort. On the other hand, such buildings 
are usually connected to next-generation district energy systems in addition to exchange 
of power. This means that such a building is exchanging heat (and or cold) at different 
exergy levels with the built environment beyond the power exchange with the grid. This 
necessitates to develop new evaluation criteria for the buildings in terms of exergy along 
with energy. This brings the definition of Low-Exergy Buildings (LowEx). A reflection of 
this new concept is the definition of thermal comfort of a human body in terms of exergy. 
In this paper a new exergy-based optimization algorithm for human comfort, energy sav-
ings, minimization of exergy destructions, CO2 emissions, and economy is introduced and 
innovative hybrid HVAC systems are proposed.
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Low-Exergy Building, Human Exergy Loss, Exergy-Based Thermal Comfort, Exergy 
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GİRİŞ

ASHRAE Standard 55 [1]’de verilen ve Şekil 
1’de gösterilen ASHRAE Konfor Diyagramı be-
lirli bir iç ortam bağıl nem oranında insan ısıl 
konforuna uygun OT (Operatif Sıcaklık: Opera-
tive Temperature) değerlerini vermekle birlikte 
OT’nin bileşenleri olan MRT ve Ta’nın ne ola-
caklarını çözmemektedir (Denklem 1). Burada 
Ta, ortam havasının kuru termometre ortalama 
sıcaklığı, MRT ise ortam iç yüzeylerine bağlı 
ışınım sıcaklığıdır. Diğer bir deyişle, OT sıcak-
lığının sabit bir değerde tutulması kaydı ile yü-
zeylerin ortalama ışınım sıcaklığı (MRT) ve iç 
ortam sıcaklığı Ta ne olursa olsun ısıl konforun 
sağlanacağı gibi bir sonuç ortaya çıkar. Örneğin, 
OT = 21,5 oC koşulunda bir yetişkinin Ta = 16 oC 
ve MRT = 27 oC kombinasyonundaki ısıl konfo-
runun Ta = 27 oC ve MRT = 16 oC kombinasyo-
nundaki ısıl konfora eşit olduğu söylenemez. Bu 
durumda insan konforunun en önemli subjektif 
konfor etmenlerinden olan ve insan vücudundan 
ışınım ve taşınım yolları ile olan ısı kayıpları-
nın oranını temsil eden PR değerinin (Denklem 
2)’nin en uygun çözümü de imkânsız olmaktadır. 
Bu sorun Shukuya ve arkadaşlarının geliştirmiş 
oldukları insan vücudundan ekserji kaybı diyag-
ramı ile çözülmüştür (Şekil 2). Bu şekle göre in-
san vücudunun ekserji kaybı, εH’nın en az olduğu 
koşul tek bir noktada verilmektedir. Bu en uygun 
kombinasyon Ta = 18 oC ve MRT = 25 oC’dir. 
Bu yeni çözümün ötesinde bu koşulu öncelikle 
ışınımla ısı geçişi ile sağlayan, örneğin, tarif ola-
rak en az %60 ışınım oranı ile döşemeden ısıt-
ma sistemi gibi [2] ve öncelikle taşınım yolu ile 
[3], örneğin, fan coil gibi sistem ve cihazların da 
en uygun ve melez bir biçimde seçilmeleri ge-
rekir. Böylelikle bir iç ortamda hem ışınım hem 
taşınım yolu ile en uygun OT değerini verecek 
olan MRT ve Ta kombinasyonu birbirinden ol-
dukça bağımsız olarak kontrol edilebilir. Böyle 
bir melezleşmede ise binanın çevre ayak izine, 
ekonomikliğine ve tasarım kısıtlarına bakmak 
gerekir. Tüm bu konular takip eden kısımlarda 
verilmiştir.

Şekil 1. ASHRAE konfor diyagramı [1]

Şekil 2. Shukuya ve arkadaşlarının geliştirdiği insan 
ekserji konfor diyagramı [4]

İÇ ORTAM SICAKLIKLARININ 
EKSERJİ YIKIMINA ETKİLERİ

Ülkemizdeki pratik uygulamalarda ve bina kon-
for otomasyonunda, ısıl konfor, ortalama iç or-
tam sıcaklığı, Ta ile tanımlanmaktadır. Bunun 
ana nedeni operatif sıcaklığının hesaplanması ve 
ölçülmesindeki pratik zorluklardır. Bu sorun son 
zamanlarda pratik operatif sıcaklık ölçerler ile gi-
derilmiştir [5]. Buna karşın, günümüzde hemen 
tüm termostatlar hala iç mekân ortam sıcaklığı-
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nı ölçmekte ve tüm sistemler de insan konforu-
nu ortam sıcaklığı ile sağlamaya çalışmaktadır. 
Halbuki hem ASHRAE Konfor Diyagramı hem 
de Shukuyanın insan ekserjisi kayıp diyagramı 
ısıl konforun Operatif Sıcaklık OT ile değerlen-
dirmesi gereğini vurgulamaktadır. Isıl konforun 
iç mekân ortam sıcaklığına endekslenmesinin 
en somut sorunlarından ikisi sırası ile, insan 
ısıl konforunda ışınımsal ısı transferinin (insan 
vücudu ile iç mekân yüzeyleri arasında oluşan 
ışınım yolu ile ısı geçişi) taşınımsal ısı transfe-
rine (taşınım yolu ile ısı geçişine) oranla baskın 
olması ve ortamdan oluşan bina ısı kayıplarının 
iç ortam sıcaklığına bağlı olarak daha fazla ol-
masıdır. Düşük ekserjili binalarda aynı OT de-
ğeri muhafaza edilmek kaydı ile ortamdaki ku-
ru-termometre hava sıcaklığının (Ta) azaltılarak 
ortamdaki yüzeylere bağlı ortalama ışınımsal 
sıcaklığının (Mean Radiant Temperature, MRT) 
artması tercih edilmektedir. Operatif sıcaklığın 
belli tasarım koşullarında Şekil 1’den bulunduğu 
durumda insan ekserji kayıp diyagramına mü-
racaat edilmeden OT’nin bileşenlerini bulmak 
yani MRT ve Ta’yı tek çözüm olarak bulmak 
imkânsızdır. Diğer bir deyişle ve matematiksel 
anlamda OT nin sonsuz çözümü vardır. OT’nin 
en basit tarifi Denklem 1’de verilmiştir:

OT = 
Ta + MRT  

(1)

 
 2

Kısacası, aynı OT için birden çok Ta ve MRT 
oranı bulunmaktadır. Bu sorun Shukuya ve ar-
kadaşlarının Ekserji Diyagramı ile çözülebilse 
de düşük ekserji binalarında kullanılacak cihaz-
ların öncelikle ışınımsal ve taşınımsal cihazlar 
olarak çeşitlendirilmesi ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının yük paylaşımında enerji tasarrufu 
ve ekserji kayıplarının en aza indirilmesi yönün-
de bir eniyileme çalışması yapılmalıdır. Bu ge-
reklilik Şekil 3’de örneklenmiştir [6, 7]. Bu şekle 
göre, birim ekserji yıkımları MRT değeri ile ters 
orantılı olarak değişmektedir. Işınım ağırlıklı 
ısıtma veya soğutma sistemlerinin binanın birim 
ekserji yıkımına katkısı artarken ortam sıcaklı-
ğının katkısı azalmaktadır. Bu durumda en uy-
gun MRT değeri ekserji kaybı açısından bulunsa 
da bu MRT değeri bina ısı kayıpları açısından ve 

Shukuyanın diyagramından bulunacak en uygun 
konfor MRT değeri ile örtüşmeyebilmektedir. 
Bu durumda üç ayrı ve kendi içlerinde en uygun 
MRT değeri bulunmaktadır:

1. İnsan ekserji konforu için en uygun MRT,
2. Bina ısı kayıplarını açısından en uygun 

MRT,
3. İç mekândaki yüzeylerin ışınımsal ve or-

tamnın ekserjiler açısından en uygun MRT.

Örnek değerler Çizelge 1’de verilmiştir. OT Sa-
bit.

Çizelge 1. Örnek MRT çözümleri

Çözüm No MRT OT Ta

1 25 oC 21.5 oC 18 oC
2 23 oC 21.5 oC 20 oC
3 22 oC 21.5 oC 21 oC

Bunlara ek olarak yatırım maliyetleri, işletme 
maliyeti, yatırım geri dönüş süresi, yenilenebi-
lir enerji kaynaklarının en fazla kullanılabilirli-
ği, en az CO2 salımları gibi etmenler de değişik 
MRT değeri gerektirebilmektedir. Genelde bu 
ek etmenler düşük ekserjili bina tasarımı ve uy-
gun düşük ekserjili cihaz seçimleri ile birlikte 
çözümlenebilmekte ve kendi içlerinde en uygun 
MRT bulunabildiği gibi sürdürülebilir binalarda 
kullanılan sürdürülebilir melez sistemlerde de 
yük paylaşımı ve kapasiteleri açılarından eniyi-
lenebilmektedir (Rüzgâr türbünlü ısı pompası, 
PVT ile tahrikli ısı pompası gibi) [8, 9, 10]. Yu-
karıdaki sıralamadan devam edilerek:

4. Düşük ekserjili bina çözümü kaynaklı MRT, 
şeklinde konu tamamlanmış olmaktadır.

Belirli bir hacme sahip iç ortamın birim döşe-
me birim yüzey alanı [m2] başına karşılık ge-
len ekserjisi sabit bir OT sıcaklığında MRT ile 
azalırken MRT'yi denetleyen etkin yüzeylerin 
ekserjisi artmaktadır. Ortamın en uygun ekserji 
toplamına karşılık gelen MRT Şekil 3’deki örne-
ğe göre 22 oC’dir.

Diğer çalışmalarda ise işletim açısından en uy-
gun noktaların bulunmasında insan vücudu ile 
ortam yüzeyleri (ışınımsal) arasında ve insan 
vücudunun ortam havası ile (taşınımsal) ısı geçi-
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şi (kayıp) miktarlarının birbirine oranının (PR) 
önemli bir parametre olduğu gözlemlenmiştir.

PR = 
     qr           

(2)

          
 qr + qc

Bu denklemde qr ışınım yolu ile gerçekleşen ısı 
geçişini qc ise taşınım yolu ile gerçekleşen ısı ge-
çişini simgelemektedir.

İç ortam konforunu sağlarken tüketilen parazitik 
enerji (Fan, pompa elektrik motoru gibi) Qp ile 
bu esnada ortama sunulan net toplam enerji qr + 
qc arasındaki oran Özgül Güç Tüketimi (Speci-
fic Power Consumption), SPC ile tanımlanmış-
tır. Bu oran ne kadar az olursa konfor sistemi o 
denli ekonomik ve işletim açısından ekonomik 
olacaktır.

SPC = 
     Qp          

(3)

          
   qr + qc

Evren, F. konunun işletim boyutunu ele almak 
üzere ANSI/ASHRAE Standard 138’e göre [11] 
geliştirilmiş bulunan bir deney odasında [12] bir 
dizi deney yapmıştır. Örnek sonuçlar Şekil 4, 5 
ve 6'da gösterilmiştir [13, 14, 15].

Denklem 3'de açıklandığı üzere, SPC (Specific 

Power Consumption) belirli bir hissedilir konfor 
yükünü karşılamak için sarf edilen sistem enerji-
sidir [10]. Görüldüğü üzere en az enerji tüketimi 
ile belirli bir ısıl konforu gerçekleştirmek için 
PR değeri 0,6 dolayındadır. Bu da insanın yapı-
sı gereği en uygun ışınım ve taşınım ısı transfer 
oranı ile örtüşmektedir. Bu örtüşüm ışınımsal 
levhaların (Radiant Panel) ışınım ve taşınım ile 
ısı geçiş oranı için de aynen geçerli olmaktadır. 
Sonuç olarak, bu parametre için bulunan en uy-
gun değer (yaklaşık 0,6) insan için objektif ve 
sübjektif konfor toplamı açısından ve ışınımsal 
levhaların performans özelliği açısından örtüş-
mektedir.

Diğer ilginç bir örtüşüm de akılcı ekserji verimi 
ψR'ın en yüksek olduğu noktadır (Şekil 5).

Şekil 4. Özgül güç tüketiminin PR değeri ile değişimi [14, 15, 16]

Şekil 3. İç mekândaki yüzeylerin ışınımsal ve orta-
mının ekserjiler açısından en uygun MRT
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Burada, Akılcı Ekserji Yönetimi (Rational 
Exergy Management Model: REMM) Verimi, 
ψR, bir sistemin ideal Karno Çevrimi tabanında-
ki birim ekserji talebinin (εdem) karşılandığı ener-
ji kaynağının birim ekserjisine (εsup) olan denge-
sinin bir ölçütüdür ve bu iki birim ekserji değeri 
süreç içeresinde birbirine ne kadar yakınsarsa 
(ψR→1) ekserji yıkımları (εdes), [8] ve yıkımlara 
bağlı önlenebilir CO2 salımları (∆CO2) da o denli 
azalır (Denklem 14).

ψR  = 
 εdes  = 

(1 ˗  Tref 
  )  {Ekserji yıkımı talepten önce}            

εsup

            Tdem

               
     (1 ˗  Tref  )                            Tsup

           

(4) 
ψR  = 

 εdes  
  

{Ekserji yıkımı talepten sonra}   (5)
          

εsup

      

         
 
     

    

Şekil 6'da ise bu değişimlerin değişik cihaz kom-
binasyonları ile olan ilişkileri gösterilmiştir.

Her ne kadar PR değeri nereden bakılırsa ba-
kılsın 0,6 dolayında en uygun sonuçları verdiği 
görülse de gelinen bu noktada genel bir en uy-
gun MRT değerinin bulunması için bir Ekserji 

Tabanlı Amaç Fonksiyonunun (OFex) ve bunu çö-
zümleyecek bir eniyileme algoritmasının para-
metrelerinin ağırlıklı olarak yazıldığı bir şekilde 
hazırlanması ve bunun tasarımda olsun işletme-
de olsun uygulanması kaçınılmaz olmaktadır.

EN İYİLEME ALGORİTMASI

Tüm etmenlerin değişik ağırlıklarda değerlendi-
rildiği bir eniyileme algoritması geliştirilmiştir. 
Bu algoritmada aşağıdaki ana etmenler ağırlık-
landırılmıştır:

1- Konfor: F1 ve F2 terimleri

2- Ekonomi: F3 ve F4 terimleri

Şekil 5. Akılcı ekserji veriminin PR değeri ile değişimi [14, 15, 16]

Şekil 6. Akılcı ekserji veriminin değişik melez 
cihazlar için PR ile değişimi [14, 15, 16]
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OFex=( a1 ) . F1+ ( a2 ) . F2 +  ( a3 ) . F3 + ( a4 ) . F4 

           
 c1

              
c2

               
 c3

                
c4

   

  {Minimize edilecek} (6)

Burada ai değerleri ağırlık oranı, cj değerleri 
ise benzer mertebeye getirme katsayılarıdır. Bu 
amaç fonksiyonunun eniyileme değişkenleri ψR 
ve εH, PR ve akışkan sıcaklıkları Tf ve OT'dir. 
OT'nin kısıtları ise ASHRAE Konfor Diyagramı 
ile Shukuya diyagramıdır.

OFex, ekserji tabanlı olup ASHRAE konfor pa-
rametrelerine (Örneğin PMV) ekserji terimleri 
eklenmiştir (Örneğin ψR ve εH).

F1 = 1/ PMV' (7)

PMV' = PMV + a(0,6 − PR)2 + bεH + c (IAQ  )   (8)

                                                              
IAQref

F2 = ψR =
  ψRC + ψRR    (9)

                
 1,4 + PR

Burada ψRR tasarımı yapılmakta olan bir proje-
deki ışınımsal sistemin akılcı ekserji verimi, ψRC 
ise taşınımsal sistemin akılcı ekserji verimidir. 
IAQ iç ortam kalitesi indeksi olup görüldüğü 
üzere bu amaç fonksiyonu konfor ortamını da 
gözetmektedir.

F'3 = (1 ˗  ψR ) (10)

F3 = ( 1  )   (11)

      
   F'3       

 

Burada n kadar ısıtma cihaz türü ve m kadar 
enerji dönüşüm sisteminin olduğu varsayılmak-
tadır. Son terim ise akılcı ekserji veriminin çev-
reye olan etkisini temsil etmektedir. Tfn cihazı 
işleten tasarım akışkan sıcaklığı,Tfn ise ısı pom-
pasından veya kazandan talep edilen akışkan sı-
caklığıdır.

F4 = ( 1  )   (13)

      
   F'4       

 

ÖRNEK MELEZ SÜRDÜRÜLEBİLİR 
DÜŞÜK EKSERJLİ CİHAZLAR

Yukarıda eniyilenen parametreleri uygulamada 
gerçekleştirebilecek düşük ekserjili ve verimli 
sistemler atık ısı veya yenilenebilir enerji kay-
naklarının harmanlanması ile tasarlanıp uygu-
lanabilir. Örnek sistemler aşağıda gösterilmiştir.

Bu melez duvar alttan çektiği ortam havasını 
kendi yüksekliği boyunca içerden koşullandı-
rıp duvardaki mikro deliklerden ortama üflediği 
gibi duvarın kendisi arkasında döşeli su boruları 
tarafından ısıtılıp soğutulduğundan ışınımsal bir 

F'4 = [ c1(Tf1˗ OT) +... cn(Tfn˗ OT) +
      cn+1       ... + 

     cn+m       ] + 
   ce     (12)                 

                                                                           

                                                          Tfn+1˗ OT    
     

Tfn+m˗ OT          ψR

Şekil 7. Melez Işınımsal/Taşınımsal melez klima 
duvarı [EİEİ Örnek Ev: 8]

Şekil 8. Isı borulu tavandan ışınımsal/taşınımsal 
ısıtma soğutma paneli [17]
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yüzey oluşturmaktadır. PR oranı en ekonomik 
işletim için sürekli denetlenmektedir.

Tavandan soğutmada su borularındaki basınç 
kayıplarını azaltmak üzere Şekil 8'de görülen 
sistem geliştirilmiştir. Ana kollektörden besle-
nen ısı boruları ısıyı panel yüzeyine yaymakta 
ufak fanlarla da ısı taşınımı gerçekleştirilmek-
tedir. Fan hızı, su debisi ve sıcaklığı ayarlanarak 
en uygun ψR oranı ve yüke göre kapasite denet-
lenmektedir.

Bu sistemde panel sistemlerin gerçekleştireme-
diği nem denetimi desikant tekeri ile gerçekleş-
tirilmektedir. PVT gücü ile toprak kaynaklı ısı 
pompası tahrik edilmektedir.

Bu basit sistemde ise piyasada çok yaygın kulla-
nılan sistemlerle de ek bir bilgi birikim olmak-
sızın sadece Fan-Coil ve döşemeden ısıtma yük 
paylaşımını ve su sıcaklıklarını eniyileyerek ye-
nilikçi bir melez sistemin yapılabileceği görül-
mektedir.

Bu sistemde ise binayı oluşturan bir melez tuğla 
sistemi bulunmaktadır. Bu tuğlaların her biri-
nin dış cephelerinde PV modüller bulunur. Elde 
edilen elektrik gücünün bir bölümü kullanılarak 
iç ortama bakan yüzeyine tümleştirilmiş termo-
elektrik modüller (TEG) aracılığı ile hissedilir 

Şekil 9. Güneş enerjili PVT, desikant nem alıcı, toprak kaynaklı ısı pompası ve panel ısıtma soğutma melezi. 
şekiller ölçekli değildir [8]

Şekil 10. Piyasada mevcut standart cihazların melezi 
[8]

Şekil 11. Bina cephesine tümleşik PV ve TEG mele-
zi elektronik ısıtma ve soğutma sistemi [18]
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soğutma yapılmaktadır. PV ve TEG'lerin ısıları 
ise ısı yayıcı şilte, ısı borusu veya sulu sistem-
le çekilerek aynı zamanda ısı da üretilmektedir. 
Kış aylarında ise TEG'lere verilen doğru akımı-
nın kutbu değiştirilerek (+/-) ortam ısıtması da 
yapılabilmektedir.

SONUÇ

Bu makalede insan konforunun çeşitli fakat çoğu 
kez ihmal edilen boyutları tartışılmıştır. Sonuç-
lar konforun sadece melez HVAC sistemleri ile 
ışınım ve taşınım yolu ile ısı geçiş oranının hem 
sistem tasarımında hem işletmede en iyilenerek 
gerçekleştirilebileceğini göstermiştir. Bu bağ-
lamda sadece operatif sıcaklıkları ölçmek veya 
tasarımda kullanmak da yeterli değildir. Artık 
operatif sıcaklık ölçerler pratik anlamda piyasa-
da bulunabilmektedir. Bu ölçerlerin bir tasarım 
ve işletim eniyileme algoritması ile tümleşmesi 
ile en tatminkâr konfor düzeyi sağlanabilecektir. 
Operatif sıcaklık ölçerlerin ise bu algoritmayla 
uyumlu olabilmeleri için sadece operatif sıcak-
lığı değil ışınımsal ve taşınımsal sıcaklık ve ısı 
transfer kırılımlarını da vermesi gerekmekte-
dir. Tüm bunların ötesinde akılcı ekserji verimi, 
ψR'nin de eniyilenmiş olması CO2 salımlarının 
da en az düzeye indirilmesini sağlamaktadır:

∆CO2 ∞ (1 − ψR)  (14)

Bu orantıda ψR değerinin artması ile ekserji yı-
kımlarına bağlı (önlenebilir) salımların azaldığı 
görülmektedir. Şekil 5'de görüldüğü üzere PR 
değeri aynı zamanda ψR değerini de en üst dü-
zeye çıkarabilmektedir. Böylelikle insan kon-
forunda önemli bir yeri olan PR değerinin aynı 
zamanda CO2 salımları ile de doğrudan ilişkili 
olduğu anlaşılmıştır. Dolayısı ile ilk bakışta in-
san konforu ile çevre duyarlılığının çeliştiği gibi 
bir izlenim olsa da eniyileme algoritması kulla-
nılarak gerçekleşecek bir bütüncül yaklaşımda 
böyle bir sorun olmadığı anlaşılmaktadır. Bunun 
ön şartı ise melez HVAC sistemlerinin kullanıl-
masıdır.
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13. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi

Sonuç Bildirisi

İlki 1993 yılında düzenlenen, 24 yıllık bir biri-
kim ve geleneği olan, 13. Ulusal Tesisat Mühen-
disliği Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde "Bü-
tünleşik Performans" ana temasıyla, 19-22 Nisan 
2017 tarihleri arasında İzmir̀ de MMO Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi`nde düzenlenmiştir. 
Kongre ile birlikte TESKON+SODEX Fuarı da 
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafın-
dan aynı tarihlerde gerçekleştirilmiştir. Kongre 
ve fuar etkinliklerinin tamamı MMO Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi'nde bulunan 10 salon 
ve fuar alanında yer almıştır. Kongre 24 kurum 
ve kuruluş ve üniversite tarafından desteklen-
miştir. Kongre boyunca toplam 55 oturumda 167 

bildiri sunulmuştur. Açılış oturumunun ardın-
dan düzenlenen özel oturum ile meslek alanımı-
za katkıda bulunan önemli isimlere vefamızın 
bir gereği olarak "Nikita Guber-Özden Ertöz 
Saygı Oturumu" ve Soğutma Sempozyumu kap-
samında "Erol Ertaş Saygı Oturumu" gerçekleş-
tirilmiştir.

Kongre sırasında toplam 7 sempozyum, 4 se-
miner, 15 kurs, 2 panel, 2 saygı oturumu, 1 
özel oturum, 3 sabah toplantısı gerçekleş-
tirilmiştir. Kongre ile paralel düzenlenen 
TESKON+SODEX Fuarı'na toplam 1761 m2 net 
stand alanında, sektörde ürün ve hizmet üreten 
temsilcilikleri ile birlikte 96 kuruluş katılmıştır. 
Kongreyi bin 348`si kayıtlı delege olmak üzere, 4 
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bin 800`ü aşkın mühendis, mimar, teknik eleman 
ile üniversite, meslek yüksekokulu ve meslek li-
sesi öğrencisi izlerken, fuar 6 bin 676 ì aşkın kişi 
tarafından ziyaret edilmiştir.

Oturumlarda, tesisat mühendisliği alanındaki bi-
limsel, teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile 
sektörde yapılan AR-GE çalışmalarının tanıtıl-
dığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bildiriler 
sunulmuştur. Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar 
başlıklı oturumlarda, tesisat mühendisliği ve il-
gili alanlarda uluslararası ölçekte yenilik getiren 
teorik veya deneysel özgün araştırma sonuçla-
rı sunulurken, seminer ve sempozyumlarda ise 
uluslararası ölçekte yapılmış uygulama ve araş-
tırmalar tartışılmıştır.

Kongrede gerçekleştirilen oturumlar aşağıda be-
lirtilmiştir.

SEMPOZYUMLAR

• Bina Fiziği Sempozyumu
• Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu
• Isıl Konfor Sempozyumu
• İç Hava Kalitesi Sempozyumu
• Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün 

Geliştirme Sempozyumu
• Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
• Termodinamik Sempozyumu

SEMİNERLER

• Bacalar Semineri
• Hastane Havalandırma Sistemleri Semineri
• Jeotermal Enerji Semineri ve Jeotermal 

Enerji ve Çevre Paneli
• Mekanik Tesisat Yalıtımı Semineri

KURSLAR

• VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratu-
var Havalandırma Sistemleri

• Binalarda Kojenerasyon/Trijenerasyon Sis-
temleri Uygulamaları

• Havalandırma ve İklimlendirme Sistemle-
rinde Hava Dağıtım Ekipmanları

• Mutfak Havalandırması

• Sprinkler Sistemleri Montaj Kuralları
• Yüzme Havuzları Filtrasyon Tesisatı Proje-

lendirme Esasları
• İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Dene-

timi Teorisi ve Pratik Hesaplamaları
• Sistem Seçimi
• Medikal Gaz Tesisatı
• Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme
• Yangından Korunmada Su Sisi Sistemleri 

(Alçak ve Yüksek Basınç ve Hibrid Sistem-
ler)

• Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama 
Esasları

• Binaların Performansının Değerlendirilme-
sinde Ekserji Bazlı Bütünleşik Yaklaşımın 
Kullanılması ve Binalarda Ekserji Yönetim 
Sistem Standardı

• Sanayide Enerji Verimliliği ve Uygulamalar
• Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modelle-

mesi

PANELLER

• Tasarım ve Proje Hizmetleri Sorunları ve 
Çözüm Önerileri

• Test Ayar Dengeleme (TAD) Sertifikasyonu

ÖZEL OTURUM

• BIM (Bulding Information Modelling)

SABAH TOPLANTILARI

• Sektörel Ar-Ge Faaliyetleri
• Mekanik Tesisat Şartnamesi
• Sektörel Yayınların Değerlendirilmesi

Kongre sonucunda aşağıdaki konuların kamuo-
yuna duyurulmasına karar verilmiştir. 

1. Bütünleşik performans, tasarım performan-
sından işletme, ölçme ve denetim perfor-
mansına kadar bütün tasarım yapım, dev-
reye alma ve denetim süreçlerini kapsar. Bu 
nedenle mühendislik, mimarlık uygulamala-
rı başta olmak üzere sürece doğrudan ya da 
dolaylı katılan bütün aşama ve sistemlerin 
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performansı ayrı ayrı ölçülmeli ve bütünle-
şik olarak değerlendirilmelidir. 

2. Meslek Odalarımızın ve Sektör Dernekleri-
nin tüm karşı görüşlerine karşın, hükümetin, 
başta TMMOB Yasası olmak üzere mesleği-
mizi yakından ilgilendiren İmar Kanunu ve 
Yapı Denetim Kanunu ve ikincil mevzuatta 
yapmaya çalıştığı düzenlemeler yapı üretim 
ve denetim süreçlerinde kuralsızlığı ve de-
netimsizliği getirmekte, güvenli, sağlıklı, 
konforlu yapıların yapımını engellemekte; 
mesleğimize, meslektaşlarımıza, sektörü-
müze zarar vermektedir. Yapı üretim ve de-
netim süreçlerine yönelik mevzuat kamusal 
bir bakış açısıyla ele alınmalı, meslek oda-
larıyla işbirliği yapılarak yeniden düzenlen-
melidir. 

3. Meslek içi eğitimin önemi, kurslara yoğun 
katılım ile kanıtlanmıştır. Meslekte uzman-
lık ve belgelendirme çalışmalarında Makina 
Mühendisleri Odası̀ nın yanı sıra sektör der-
nekleri ve üniversiteler de bu süreçlere katkı 
koymalı ve bu alanda teorik ve uygulamalı 
eğitim merkezlerinin sayısı artırılmalıdır. 
TAD (Test, Ayar ve Dengeleme) konusunda 
yapılan çalışmalar bu kapsamda ele alınmalı 
Oda-Sektör ilişkileri bu alanda devam etme-
lidir. Doğrulama ve Belgelendirme (com-
missioning) çalışmaları de aynı anlayışla ele 
alınmalıdır.

4. Enerji Verimliliği Kanunu ve uygulamaları. 
Mayıs 2017 itibariyle 10. yılını doldurmak-
tadır. Kanuna göre Türkiyè deki bütün bi-
naların Mayıs 2017 itibariyle Enerji Kimlik 
Belgesine sahip olması zorunluluğu 2020 
yılına ertelenmiştir. Ancak Enerji Kimlik 
Belgesi çalışmalarında kullanılan BEP-TR 
yazılımları başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu 
konuda bir an önce meslek odaları, sektör 
dernekleri ve üniversiteler ile birlikte yeni 
bir yazılım hazırlanarak/seçilerek en kısa 
sürede uygulamaya geçilmelidir.

5. 2015 yılında gerçekleştirilen kongre sonuç 
bildirisinde önerilen Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Mekanik İşler Genel Teknik Şart-

namesi kapsamı ve güncellemesi konusunda 
başlatılan çalışma çok önemli olup, meka-
nik tesisat tasarım kısmını da kapsayacak 
şekilde, sürdürülebilir ve kendini güncelle-
yen kapsamlı bir şartname hazırlığı sürdü-
rülmelidir. Bu konuda sektör bileşenlerinin 
de katkılarını almak üzere çeşitli toplantılar 
yapılmalıdır.

6. Sektörel yayın kalitesini artırmak, yayın 
problemlerine ortak çözümler oluşturmak 
üzere Odanın sekretaryalığında, Sektör 
Dernekleri, Sektör Yayın Kuruluşları, Sek-
törel Yayınlar Derneği ile birlikte ortak ça-
lışma ilkeleri oluşturularak Sektör Yayın 
Takip Koordinasyon Kurulu kurulmalıdır.

7. KOBİ'lerin AR-GE çalışmalarına katkı ver-
mek üzere Oda ve Sektör Dernekleri ile bir-
likte AR-GE Takip ve Destek Birimi oluştu-
rulmalıdır.

8. Bilindiği üzere hem "Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği" hem de "Kamu İhale Kanunu" 
kapsamında gerçekleştirilen kamu projele-
rinde büro tescil belgesi aranması yönünde 
bir zorunluluk mevcut değildir. Bu konunun 
ivedilikle gündeme alınarak mevzuatlarda 
yapılacak değişiklikle kamu projelerinde 
büro tescil belgesi zorunluluğunun getiril-
mesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

9. Yapı sınıfları günün koşullarına göre ye-
niden belirlenmeli, güncelliğini yitirmiş 
tanımlar kaldırılmalıdır. Bununla beraber 
Mühendislik Hizmetleri Şartnamesindeki 
hizmet bedeli hesabının; yapı yaklaşık mali-
yeti üzerinden yapı sınıflarına uygun olarak 
hesaplanması için belirlenen hizmet oranla-
rı dönemin şartları çerçevesinde tekrar ele 
alınmalı ve teknolojinin gelişmesiyle bera-
ber makina mühendisliği hizmetlerindeki 
artış bu oranlar belirlenirken mutlaka göz 
önüne alınmalıdır.

10. Ayrıca makina mühendisliği uzmanlık alanı 
içerisine giren bazı özel uzmanlık tasarım 
hizmetlerinin bedelleri de yapı yaklaşık ma-
liyetinin bir oranı olarak, ayrı ayrı tespit edi-
lerek toplam hizmet bedeline eklenmelidir. 
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11. Çağdaş bilimsel ve teknik yöntemlerin ye-
terince kullanılmadığı çalışmalarla ortaya 
çıkan genel verilere dayanarak, jeotermal 
enerji gelişmeleri ile ilgili olumlu veya 
olumsuz değerlendirmeler, ülkemizdeki je-
otermal enerji-çevre değerlendirmesinde 
yararsız bir kaotik atmosferin oluşmasına 
neden olmaktadır. Sorunların bütünleşik 
performans kavramı ve üniversite–endüstri 
işbirliği ile tanımlanması ve çözümlenmesi 
için, kamu kuruluşları ve jeotermal yatı-
rımcılar tarafından kaynak yaratılması; bu 
alandaki çalışmaların koordine edilmesi için 
de ilgili bağımsız bir kurumsal yapının oluş-
turulması önemlidir ve acil bir gerekliliktir. 

12. Jeotermal kaynaklardan üretilen elektrik 
için devletin verdiği alım garantisi ve tari-
fe 2020 yılında sona ermektedir. Bu tarih-
ten hemen önce tamamlanacak santrallar 
tarife ve alım garantisinden 10 yıl süre ile 
faydalanabileceklerdir Jeotermal kaynaklar-
dan elektrik üretimi bir taraftan yüksek bir 
tarife ve alım garantisi ile teşvik edilirken, 
diğer yandan elektrik üretim lisanslarının 
da, saha kapasitesi dikkate alınmaksızın sı-
nırsızca verilmesi, yatırımcıları saha potan-
siyeline dikkat etmeksizin, 2020 yılından 
önce ulaşabilecekleri en yüksek kapasiteyi 
bir an önce devreye almaya zorlamaktadır. 
Sonuçta, hem doğal kaynaklar, hem de fi-
nansal kaynaklar kötü yönetilmektedir. Ger-
çekleştirilen santrallarda üretilen güç ile ku-
rulu güç arasındaki oran uygun bir seviyede 
değildir. Bu nedenlerle:

• Jeotermal kaynaklı elektrik üretiminde, 
tüm dünyadaki artışın %50'den fazlasının 
Türkiyè de olması normal bir durum değil-
dir. Jeotermal enerji ile ilgili ülke strateji 
belgesi, eylem planı, yol haritası vb. referans 
belgeler ile ülke ölçeğinde uygulanması zo-
runlu uygulama esasları ve standartlar hızla 
oluşturulmalıdır.

• Hem üretim sahalarından hem de yerle-
şim birimleri sınırlarında ve içinde yapılan 
elektrik üretimi santrallarının emisyonla-
rının yerleşik ölçüm cihazlarıyla izlenmesi 
ve değerlendirilmesi, gerek emisyona ma-
ruz gruplar gerekse sosyal barış açısından 
önemlidir. Bu alandaki çalışmaların üzerin-
deki kamusal denetim artırılmalıdır.

Ayrıca;

Jeotermal uygulamalar "Bütünleşik Performans" 
şemsiyesi altında projelendirilmeli, uygulanmalı 
ve işletilmelidir. Bu anlamda ilgili çevre mevzu-
atının uygulanması ve eksikliklerin giderilmesi 
için gerekli mevzuat çalışmaları yapılmalıdır.

Jeotermal elektrik üretim projelerinin, sera, ku-
rutma vs. gibi entegre projelerle geliştirilmesi 
için teşvik sağlanması hem çevresel sorunların 
azaltılmasında hem de istihdamın artırılmasında 
önemli rol alabilecektir.

Aynı rezervuarda, birden fazla ve kendi bölge-
sindeki saha işletiminde bağımsız işletmelerin 
olması, çevre ve enerji duyarlı rezervuar işletil-
mesi için ciddi bir engel olarak görülmektedir. 
Bu durum ayrıca olumsuz bir sosyal etkileşime 
de neden olmaktadır. Aynı rezervuardan sürdü-
rülebilir bir enerji üretimine uygun bir üretim 
ve re-enjeksiyon planlamasının ve işletmesinin 
geliştirilmesine imkan verecek yasal ve teknik 
mevzuat oluşturulmalıdır.

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve 
teskon+Sodex Fuarı̀ nın niteliği ve niceliğiy-
le çağdaş, demokratik, sanayileşen bir Türkiye 
yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancı 
ile yukarıdaki istemlerimizin yaşama geçiril-
mesinin takipçisi olunacak ve 14. Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi ve Fuarı̀ nın aynı anlayış 
ile ulusal ve uluslararası katılımın daha da artırı-
larak, gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
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Makina Mobil uygulaması; meslek odamızın üyeleri ile daha hızlı 
iletişim kurması, etkinlik taleplerini oluşturabilmesi, yayınlarımıza 
mobil ortamda ulaşabilmesi, aidat durumunu yönetebilmesi gibi 
birçok yenilik ile kullanıma açılmıştır.

UYGULAMAMIZ
HAKKINDA

Üyelerimiz
ilk girişlerini kullanıcı 
adı T.C. numaraları, 

şifreleri sicil 
numaraları olacak 

şekilde giriş 
yapabilmektedirler. 

İş mühendis
birimi ilanlarına 

ulaşabilen 
üyelerimiz, uygulama 

ile ilanlarımıza 
başvuru 

yapabilmeleri 
sağlanmıştır.

Kolay ve modern ara 
yüzü ile kullanıcıların 
istedikleri birime ve 
bilgiye ulaşmaları 

amaçlanmıştır.

Makina Mobil 
uygulaması; 

üyelerimizin meslek 
odasıyla daha hızlı 

iletişim kurması ve aidat 
durumunu 

yönetebilmesi gibi bir 
çok kolaylık sağlamak 
üzere geliştirilmiştir.

Üyelerimiz;
Etkinlik takvimimiz ile 
planlanan etkinliklere 

önceden ulaşabilmektedir. 
Katılmak istedikleri 

eğitimlere girip içerik 
hakkında bilgi alabilmeleri, 

etkinliklere kayıt 
oluşturabilmeleri 

sağlanmıştır.









Sürdürülebilir çevre için
yenilikçi ürünler

Tasarım ve uygulamalarınızda
Friterm A sınıfı ürünleri tercih ediniz.

Yüksek Verimli Isı
Geri Kazanım Bataryası

Atnalı Isı Borulu
Nem Alma Ünitesi

Paslanmaz Borulu NH3 
ve Glikol Soğutucular

Islak - Kuru 
Soğutucular

Kanal Tip
Isıtma ve Soğutma
Bataryaları Sıcak-Soğuk

Su Bataryaları

Hava Soğutmalı
Kondenser

Oda Soğutucular
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