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ina endüstrisi içinde çalışan makina 
mühendisleri olarak geçmişe dönüp 
son 50 yıl içinde katedilen yol üze-
rinde bulunan önemli mihenk taşlarını 
kısaca hatırlayalım.

1970‘li yıllar yaşanan petrol krizi ve akabinde 
oluşan enerji darboğazı ile bina endüstrisinde 
enerji tasarrufu tedbirlerinin kullanılmaya 
başlandığı yıllardır. Özellikle binaların daha 
iyi yalıtılmasını sağlayarak ısı kayıplarının 
azaltılmasını hedef alan bu tedbirler petrol türevi 
fosil yakıtların (fuel oil, motorin gibi) daha az kulla-
nılmasını amaçlıyordu. Yalıtımın ve hava sızdırmazlığının 
artışı enerji giderlerini azaltırken kişi başı taze hava debilerinin 
de düşürülmesi sonucunda 80’li yılların ortasında insan sağlığını 
etkileyen ve “Hasta Bina Sendromu” denilen bir grup hastalığın 
ortaya çıktığı da gözlemlenmiştir.  
1990’lı yıllar ise bina mühendisliğinde özellikle “Isıtma-Hava-
landırma ve Klima” sektöründe ekipman teknolojisinin ve 
enerji verimliliğinin artmaya başladığı yıllardır. 1990’lı yılların 
2’nci yarısından sonra da “Sürdürülebilirlik- Sustainability” 
kavramıyla karşılaşırız. Özellikle çevre bilincinin gelişimi ile “Yeşil 
Bina” kavramı ilk olarak bu yıllarda ortaya çıkar. Çevre dostu, 
ekolojik, doğayla uyumlu, atık üretmeyen, ekosisteme duyarlı, 
Isıtma-soğutma sistemlerinde yüksek performanslı, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının da kullanılmaya çalışıldığı, insan konforunu, 
verimliliğini ve sağlığını önemseyen binalar bu dönemde 
oldukça önemsenmeye başlar. Yeşil bina sertifikalı ilk projeleri 
de bu dönemde görürüz.
2000’li yıllara geldiğimizde ise fosil yakıt tüketimine bağlı 
CO2 ve diğer sera gazlarının (GHG) atmosferdeki birikiminin 
sanayileşme öncesi döneme göre oldukça artmaya başlaması 
ve bunun da yerkürenin ortalama sıcaklığını artıran etkileri 
nedeniyle (Küresel İklim Krizi) bina endüstrisinde Net Sıfır 
Enerjili Bina (NZEB) kavramı ile tanıştığımızı görüyoruz. NZEB 
kavramı, öncelikle pasif mimari tedbirlerin uygulanması ile 
ısıtma-soğutma enerji talebini azaltan, doğal aydınlatma ve 
havalandırma imkanlarını kullanan, yerinde yenilenebilir enerji 
kaynaklarını azami mertebede değerlendiren ve geri kalan enerji 
ihtiyacını ise yüksek performanslı sistemler ile karşılayan binaları 
anlatır. Böylece; enerji şebekelerinden (elektrik, doğal gaz vs) 
sağlanan her türlü enerji miktarının (Source Energy) yerinde 
yenilenebilir enerji kaynaklarından (Güneş, rüzgar vs) sağlanan 
enerji miktarından (Site Energy) daha az veya eşit (Net Zero) 
olması temel amaçtır. Kaynaktan alınan enerjinin içinde üretim, 
iletim ve dağıtım kayıplarını da dahil ederek dengenin yani 
eşitlemenin yapılması esastır. 
Aralık 2015 tarihi; Küresel İklim Krizi sorunu nedeniyle 196 
ülkenin bir araya geldiği ve Birleşmiş Milletler Paris Anlaşma-
sını kabul ettiği tarihtir. Paris Anlaşmasının 4 Kasım 2016’da 
yürürlüğe girmesiyle içinde bulunduğumuz bina sektöründe 
önemli değişikliklerin şekillendiğini artık görmeye başlarız.  Bu 
anlaşma; sanayi öncesi seviyelere kıyasla küresel ısınmanın 
sebep olduğu yerküre ortalama sıcaklık artışını 2°C hatta 1.5 

°C ile sınırlayabilmeyi hedefler. Bu hedefe 2050 yılına kadar 
ulaşabilmek için Paris Anlaşmasına taraf ülkelerin mümkün olan 
en kısa sürede sera gazı emisyonlarını azaltıcı tedbirleri (NDC-
Nationally Determined Contribution) alması beklenmektedir. 
Türkiye de 7 Ekim 2021’de “Paris Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un” TBMM’de onaylanması 
ile anlaşmanın tarafı olmuş ve 2030 yılına kadar toplam GHG 
emisyonunu %21 mertebesinde düşürmek için gerekli tedbirleri 
alacağına dair niyetini (INDC_Intended NDC) ortaya koymuştur.  
Bu tedbirler arasında bina endüstrisine dair aşağıdaki hususlar 

bizler için çok önemlidir;
Yeni yapılacak konut binalarında enerji verimliliğinin 

artırılması, 
Yeni ve mevcut binalara enerji tüketimlerini ve 
sera gazı emisyonlarını kontrol ederek “Enerji 
Performans Sertifikalarının” verilmesi,
Primer enerji kaynaklarının (Doğal gaz, kömür, 
fuel oil gibi) kullanımını tasarım, teknolojik 

ekipman, yapı malzemesi ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanılmasını teşvik ederek (kredi, 

vergi indirimi vs) yeni ve mevcut binalarda azaltılması, 
Yeşil Bina, Pasif Enerji Tedbirleri ve Sıfır Enerjili Bina 

(NZEB) tasarımının yaygınlaştırılması ile enerji talebinin en aza 
indirilmesi ve yerinde yenilenebilir enerji üretiminin sağlanması.
2019 Kasım ayı; Çin’de başlayan ve tüm dünyaya yayılarak bir 
küresel salgın hastalığı haline dönüşen Covid-19 solunum yolu has-
talığının başlangıç tarihidir. İç ortam hava kalitesinin kapalı alanlarda 
insan sağlığı üzerinde ne derece önemli olduğunu göstermesi bakı-
mından önemli bir dönemin başlangıcıdır. Covid-19 öncesinde bina 
endüstrisindeki enerji tasarrufu üzerine dayalı hakim paradigma, 
Covid-19 ile birlikte insan sağlığının önem ve değerine doğru kay-
maya başlamıştır. “Binalar insanlar içindir ve enerji tasarrufu yapmak 
için değildir” yaklaşımının ağır bastığını artık görülür. Ortaya çıkan 
belirsizlik ortamında da daha fazla taze hava kullanımının enerji 
sarfiyatlarının artırması göz ardı edilir haldedir.
Bugün artık “Built Environment” olarak bilinen insanlı kapalı 
alanlarda yani binalarımızda “Net Zero Emission Building- Net 
Sıfır Emisyonlu Binalar” kavramına da yaklaştığımızı da görüyoruz. 
Bunun anlamı bina tasarımlarında ve işletmesinde karbon emisyonu 
yaratacak her türlü fosil yakıt ve GHG kullanımının sıfırlanması ve 
de inşaat malzemelerinde bulunan yerleşik karbonun (Embodied 
Carbon) bertaraf edileceği teknolojilerin geliştirilmesidir. Tasarımda 

“Stratejik Elektrifikasyon” kavramı ile tamamen yüksek verimli ısı 
pompası (Heat Pump) teknolojilerinin kullanılması amaçlanmakta ve 
bu cihazlar için gerekli olan tüm elektriğin hem olabildiğince yerinde 
(Site Source) ve hem de ulusal elektrik şebekesi içinde yenilenebilir 
enerji kaynaklarından üretiminin temini hedeflenmektedir.
Netice itibariyle yaşanan tüm bu süreci sektörümüzün mühen-
dislik değeri anlamında ileriye taşınacağı ve önem kazanacağı bir 
dönem olarak görmek gerekir. Şimdi 2030’a giden süreçte Paris 
Anlaşmasına taraf olan diğer ülkelerde bina işletmelerinin karbon 
emisyonlarını azaltabilmek adına kademeli karbon vergilerini getir-
diklerini de görüyoruz. Bu vergiler; yaşlı ve/veya enerji verimsizliği 
bulunan ve belki de yanlış tasarım ve uygulaması olan binaların 
hızlıca elden geçirilerek enerji verimli hale getirilmesi, performans 
testleri (Retro-Comissioning) yapılarak işletmeye alınması ve de 
en az 1 yıl süre ile karbon emisyon miktarlarını takip ederek kayda 
değer miktarda düşürüldüğünün doğrulanması (Validation) içindir. 
Verilen taahhütler gereği de ülkemizde de bu vergileri yakın gele-
cekte görmemiz olasıdır. Ancak, bu iyileştirmelerde görev alacak 
mühendislerin “Mühendislik Sorumluluk Sigorta Sistemi” içinde yer 
alması sağlanmalıdır. Çünkü bina sahiplerinin veya sakinlerinin bu 
yenileme çalışmaları için harcayacakları bedellerin heba olmaması 
da garanti altına alınmalıdır. 
Önümüzdeki 28 yılın Bina Makina Mühendisliği için dünyanın gele-
ceğine dair çok önemli sorumluluklar taşıyacağı bir dönem olacağını 
hatırlatarak başarılı sağlıklı günler dilerim.

Meriç Sapçı
TTMD 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
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TTMD XV Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu

 “Gelecek ve HVAC Sistemleri” baş-
lığını taşıyan TTMD XV Uluslararası 
Yapıda Tesisat Teknolojileri Sem-
pozyumu 20-23 Eylül 2022 tarihleri 
arasında sanal ortamda gerçekleşti-
rilecektir.

COVID-19 pandemisi ile başkalaşan 
yeni yaşama koşullarımızda, HVAC 
sistemlerinde tüm ezberlerin bozul-
duğu, bütün bilgilerin sil baştan 
gözden geçirilerek yeni normallerde 
nasıl yaşayacağımızın belirlenmeye 
çalışıldığı bu dönemde, tüm kapalı 
alanların nasıl daha iyi yaşanır 
duruma getirileceğinin görüşülmesi, 
değerlendirilmesi ve belirlenmesi 
gerekmektedir. Gelecekte benzeri 
ya da hiç öngörülemeyen yeni ve 
bambaşka koşullarla karşılaşma 
olasılıklarına hazır olunabilmesi de 
bugünden başlayarak çalışılması 
gereken bir konudur.

Ancak iklim değişikliği gerçeği 
pandemi ile bir kenara itilemez. Bu 
nedenle de bugüne kadar üstünde 
çok emek verilerek çalışılmakta olan 
enerjinin etkin kullanımı, iç hava 
kalitesi/iç çevre kalitesi, yenilenebilir 

enerji kullanımı, modelleme, data 
ve simülasyon, dijitalleşme, yerel 
iklim koşulları ve buna bağlı sistem 
tasarım yaklaşımları, esnek sistem 
çözümleri konuları da önemini kay-
betmiş değildir. 

İçinde bulunduğumuz koşullar 
özellikle çevre ve mekanik tesisat 
konusunda çalışan profesyonellere 
her zamankinden daha büyük bir 
sorumluluk yüklemektedir.

XV. Uluslararası Yapıda Tesisat 
Sempozyumu bu konularda çalışan 

akademisyen, mühendis, mimar, 
meslek çalışanı, üretici, müteahhit ve 
tasarımcının bilgi alışverişi yapmala-
rına olanak sağlayacak bir platform 
vazifesi görecektir. Bu amaçla sizleri 
TTMD tarafından düzenlenen bu 
sempozyuma davet ediyoruz.

SEMPOZYUMUN AMACI 

İlki 1994 yılında gerçekleştirilen ve 
on beşincisi yapılacak olan Ulusla-
rarası Yapıda Tesisat Sempozyumu, 
sürekli gelişerek her yeni dönemde 
daha geniş kitlelere ulaşmaktadır. 
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Ücretsiz Kayıt Olmak İçin: https://www.ttmd.org.tr/2022sempozyum/tr/

İki yılda bir yapılan bu sempoz-
yumun amacı; Isıtma, Soğutma, 
Havalandırma, İklimlendirme ve 
Sıhhi Tesisat alanlarında bilimsel ve 
teknolojik gelişmeleri tartışabilmek, 
ayrıca tasarımcı, uygulayıcı, araştırıcı 
ve işletmecilerin deneyimlerinden 
faydalanabilecek uygun bir platform 
yaratmaktır. Sempozyum, doğu ve 
batı arasında coğrafi, ticari, bilgi ve 
teknoloji alanlarında bir buluşma 
merkezi, bir köprü olacaktır.

SEMPOZYUMUN TEMASI

Gelecek ve HVAC Sistemleri

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

1.Covid-19 ve HVAC Sistem Çözüm-
leri
2.Bina İşletim Sistemleri: Model-
leme, Veri ve Simülasyon
3.Dijitalleşme, Bilgi Teknolojileri ve 

İşletim Teknolojileri
4.İç Mekan Çevre Kalitesi ve Yeni Tasa-
rım Kriterleri
5.Mikroklima, Bina Etkileşimleri ve 
Dayanıklılık/Esneklik
6.Enerji Etkin Binalar
7.Yeni HVAC Sistem Tasarım Yaklaşım-
ları
8.Yenilenebilir Enerji Kullanımı

 Türkiye’nin de içinde olduğu 27 
Avrupa ülkesinden 120.000’den fazla 
aktif olarak çalışan HVAC uzmanını 
temsil eden meslek organizasyonu 
Avrupa Isıtma, Havalandırma, İklim-
lendirme Dernekleri Federasyonu 
(REHVA)’nın yönetim kurulunda 
Türkiye’den TTMD tekrar görev aldı. 

 Türkiye’deki Bina Mühendislerini ve 
bina mühendisliği alanında yapılan 
mühendislik çalışmalarını temsil 
eden Türk Tesisat Mühendisleri Der-
neği, REHVA’nın Mayıs ayında ger-
çekleştirdiği genel kurul sonucunda, 
yeni dönem yönetim kurulu üyeleri 
arasında yerini aldı. 

Avrupa Yönetmelikleri ve Standartla-
rını oluşturan Avrupa Komisyonu ile 
yakın bir çalışma içinde olan Avrupa 
Isıtma, Havalandırma, İklimlen-
dirme Dernekleri Federasyonu’nun 
(REHVA), Seçimli Genel Kurulu 22 
Mayıs 2022’de Rotterdam’da düzen-
lendi. Mevcut dönem faaliyetleri 
ile gelecek dönem planlarının 
paylaşıldığı Genel Kurul’da, önceki 
dönem REHVA Başkanlığını üstlenen 
Frank Hovorka, görevini yeni başkan 
Catalin Lungu’ya (AIIR) üç yıllık süre 
ile devretti. 

Genel Kurul’da, REHVA’nın 2022-2025 
dönemi yönetim kurulu üyelerinin 
seçimleri de yapıldı. Yeni dönem 
REHVA yönetim kuruluna TTMD 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

TTMD Yeniden REHVA Yönetim Kurulu’nda

Hensen Centnerova (TVVL), Livio 
Mazzarella (AICARR). Genel Kurul’da 
bir önceki dönem yönetim kuruluna, 
çalışmalarından ötürü teşekkür 
edildi.

Dr. Kemal Gani Bayraktar tekrar 
seçildi. REHVA Yönetim Kurulu’na 
seçilen diğer isimler; Ivo Martinac 
(SWEDVAC), Johann Zirngibl (AICVF), 
Pedro Vicente-Quiles (ATECYR), Lada 
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 REHVA Dünya Kongresi olan ve 
HVAC-R alanında önde gelen CLIMA 
kongresinin 14.sü bu sene 22-25 Mayıs 
tarihleri arasında Hollanda’nın Rotter-
dam şehrinde hibrit olarak gerçekleşti. 
Bilim insanı, akademisyen ve sektör 
temsilcilerinin de içinde bulunduğu 
500’den fazla katılımcının yer aldığı 
kongre “Enerji”, “Dijitalleşme”, “Sağlık ve 
Konfor”, “Döngüsellik” ve “Öğrenme ve 
Eğitim” başlıklı temalar altında birçok 
seminer, interaktif oturum, paralel 
oturumlar içerisinde gerçekleştirilen 
sunumlar ve poster sunumlar gerçek-
leştirildi. 

Açılış seremonisinde önceki REHVA baş-
kanı Frank Hovorka ve yeni REHVA baş-
kanı Dr. Catalin Lungu, Rotterdam Şehir 
Konseyi adına Arno Bonte ve REHVA’nın 
Avrupa dışındaki partnerlerin başkanları 
ve temsilcileri (Michael Schwedler – 
ASHRAE, Odete de Almeida – FAIAR, 
Vishal Kapur – ISHRAE, Corinne Mandin 

– ISIAQ, Takashi Kurabuchi – SHASE) 
konuşmalarını gerçekleştirdi. Kongre’nin 
ana sponsoru olan Carrier’den Didier 
Genois (Carrier HVAC Avrupa Başkan 
Yardımcısı ve Genel Müdürü) konuş-
masında 2030 hedeflerine dikkat çekti. 
Hollanda Urgenda Vakfı kurucu ortağı 
ve yöneticisi olan Marjan Minnesma 
sunumunda sera gazı emisyonu, CO2 

emisyonu ve kirliliğin iklim değişikliği 
üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Prof. 
Dr. Rolland Bal ise sunumunda COVID-
19 pandemisi gibi sorun ve krizlere 
teknik olarak odaklanmak yerine sosyo-
teknik bir karmaşıklık olarak nitelendir-
mek ve pragmatist yaklaşım ile çözüme 
odaklanmak gerektiğini vurguladı. 

“Sağlık ve Konfor” alanında gerçekleşti-
rilen davetli konuşmalarda, Ordinaryüs 
Prof. Dr. Lidia Morawska COVID-19 virü-
sünün hava yoluyla dağılımı değindi; 
hava koşullarının çoğunlukla pencere 
açmaya uygun olmadığını belirterek 
doğal havalandırmayı “no ventilation 
(bina cephesindeki sızıntılardan ve bazı 
ülkelerdeki doğal havalandırma kuralla-
rındaki karışıklıklardan dolayı minimal 
havalandırma)” olarak nitelendirdi ve 

CLIMA2022 Kongresi Yapıldı

havalandırmanın iç hava kalitesi ve 
enfeksiyon yayılımı üzerindeki önemi 
üzerinde durdu. Prof. Dr. Arsen K. Meli-
kov ise geliştirdikleri kişiselleştirilmiş 
havalandırma yöntemlerinin etkinliğini 
virüsün hava yoluyla bulaş riski üze-
rinden açıkladı.  Prof. Ben van Berkel 

“Building Information Modelling (BIM)”in 
dijitalleşme ve entegrasyon kapsamın-
daki önemini tasarımlarından örnekler 
vererek açıkladı. Mercedes-Benz Müzesi 
örneğinde herhangi bir yangın anında 
duman eliminasyonunu sağlamak için 
geliştirdikleri tasarımı sunduğu video 
oldukça dikkat çekti. “Enerji” temasında 
ise Pau Garcia Audi 2030 ve 2050 yılları 
için öngörülen bina tasarımlarını ve 
yenilemesini Avrupa Birliği perspektifi 
kapsamında sundu. Aynı temada Prof. 
Dr. Lieve Helsen ise sürdürülebilir yapılı 
bir çevre için geliştirilen enerji sistemleri 
tasarımında kullanılan sistem yaklaşım-
larını bütünleyen bir sistem gereksinimi 
üzerinde durdu. Bu sistemi EUREC2A 
(Empathy on STEM; Unity in diversity; 
Resources-energy and material; Enga-
gement of HVAC engineers; Connected 
ideas – Collaboration over borders of 
disciplines, sectors, countries; Antici-
pation in action) başlığı altında topladı. 

“Dijitalleşme” teması kapsamında Dr. Öğr. 
Üyesi Clayton Miller dijitalleştirmede 
ölçeklenebilirliğin hedef olması gerekli-
liğini ve bunun için de sektördeki dijital 
okur yazarlık yeteneğine olan ihtiyaca 
değindi. “Döngüsellik” temasında ise 
Prof. Dr. Thomas Auer bina kullanımında 
döngüselliği maksimum hale getirmek 
için binaların program esnekliği için 
tasarlanması, iklim kontrolü stratejileri-

nin basit ve dinamik olması ve sistem-
lerin kolayca uygulanabilir ve erişilebilir 
olması gerekliliklerinden bahsetti. 

Kongrede Türkiye’den Alper Mete Genç, 
Güven Hasret Yılmaz, Nur Çobanoğlu, 
Seyit Ahmet Kuzucanlı ve Doç. Dr. Zeki 
Yılmazoğlu katılımcı olarak yer aldı ve 
dört sözlü bildiri sunuldu. “Investigation 
of additively manufactured triply peri-
odic minimal surfaces as an air-to-air 
heat exchanger” başlıklı çalışmada Alper 
Mete Genç, Ceren Vatansever, Meltem 
Koçak ve Ziya Haktan Karadeniz çalışma-
larında, eklemeli imalat yöntemi ile üçlü 
periyodik minimal yüzeylerin (TPMS) 
üretim süreçleri ve havadan havaya ısı 
değiştirici olarak performansları üzerine 
deneysel bulgularını paylaştılar. Güven 
Hasret Yılmaz ise Zeki Yılmazoğlu ile bir-
likte yürüttüğü “Numerical Analysis of a 
Thermal Energy Storage Tank Charged 
By Solar Collectors” başlıklı çalışmala-
rında, enerjisini düz tip güneş ısıl kollek-
törlerinden alan bir ısıl enerji depolama 
tankının doldurma ve boşaltma 
işlemleri için küresellik, boşluk oranı, 
şarj süresi gibi enerji depolama ortamı 
ile ilgili değişkenlerin etkilerini incele-
dikleri simülasyon sonuçlarını sundular. 

“Importance and design of ventilation for 
an improved sleep quality” başlıklı çalış-
mada ise Nur Çobanoğlu, Ziya Haktan 
Karadeniz, Sait Cemil Sofuoğlu ve Macit 
Toksoy uyku ortamında karbondioksit 
konsantrasyonunun ve havalandırma-
nın önemine değinerek tasarımcılara 
pratikte doğrudan kullanım için bir 
yaklaşım sundular ve havalandırma 
sistemi tasarımının iç hava kalitesi pro-
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sedürü ve talep kontrollü havalandırma 
ile çalıştırılmasını önerdiler. “Assessment 
of fouling in plate heat exchangers 
using classification machine learning 
algorithms” başlıklı çalışmada Seyit 
Ahmet Kuzucanlı, Ceren Vatansever, Alp 
Emre Yaşar ve Ziya Haktan Karadeniz 
ise kombilerde yer alan plakalı ısı değiş-
tiricilerde erken tıkanma aşamasında 
alan arıza oranını en aza indirmek için 
yürüttükleri deneysel çalışma sonuçlar 
ile  deneysel verilerle uyumlu en doğru 
modeli veren bir algoritma sunmak için 
çoklu sınıflandırma algoritmalarının 
karşılaştırma çalışması aktardılar.

CLIMA2022 kongresinde katılımcılar 
bilimsel programın yanı sıra katılımcılara 
Rotterdam’ı daha iyi keşfedebilecekleri 
ücretli ve ücretsiz etkinliklerin yer aldığı 
sosyal program hazırlandı. Program 
içeriğinde açılış seromonisinden önce 

“Deltaworks” etkinliği, Erasmus köprüsü 
ve Euromast’ın da dahil olduğu rotada 
sabah koşusu, Spido Rotterdam ile 
tekne turu ve Ärräpää Orchestra konseri 
vardı. Bununla birlikte hem konferans 
kapsamında düzenlenen gala yemeği 
hem de REHVA Young Professionals için 
konser öncesinde bir akşam yemeği 
planlandı. 

Kongrenin kapanış seremonisinde, her 
tema için katılımcılar ve bilimsel jüri 
tarafından seçilen en iyi sözlü ve poster 
bildiriler için ödül töreni düzenlendi. 
Ödül alan çalışma başlıkları ve ekipler 
şunlardır:

Enerji: “Going active: How do people 
envision the next generation of buil-
dings?” Elli Nikolaidou, Ian Walker, David 
Coley, Stephen Allen, Daniel Fosas

Dijitalleşme: “An ontology-based 
approach for building automation 
data analysis” Eunju Park, Sumee Park, 
Sebastian Stratbücker

Sağlık ve Konfor: “Droplet concentration 
produced during expiratory activities 
and evaluation of relative infection 
risk” Arisu Furusawa, Takashi Kurabuchi, 
Jeongil Kim, Masaki Shimizu, Haruki 
Taguchi

Döngüsellik: “Should we ventilate 
differently in an adaptable context? An 

Electrical Storage System” başlıklı çalış-
ması ile Rick Cox (Hollanda) kazandı. 
HVAC Dünya Öğrenci yarışmasının 
birincisi ise yine "Numerical Modelling 
of an Ultrasonic Evaporative Precooling 
Process of the Inlet Air of the Condenser 
for a Vapour Compression Refrigeration 
System" başlıklı tez çalışması ile Íñigo 
Martín Melero (REHVA, Avrupa) oldu.  
Brett Stinson (ASHRAE, ABD) “Determi-
ning Airflows and Volatile Organic Com-
pound Source Strengths for an Occu-
pied School” başlıklı çalışması ile ikinci, 
Mizuho Akimoto (SHASE, Japonya) 
ise “Effects of Bedroom Ventilation and 
Thermal Environment on Sleep Quality” 
çalışması ile üçüncü oldu. Sağlıklı Evler 
Tasarım Yarışması’nı ise Martina Heilig 
ve Levin Kümmerle’den oluşan “TEAM 
LKMH” kazandı. 

Kapanış seremonisinin sonunda ise 
AiCARR Başkanı Doç. Dr. Filippo Busato 
15. CLIMA kongresi olan CLIMA2025’in 
İtalya’nın Milano şehrinde olacağını 
duyurdu. Kongre ana konularının; yeni 
HVAC sistemleri, HVAC sistemlerinin kul-
lanıcıların sağlığı ve konforu üzerindeki 
etkisi, yeni teknolojilerin çevresel etkileri, 
ekonomik ve sosyal sonuçları, HVAC 
karbon ayak izinin en aza indirilmesi 
için tasarım yaklaşımlarına geri dönüş, 
bina enerji tüketiminin gelecekteki 
iklim değişiklikleri üzerindeki etkisini 
azaltmak için seçenekler ve yeni görün-
tüleme ve kontrol sistemleri olacağını 
açıkladı.

exploratory

LCA-studv” Oskar Seuntjens, Bert Bel-
mans, Matthias Buyle, Zakarya Kabbara, 
Sandy Jorens, Amaryllis Audenaert

Öğrenme ve Eğitim: “A first attempt in 
shaping learning communities for the 
energy transition” Margot van Rees, 
Mirte Disberg - van Geloven, Amber 
Kornet, Stephan Corporaal, Maaike 
Endedijk

En iyi poster (Katılımcı Ödülü): “Flipped 
classroom concept for Industry 4.0 
pump monitoring in building informa-
tion technology” Daniel Eichberger

En iyi poster (Bilimsel Jüri Ödülü): 
“Examination of life cycle cost in nZEB 
design” Makiko Ukai, Masaya Okumiya, 
Gyuyong Yoon, Hideharu Niwa

Bununla birlikte REHVA Öğrenci 
Yarışması ve HVAC Dünya Öğrenci 
Yarışması sonuçları açıklanmış ve ilk 
defa düzenlenen Sağlıklı Evler Tasarım 
Yarışması gerçekleşti. REHVA Öğrenci 
Yarışması’nda "Numerical Modelling of 
an Ultrasonic Evaporative Precooling 
Process of the Inlet Air of the Condenser 
for a Vapour Compression Refrigeration 
System" başlıklı tez çalışması ile Íñigo 
Martín Melero (İspanya) birinci oldu. 
Amila Strikovic (Fransa) “Reuse-LCA: 
Identification of the reduction potential 
of the environmental impacts of Swiss 
buildings through material reuse” 
başlıklı tez çalışması ile ikinci, Viktória 
Nádas-Rusanen Nadas (Finlandiya) 
ise "Advanced Design and Control 
Strategies to Optimize a Deep Borehole 
Field as Long-Term Thermal Storage" 
başlıklı tez çalışması ile üçüncü oldu. En 
iyi poster ödülünü ise “Forecast Driven 
Building Energy Flexibility using Battery 



Çevrimiçi seminer videosu: https://youtu.be/FGdrCvKLB1c

TTMD Çevrimiçi Semineri: “Kuraklığa Karşı Suyu Nasıl Yönetmeliyiz”

 TTMD’nin düzenlediği Kuraklığa Karşı 
Suyu Nasıl Yönetmeliyiz konulu çevri-
miçi seminer 20 Nisan 2022 tarihinde 
gerçekleştirildi. Su Politikaları Derneği 
Başkanı Dursun Yıldız’ın konuşmacı 
olarak katıldığı seminerin moderatörlü-
ğünü TTMD Su Komitesi Başkanı Melek 
Yıldız yürüttü. 

Kuraklığın tanımını, yağışların uzun 
yıllar ortalamasının önemli ölçüde altına 
düşmesi olarak tanımlayan Dursun 
Yıldız kuraklık çeşitlerini meteorolojik, 
hidrolojik, tarımsal ve sosyo-ekonomik 
kuraklık olarak sıraladıktan sonra kurak-
lık safhalarına değindi.

Muhtemel kuraklık riskleriyle karşılaşıldı-
ğında yaşanacak olan olumsuz etkilerin 
azaltılması, su kıtlığının asgari düzeyde 
tutulması için kuraklık yönetimi yapıl-
ması gerektiğini söyleyen Yıldız, kuraklık 
yönetimi plan taslağı üzerinden izleme 
aşamalarıyla ilgili bilgiler aktararak 
ABD’de kuraklık etkisini azaltma planı 
örneği verdi. Uzmanlara göre Türkiye 
yarı kurak bir iklim kuşağında olduğunu, 
ve bir bölgesel kuraklık ülkesi olduğunu 
söyleyen Yıldız, MGM’nin iklim sınıflan-
dırma yöntemine göre Türkiye iklimi, 
yağış değişkenliğinin yıllık dağılışı, 
mevsimsel dağılışı ve tarımsal kuraklık 
ile ilgili meteorolojik kuraklık haritasında 
son 2 yıllık verileri paylaştı.

Kuraklıkta su yönetiminden beklenen-
lerin kısıtlı suyun en verimli şekilde 
yönetimi, su temininin asgari düzeyde 
tutulması, su talebinin yönetimi ve 
sektörel su tahsisi gerilimlerini önlen-
mesi olduğunu ifade eden konuşmacı; 
Türkiye’nin kuraklık yönetim yapısı ve 
planlarına değindikten sonra suda riskin 
yönetimi, dünyada ve Türkiye’de ve fab-
rikalarda yağmur suyu hasadı, yağmur 
sularının kullanım alanları, deniz suyu 
arıtımı, kentlerde yağmur suyu şebeke-
sinin kanalizasyon hattından ayrılması 
gibi konu başlıklarında bilgiler verdi.

Suda talep yönetimi stratejisi hakkında 
konuşan Dursun Yıldız; “Talebi azaltma 
stratejisi olarak suyun fiyatlandırılması, 
eğitim, suyun daha verimli kullanan 

tesisatın teşvik edilmesi, su depolarının 
yerleştirilmesi, su temininin kısıtlan-
ması gibi yöntemler uygulanabilir. Su 
arzını daha verimli kılma stratejilerine 
bakıldığında şebeke kayıplarının 
azaltılması, su sızdıran tesisatların 
tespiti ve tamiri, şebekede basınç 
ayarlanması, ölçüm sistemlerinin 
yaygınlaştırılması, gri su ve arıtılmış su 
kullanımı uygulamaları yapılabilir. Su 
talebinin yönetilmesi çok önemlidir 
çünkü kuraklık, genel su yönetimi 
anlayışını ve su politikalarını test eder. 
Acil durum kararları aldırır, su temin 
planlarını bozar. Acil su temini için 
kısa dönemli çözüm arayışları yaratır. 
Su yönetimini zorlanmış çözümlere 
mahkum eder ve su yönetimindeki 
dengeleri etkiler. Su yönetimi denge-
leri, ekonomik verimlilik, sosyal eşitlik 
ve çevresel sürdürülebilirlik arasındaki 
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denge gözeterek yapılır” dedi.

Su yönetiminin toplumcu, gerçekçi 
politikalarla, katılımcı, şeffaf, ekosisteme 
duyarlı, doğa tabanlı çözümlere açık 
şekilde yapılması gerektiğini ifade eden 
Yıldız, sunumunun son bölümünde 
suyun maliyeti, yeni su yasası taslağı, 
ulusal su planı konularına değindi. 
Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği soru 
cevap bölümünün ardından seminer 
sona erdi.



Çevrimiçi seminer videosu: https://youtu.be/HhqHInoH1WM

Çevrimiçi seminer videosu: https://youtu.be/K8tNyUccQ6g

TTMD Çevrimiçi Seminer: Klima Santralleri Lot6 Yönetmeliği & VRV 
Sistemler ile Klima Santralleri Entegre Sistem Çözümleri

Otoparklarda Jetfanlı Havalandırma CFD ve 
Simülasyon Kriterleri Anlatıldı

 TTMD’nin düzenlediği Klima Santral-
leri Lot6 Yönetmeliği & VRV Sistemler ile 
Klima Santralleri Entegre Sistem Çözüm-
leri konulu çevrimiçi seminer 24 Mayıs 
2022 tarihinde gerçekleştirildi. Modera-
törlüğünü TTMD Yönetim Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. İbrahim Atmaca’nın yürüttüğü 
seminere Sedef Mahyacı ve Kemal Özlü 
konuşmacı olarak katıldı. Sunumuna Eco 
Design direktifleri ve Lot6 hakkında bilgi 
vererek başlayan ilk konuşmacı Sedef 
Mahyacı dünyanın son 100 yılda yaklaşık 
1 derece ısındığına ve seragazı emisyon-
larının mevcut şekilde devam etmesi 
halinde 2030-2052 yılları arasında 1,5 
derece artışın olacağına dikkat çektikten 
sonra yenilenebilir enerji kaynakları, 
alternatif sistemlere değindi. AB’nin 
sürdürülebilir kalkınma amaçları, Kyoto 
Protokolü ve Paris Anlaşması ile ilgili 
bilgiler paylaşan Mahyacı, küresel ısınma 
ve iklim değişikliği konusunda soğutucu 

 TTMD’nin düzenlediği Otoparklarda 
Jetfanlı Havalandırma CFD ve Simülas-
yon Kriterleri konulu çevrimiçi seminer 
28 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirildi. 
Cüneyt Deniz Küheylan’ın moderatör-
lüğünü yürüttüğü seminere Hakan 
Odabaşı konuşmacı olarak katıldı.

CFD’yi, dizayn yapan kişilerin tama-
men kendi yaptıklarını kontrol etmek 
amacıyla yaptıkları bir sistem olarak 
tanımlayan Hakan Odabaşı, günü-
müzde çok sayıda programla çeşitli 
analizler yapılabildiğini ve ancak doğru 
veriler girildiğinde sağlıklı sonuçlar elde 
edilebileceğini belirtti.  Duman tahliye 
sistemi için tavsiye edilen hava akış 
simülasyonu ve duman kontrol sistemi 
için tavsiye edilen yangın simülasyonu 
hakkında bilgi veren Odabaşı; CFD 
– yangın simülasyon kontrol listesi hak-
kında şunları söyledi: “Yakıt alanı veya 

akışkanların çevresel etkisinin azaltılması 
ve R32 gazı hakkında görüşlerini aktardı. 
ErP (Energy related products) ürünlerin 
enerji verimliliğini artırma yolunda alt 
bölüm (LOT) direktifinin uygulamada 
kolaylık sağlaması açısından enerji 
tüketimi yoğun olabilecek ilgili ürün 
gruplarını ayırmaya yaradığını söyleyen 
Mahyacı, Türkiye’de açıklanan LOT6 
tanımları ile ilgili bilgiler verdi. Mahyacı 
sunumunun son bölümünde LOT6 
uyumlu klima santral seçimi örneği 
paylaştı. İkinci konuşmacı Kemal Özlü, 
iklimlendirmede mekanik ekipmanlar 

hacmi (ısı kaynagı metodu kullanılması 
durumunda), gerçekçi ortalama ve mak-
simum sıcaklık değerlerinin verimine 
göre boyutlandırılmalıdır. Maksimum 
sıcaklık raporda gösterilmelidir. Maksi-
mum gaz sıcaklıkları 800°C ile 1300°C 
aralığında olmalıdır, 1300°C’yi geçme-
melidir.  Uygun bir karakteristik yanma 
ısısı (Hc) değeri kullanılmalıdır. Genellikle 
24 ile 26MJ/Kg arasındadır. Duman verimi 
(Soot yield) raporda belirtilmelidir. Poliü-
retan yakıtlar için normalde 0.1 olarak 
alınır. (FSS7.2 – 2.3). Tavan ve dış duvarlar 
için ısı kaybının olmadığı varsayılması 
yerine, ısı transfer modeli uygulanmalıdır. 
Isı transferi için önerilen değer 25W/
m²/K’dir (EN191-1-2).

Kütle, momentum ve enerji korunumu 
ispat edilmelidir. Seçilen mesh (çözüm 

ve ısıl verimde yeni yaklaşımlar başlığı 
altında sürdürülebilir yeni bakış açıla-
rına değinerek sunumuna başladıktan 
sonra, klima santrallerinin geleneksel 
yöntem ve VRV sistem ile entegre 
kullanımını anlattı. Klima santral kiti, 
VRV ve klima santrallerinin kontrol ve 
bağlantı senaryoları hakkında bilgiler 
veren Özlü, VRV ve klima santralinde 
uygulanan limitleri paylaştıktan sonra 
VRV uygulamalar ile sağlanan faydaları 
örnekledi. Katılımcılardan gelen sorula-
rın yanıtlanmasının ardından seminer 
tamamlandı.

hücresi) boyutunun hassasiyeti ispat-
lanmalıdır. Uygun olan zaman adımlarını 
göstermek için (mümkün olan yerlerde) 
kalıcı grafikler dahil edilmelidir. Makul 
bir yakınsama sağlamak için genellikle 
tipik geçici (transient) zaman adımları-
nın 0.25 ile 0.5 saniye arasında alınması 
gereklidir. CFD-modelleme örnekleri 
veren konuşmacı, acil, günlük ve genel 
havalandırma konularında bilgiler 
aktardıktan sonra yangın simülasyonu 
sonucu, hava hızları, sıcaklık değişimi, 
görünürlük ve radyasyon verilerini 
paylaştı. Katılımcılardan gelen soruların 
yanıtlanmasıyla seminer son buldu.
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Çevrimiçi seminer videosu: https://youtu.be/cHw62Hj8f4o

 TTMD’nin düzenlediği Otoparklarda 
Jetfanlı Havalandırma Tasarım Kriter-
leri konulu çevrimiçi seminer 21 Nisan 
2022 tarihinde gerçekleştirildi. Cüneyt 
Deniz Küheylan’ın moderatörlüğünü 
yürüttüğü seminere Hakan Odabaşı 
konuşmacı olarak katıldı.

Jet fanların kullanıldığı kapalı otopark 
havalandırma sisteminin yangın 
anında duman tahliye ve duman 
kontrol sistemi olmak üzere iki farklı 
işleve göre dizayn metodu olduğunu 
söyleyerek sunumuna başlayan 
Hakan Odabaşı, BS 7346-7:2006’da 
yer alan tasarım kriterleri ve tavsi-
yeleri sıraladıktan sonra jet fanlarla 
hareketlenen hava hacmi oranı ve jet 
fanların doğru aralıklarla yerleşiminin 
önemine değindi.  Odabaşı: “Jetfanla-
rın aralarındaki yanlamasına mesafeler 
artırıldıkça (jet fan miktarı azaltıldıkça) 
jet etkisi azalmaktadır, duman kont-
rolü için otopark kesitinde daha fazla 
hava hızına ihtiyaç duyulacağından 
bu durumda toplam egzoz debisinin 
artırılması gerekecektir. Egzoz fanla-
rının debisi otopark kesitinde yeterli 
hava hızını sağlayamazsa duman ve 
ısı tabakası akış yönünün tersine kaça-
bilir ve kısa çevrimler oluşabilir. Jet 
fan miktarının da sınırı vardır, gerek-
tiğinden fazla olursa, egzoz fanlarının 
debisi yeterli olmayacağından otopark 
içinde hava akışında kısa çevrimler 
meydana gelir” dedi.

Yüksek hızlardaki taze hava girişinin 
dumanın daireler çizmesine, geri 
akışına veya kontrolsüz dağılımına 

TTMD Çevrimiçi Semineri: Otoparklarda Jetfanlı Havalandırma Tasarım 
Kriterleri 

sebebiyet verdiğine dikkat çeken Oda-
başı, ideal taze hava girişinin <2m/s 
hızında olması gerektiğini belirttikten 
sonra taze hava giriş konumunun çok 
önemli olduğunu söyleyerek duvar, 
tavan, kiriş etkisi, damper, tel ızgara 
boyutları hakkında bilgi verdi. Duman 

kontrol sistemi dizayn adımlarını 
sıralayan konuşmacı; yangın yükü, 
havalandırma konfigürasyonu, duma-
nın tavanda yayılma hızı gibi konulara 
değindikten sonra önerilen dizayn 
egzoz debisi hesabı ve proje örnekleri 
sundu. 
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Çevrimiçi seminer videosu: https://youtu.be/ZLlc5etB0Dg

TTMD Çevrimiçi Semineri: “Müsilaj: Marmara Denizi'nin Yeni Kabusu?” 

 TTMD’nin düzenlediği “Müsilaj: 
Marmara Denizi'nin Yeni Kabusu?” 
konulu çevrimiçi seminer 26 Mayıs 
2022 tarihinde gerçekleştirildi. 
Moderatörlüğünü TTMD Yönetim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim 
Atmaca’nın yürüttüğü seminere Prof. 
Dr. Mustafa Sarı konuşmacı olarak 
katıldı. 

Prof. Dr. Mustafa Sarı sunumuna 
müsilaj tanımını, denizdeki biyolojik 
üretimin ilk basamağı olan bitkisel 
planktonun bazı çevresel faktörlerin 
tetiklemesiyle aşırı çoğalması ve bu 
esnada deniz suyuna salgıladıkları 
sümüksü, şeffaf, yapışkan bir organik 
maddedir şeklinde yaparak başladı. 
Örnek görsel ve videolar ile müsilajın 
aslında bir yüzey sorunu değil, deni-
zin derinliklerinde çok ciddi sorun 
olduğunu gözler önüne serdikten 
sonra, deniz suyunun sıcaklık dere-
celerinin 40 yıllık süreçte artışına 
dikkat çeken Sarı; Marmara Denizi 
çevresinde 25 milyon insan yaşadı-
ğını belirterek, kirliliğin uzun yıllardır 
devam ettiğini ve önlemlerin yete-
rince alınmadığını söyledi.

Müsilajın ekolojik etkisi, balıkçılığa 
etkisi, turizme etkisi ve denizcilik 
sektörüne etkisi olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. Mustafa Sarı; iklim 
değişikliği, Marmara Denizi’nin 
orijinal yapısı ve kirletici atıklar 
olmak üzere müsilaj oluşumu için 3 
tetikleyici olduğunu, bu tetikleyici-

lerden sadece atıkların azaltılması 
konusunda çalışma yapılarak çözüm 
bulunabileceğini söyledi. Sarı, geçen 
yıl oluşturulan Marmara Denizi 
Koruma Eylem Planı hakkında bilgi 

vererek, planın çözüm arayışı için 
doğru bir yöntem olduğunu ancak 
yeterli olmadığını, bireysel olarak da 
herkesin üzerine düşen hassasiyeti 
göstermesi gerektiğini belirtti. 



 İki yılda bir düzenlenen Avrupa’nın 
en büyük HVAC&R sektörü buluşması 
Eurovent Summit’e bu yıl İSKİD (İklim-
lendirme, Soğutma ve Klima İmalatçıları 
Derneği), Avrupa EUROVENT derneği 
ile ev sahipliği yapacak. Ana teması 

“Köprüler Kurmak/ Building Bridges” olan 
Eurovent Summit’in odak noktası ima-
latçılar ve danışmanlar, planlamacılar, 
montajcılar, ticaret birlikleri ve bürok-
ratlar için, Avrupa ve komşu coğrafyalar 
arasında daha sürdürülebilir, topluma 
dokunan, çevreye duyarlı endüstriyel 
ürünler ve sistemler arasında köprüler 
kurmak olacak.

 Eurovent Summit, Avrupa ve ötesinden 
500'den fazla önemli sektör temsilcisini, 
bir araya getirerek yeni iş birliktelikleri 
oluşturmayı amaçlıyor. 4 gün sürecek 
zirve süresince düzenlenecek 50’den 
fazla toplantıda “Kapalı Mekan İklim-
lendirilmesi (HVAC)”, “Proses Soğutma” 
ve “Gıda Soğuk Zincir Teknolojileri” 
alanında çalışan profesyoneller için 
sektördeki güncel gelişmeler, oturum 
ve panellerde ele alınacak. Gündüz top-
lantılar ve akşamları Antalya’nın tarihi 
mekanlarında yapılacak etkinliklerle, 
Türkiye İklimlendirme Sektörü anlatılır-
ken, Türkiye’nin kültürel zenginliklerinin 
de tanıtılması amaçlanıyor.

 Eurovent Summit Antalya katılımcıları, 
HVAC&R sektöründe ürün bazında geliş-
melerin konuşulduğu, AB regülasyonla-
rına görüş oluşturulduğu ve sektördeki 
gelecek trendlerinin tartışıldığı “Product 
Group” toplantılarına, ücretsiz bir şekilde 
katılım imkanı bulacaklar. Zirveye 
katılım gösteren sektör profesyonelleri, 
iklimlendirme sektörünün Avrupa 
ve dünyadaki en güncel gelişmeleri 
hakkında bilgi sahibi olabilecekler.  
Eurovent Summit Antalya’ya katılım ve 
sponsor olmak isteyen firmalar, detaylı 
bilgi için iskid@iskid.org.tr adresi ile 
irtibata geçilebilir.

Avrupa İklimlendirme Sektörü, 25-28 Ekim 2022’de Antalya’da Buluşuyor
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Genç TTMD Komisyonu Çalışmalarını Sürdürüyor

 90 Kuşağı TTMD Üyelerinin bir araya 
gelerek 2021 yılında oluşturduğu 
Genç TTMD Komisyonu, geçen yıl 
yapılan çevrimiçi seminer ve buluşma-
ların ardından bu yıl da çalışmalarına 
devam ediyor. Salgının sona ermesiyle 
toplantılarına hız veren Genç TTMD 
Komitesi, 16 Haziran 2022 tarihinde 
TTMD 12. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Sarven Çilingiroğlu ile bir araya 
gelirken etkinliğe Komisyon adına, 
Merve Sabay, Ece Fırat, Ali Menekşe, 
Onur Bayındır, Yalım Eker, Taha Karasu 
ve Ersan Karakaş katıldı.  Genç TTMD’nin 
düzenlediği akşam yemeğinde, önü-
müzdeki günlerde gerçekleştirilmesi 
planlanan etkinlik ve projeler hakkında 
Sarven Çilingiroğlu’na bilgilendirmede 
yapılarak kendisinin kıymetli tecrübe ve 
görüşlerinden faydalanıldı. 23 Mart 2022 
tarihinde TTMD 14. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar 
ile çevrimiçi bir buluşma gerçekleştiren 
Genç TTMD Üyeleri, 26. United Nations 
Climate Change Conference – Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na 
TTMD adına katılan Bayraktar’dan 
değerli bilgiler elde ettiler. Görüşmede 
enerji sektöründeki dönüşümler, fosil 
yakıtların yerini yenilenebilir enerji kay-
naklarının alması, Paris Antlaşması’nın 

Net Zero hedefleri için başlatılan 
aksiyonlar, sınırda karbon vergisinin 
sektörel bazdaki çalışmaları, üreticiden 
tüketiciye olan serüvendeki tüm adımlar 
ve devletleri doğrudan ilgilendiren konu 
ve zorunluluklar gündeme getirildi. 
Dünyada dönüşüm başlangıcına ve 
geleceğe yönelik bakış açıları, kendine 
yetebilen örnek binalar, dizayn ve uygu-
lamalar üzerine görüşler aktarıldı. Çalış-
malarını yoğun bir şekilde sürdürmeye 

devam eden Genç TTMD’nin etkinlik 
ve duyurularından haberdar olmak için 
TTMD’yi Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn ve Youtube gibi sosyal medya 
platformlarından takip edebilirsiniz. 

https://www.facebook.com/ttmdTR/
https://twitter.com/ttmdTR
https://www.instagram.com/ttmdtr/
https://www.linkedin.com/company/ttmd/
https://www.youtube.com/channel/UCP-
hI3VVeSYTn9hsqeyveGIA
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ları için araç sayısı, tipi vb. bilgilerin 

doğru şekilde sağlanması

• Yapısal sorunlar nedeniyle tünel 

havalandırma sisteminin sınırlan-

ması sonucunda oluşabilecek risk-

leri dikkate alarak tasarım yapılması

Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği soru-

cevap bölümünün ardından seminer 

sona erdi. 

Karayolu Tünellerinde Tünel Havalandırma Sistemi Tasarımı Anlatıldı

Çevrimiçi seminer videosu: https://youtu.be/I3bGhMnmD7Q

 TTMD’nin düzenlediği Karayolu 
Tünellerinde Tünel Havalandırma 
Sistemi Tasarımı konulu çevrimiçi 
seminer 28 Haziran 2022 tarihinde ger-
çekleştirildi. Moderatörlüğünü Tanju 
Kılınçarslan’ın yürüttüğü seminere Ünal 
Altıntaş ve Günay Bulut konuşmacı 
olarak katıldı.

İlk sunumu yapan Günay Bulut, elektro-
mekanik işler ile ilgili olarak uluslararası 
işlerde sık kullanılan standartları NFPA 
502, PIARC dokümanları, Avrupa 
Komisyonu Direktifleri, RABT: Almanya 
Standardı, RVS: Avusturya Standardı, 
BD78/99: İngiltere Standardı, CETU: 
Fransız Standardı olarak sıraladıktan 
sonra havalandırma sistemlerden 
doğal, boyuna, fan ile boyuna, jet 
fanlar ile boyuna, fan ve egzoz şaftı 
ile boyuna, tam yanal havalandırma 
hakkında detaylı bilgiler verdi. 

Karayolu tünellerinin sınıflandı-
rılması ve tünellerde minimum 
gerekliliklere değinen Bulut, acil 
durum(yangın) havalandırması ve 
normal durum(günlük) havalandırma 
ana tasarım parametrelerini anlattıktan 
sonra; jetfan sistemi hesap metodo-
lojisinde araç sayısı, tünel akış direnci, 
rüzgar etkisi, araç blokajı, yangın 
blokaj etkisi, baca etkisi ile ilgili teknik 
veriler paylaştı. Günay Bulut son olarak 
hesaplama yöntemi üzerinden örnekler 
sundu.

1 Boyutlu CFD Analizi (SES 4.1) programı 
hakkında bilgi vererek sunumuna 
başlayan ikinci konuşmacı Ünal Altıntaş, 
SES simülasyonu üzerinden bilgi aktardı 
ve yangın modeli örneği paylaştı. Kritik 
hızda havalandırılmamış tünel yangını-
nın tipik simetrik hava akış modeli, ters 
katmanlaşma-yetersiz havalandırma, 
kontrollü duman akışını anlatan Altıntaş, 
3 boyutlu CFD analizde tünelde araç 
yangını gösterdikten sonra Karayolu 
tüneli havalandırma sistemi tasarımında 
dikkat edilmesi gereken hususları şöyle 
sıraladı:
• Kritik hız vb. hesaplamalar için 

kriterlerin belirlenmesi
• Tünelde yangın durumunda oluşa-

cak yangın yükünün tayin edilmesi

• Tünelin işletme senaryosuna göre 
havalandırma stratejisinin belirlen-
mesi

• Tünelin bulunduğu yerdeki atmos-
ferik koşulların belirlenmesi

• PIARC metoduna göre hesaplama-
lardan sonra 1B ve/veya 3B CFD 
analizleri ile hesapların doğrulan-
ması

• Günlük havalandırma hesaplama-



TTMD Çevrimiçi Semineri: DesignBuilder ile Simülasyon Çalışması: Geleneksel 
Pasif Yöntemler ile Uygun Pasif Ev Uygulaması, Antalya Kaleiçi Örneği

Çevrimiçi seminer videosu: https://youtu.be/fNlLQBnPPi4

 TTMD’nin düzenlediği “DesignBuilder 
ile Simülasyon Çalışması: Geleneksel 
Pasif Yöntemler ile Uygun Pasif Ev Uygu-
laması, Antalya Kaleiçi Örneği” konulu 
çevrimiçi seminer 2 Haziran 2022 tari-
hinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü 
Doç. Dr. M. Zeki Yılmazoğlu’nun yürüt-
tüğü seminere Gökçe Gökçe konuşmacı 
olarak katıldı.  Pasif ev kavramı ve 
yapı standardı hakkında bilgi vererek 
sunumuna başlayan Gökçe Gökçe, bir 
evin pasif ev standardında olması için 
“yapının ısıtma, sıcak su ve elektrik için 
toplanan enerji tüketimi metrekarede 
yılda 120kWh'i geçmemeli, yıllık ısıtma 
talebi gereksinimi maksimum met-
rekarede  yıllık 15kWh olmalı ve yıllık 
soğutma talebi 15kWh'i geçmemeli” 
dedi. Alan çalışması kapsamında Akde-
niz iklim bölgesinde bulunan Antalya 
ilinin Kaleiçi ve Şarampol bölgelerine 
ait inceleme verileri sunan Gökçe, daha 
sonra DesignBuilder simülasyon 
programı kullanımı ve arayüz tanıtımı 
yaparak program ile taslak proje örneği 
sundu. Program kullanımına ilişkin 
detaylı teknik bilgiler paylaşan Gökçe, 
Antalya güncel konut tipini temsil eden 
baz modelin enerji performans değer-
lendirmesini anlattıktan sonra pasif ev 
standardının tasarım kriterlerinin baz 
modele entegre edilmesi ile elde edilen 

pasif ev modeli hakkında bilgi verdi. 
Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği soru 

cevap bölümünün ardından seminer 
tamamlandı.
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Çevrimiçi seminer videosu: https://youtu.be/vmErAm-mrL8

Tesisatta Yağ ve Petrol Ayırıcılar Anlatıldı

 TTMD’nin düzenlediği Tesisatta Yağ 
ve Petrol Ayırıcılar konulu çevrimiçi 
seminer 19 Nisan 2022 tarihinde yapıldı. 
Moderatörlüğünü Devrim Kılıç’ın yürüt-
tüğü seminere Baki Bulut konuşmacı 
olarak katıldı.

Sunumuna yağ ayırıcıların gereklilik 
nedenleri hakkında konuşarak başlayan 
Baki Bulut; “Gıda amaçlı kullanılan yağ 
kanalizasyon duvarlarına kolayca yapışa-
bilir, bu da kanalizasyon sistemini tıkar. 
Pompa istasyonunda tıkanıklara ve arı-
zalara sebebiyet verir. Koku rahatsızlığı 
ve doğaya zarar verir, yeraltı sularının kir-
lenmesine sebep olur. Bir litre atık yağın, 
doğada 1 milyon litre kullanılabilir temiz 
su kaynağını kirletir. Türkiye’ de Çevre, 
şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı 
tarafından atık su arıtılması ile ilgili bir-
çok yönetmelik yayınlanmıştır ve beledi-
yeler ruhsat verirken bu yönetmelikleri 
uygulamaktadır. Buna göre endüstriyel 
mutfakların tamamında yağ ayırıcı kulla-
nılması zorunludur” dedi.  Doğru ayırıcı 
seçimi için bilinmesi gereken etmenlere 
değinen Bulut, otel mutfağı için gerekli 
yağ ayırıcının nominal boyutlarının 
belirlenmesi üzerine örnek formül 
ve veriler aktardıktan sonra EN1825 
standardına uygun üretilen yağ ayırıcı 
boyutları hakkında bilgiler paylaştı.

Sunumunun ikinci bölümünde petrol 
ayırıcıların gereklilik nedenleri, avantaj-
ları ve kullanım alanlarını anlatan konuş-
macı; petrol ayırıcı seçiminde önemli 

noktaları aktardıktan sonra yağmur suyu 
temizliğiyle ilgili bilgi verdi. Soru cevap 
bölümünün ardından çevrimiçi seminer 
tamamlandı.
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TTMD’nin çevrimiçi eğitimlerinden haberdar olmak için: https://ttmd.org.tr/

81. Carrier HAP Eğitimi Yapıldı

 Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
ve Alarko Carrier işbirliğiyle hayata 
geçirilen Carrier HAP 5.11 – Isı Kazancı 
ve Sistem Tasarım Programı kursu, 30 
Mart – 3 Nisan 2022 tarihleri arasında 
81. kez düzenlendi. 

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen eği-
time 13 kişi katılırken, eğitim Dr. Mus-
tafa Kemal Sevindir tarafından verildi. 
Carrier HAP programı eğitiminde 
kursiyerlere 5 gün boyunca program 
hakkında veri yönetimi, soğutma 
yükü tahmin prosedürleri, ASHRAE 
62.1 standardı, program terminolojisi, 
proje detayları, iklim verileri, sistem 

bazlı tasarımın avantajları, ısıl yükler 
ve sistem yükleri, proje detayları ve 
ekipman seçimi gibi konular detaylı 
şekilde anlatıldı. Örnek proje ile kişisel 
çözüm çalışmasının ardından sınav 

soruları yanıtlandı. Eğitimin sonunda 
kursiyerlere dijital katılım sertifikaları 
gönderildi. 



Çevrimiçi seminer videosu: https://youtu.be/vmErAm-mrL8

HVAC Sistemleri ve Donanımı Kursu Çevrimiçi Yapıldı

 TTMD Akademi’nin düzenlediği 
“HVAC Sistemleri ve Donanımı Kursu” 
9 Mayıs – 2 Haziran 2022 tarihleri 
arasında çevrimiçi olarak gerçekleş-
tirildi. 

Prof. Dr. Ahmet Arısoy’un yürütücü-
lüğünde yapılan eğitime 23 kursiyer 
katılırken, eğitimler Prof. Dr. Ahmet 
Arısoy, Gürkan Görgün, Mehmet 
Oskay, Orhan Gürson, Sarven Çilin-
giroğlu ve Volkan Ünlü tarafından 
verildi.

Toplam 4 hafta ve 45 saat süren kurs 
kapsamında; kanal tasarımı, fanlar, 
oda hava dağıtım ekipmanları, 
klima santrali, ısı geri kazanımı, 
serpantinler, boru tasarımı, gen-
leşme tankları, vanalar, pompalar, 
motorlar, değişken hızlı sürücüler, 
kompresörler,  kondansatörler, 
evaporatif hava soğutma ekip-
manları, ısıtma ekipmanları ve 
bileşenleri, kazanlar, radyatörler, 

HVAC sistem seçimi ve çeşitli HVAC 
Sistemleri tasarımı gibi konu baş-
lıklarında detaylı bilgiler anlatıldı.  
TTMD Akademi’nin düzenleyeceği 

eğimlerden haberdar olmak için 
www.ttmd.org.tr internet sayfasını 
ve TTMD sosyal medya hesaplarını 
takip edebilirsiniz. 
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Çevrimiçi seminer videosu: https://youtu.be/O5ACXM18mo0

 TTMD’nin düzenlediği İklim 
Krizi İçinde Bina Endüstrisinin Rolü  
başlıklı çevrimiçi seminer 7 Nisan 
2022 tarihinde gerçekleştirildi. 
Moderatörlüğünü Dr. Heves Beşeli 
Özkoç’un yürüttüğü seminere TTMD 
Yönetim Kurulu Başkanı Meriç Sapçı 
konuşmacı olarak katıldı.

Yakın gelecekte elektrik sektöründe 
yaşanabilecek olası sorunlara dikkat 
çekerek sunumuna başlayan Meriç 
Sapçı; 2050 yılında dünya nüfusunun 
9.7 milyara çıkmasının beklendiğini 
ve buna bağlı olarak konutlarda ve 
sanayide elektrik ihtiyacının artaca-
ğını söyledikten sonra atmosferdeki 
CO2 miktarı ve enerji talebindeki 
artışına ilişkin tablolar sergiledi.

Sapçı; “Binalar yıllık küresel CO2 

emisyonu için çok önemli bir kaynak 
faktörüdür. Diğer sektörel emisyon-
lar ile mukayese edildiğinde binalar 
en büyük oranda karbondioksit 
sebebidir. 2050’ye doğru giderken, 
bizlerin de içinde bulunduğu bina 
endüstrisinde karbon emisyonlarının 
azaltılması için tedbirler alınması 
gerekiyor. 2010-2020 arası grafiklere 
bakıldığında dünya genelinde enerji 
tüketiminin arttığı ancak karbon 
emisyonlarının da hem pandeminin 
etkisi ile hem de enerji verimliliği 
tedbirleri ile son birkaç yılda düş-
tüğü görülüyor” dedi.

Ticari binalarda yıllık enerji tüketi-
minin yaklaşık paylaşım oranlarına 
ilişkin veriler sunan Sapçı, 2020’den 
2040’a giden süreçte inşaat sektö-
ründe yaşanması beklenen gelişme-
leri anlattıktan sonra mevcut ve yeni 
binalarda mühendislik tedbirlerini 
sıraladı: “Fosil yakıt kullanımından 
vazgeçilmeli,  enerji verimliliği 
yüksek ekipman ve sistemler tercih 
edilmelidir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanılması teşvik 
edilmelidir. Çelik ve çimento imalat 
sanayiinde karbon seviyeleri düşü-
rülmeli, sıfır karbon yönetmelikleri 
acilen hazırlanmalıdır. Binaların 

İklim Krizi İçinde Bina Endüstrisinin Rolü Anlatıldı

kapalı alan metrekare büyüklükle-
rine göre karbon bütçeleri olmalı ve 
yıllık bütçe limitleri aşılmamalıdır. 
İşletme yönetimi ve ekibinin bina-
nın mekanik ve elektrik sistemlerini 
iyi anlamış, eğitimli ve sertifikalı 
elemanlardan oluşturulması şarttır. 
Bina kabuğu üzerinde alınacak pasif 
mimari tedbirler ile iyileştirmeler 
yapılmalıdır.  Binanın çatısı ve çatı 
açısı fotovoltaik panel yerleşimi için 

uygun şekilde tasarlanmalıdır. Bina 
projeleri BIM esaslı geliştirilmeli, 
tüm disiplinler arası entegrasyon 
sağlanmalıdır.”

%100 elektrifikasyonun olası güncel 
dezavantajlarına değinen YK Baş-
kanımız Sapçı , son bölümde proje 
örneği üzerinden enerji tüketim veri-
leri paylaştı. Katılımcıların yoğun ilgi 
gösterdiği soru cevap bölümünün 
ardından seminer sona erdi.
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Tobb İklimlendirme Meclisi’nden 
Okullar İçin Havalandırma Sistemi Uyarısı

 TOBB İklimlendirme Meclisi, 
COVID-19 salgınının bitirilmesi 
ve çocukların sağlığı adına; tüm 
sınıflarda ısı geri kazanımlı mekanik 
havalandırma sistemine ihtiyaç oldu-
ğunu duyurdu. En büyük enfeksiyon 
riskinin, kapalı hacimlerde ve özel-
likle de okullarda olduğunun vurgu-
landığı TOBB İklimlendirme Meclisi 
raporunda, tüm sınıflara gerekli 
havalandırma sisteminin kurulması-
nın şart olduğu vurgulandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) İklimlendirme Meclisi bün-
yesinde oluşturulan İç Hava Kalitesi 
Komisyonu tarafından, “Covıd-19 
Perspektifinde Okullarda Biyolojik 
Ve Kimyasal İç Hava Kirliliğine Karşı 
Havalandırma - Politika Dokümanı” 
yayımlandı.  

Raporda, “Okullarda çocukların 
sağlığını ve performansını korumak, 

çocuklar aracılığıyla enfeksiyonların 
topluma taşınmasını önlemek için, 
sınıfların performansı öngörülebilen 
ve ölçülebilen, ısı geri kazanımlı 
mekanik havalandırma sistem ve 
üniteleri ile havalandırılması ulusal 
bir politika olarak benimsenmelidir” 
görüşüne yer verildi. 

En büyük enfeksiyon riskinin havada 
asılı  virüsler nedeniyle kapalı 
hacimlerde olduğunun bilimsel bir 
gerçek olduğunu ifade eden TOBB 
İklimlendirme Meclisi Raporu, “Sal-
gın sonrasında da ve muhtemelen 
olacak yeni salgınlarda da, çocukla-
rın ve çocuklar yoluyla çarpan etkisi 
ile toplum sağlığına etkisi büyüktür. 
Bu nedenle okullardaki iç hava 
kalitesinin iyileştirilmesi en öncelikli 
toplumsal sorumluluklardan bir 
tanesidir. 

Yetersiz havalandırmanın olduğu 

kalabalık ortamlarda uzun zaman 
dilimlerinde kalmanın COVID-19 
bulaş riskini artırdığı, oysa doğru 
bir havalandırmanın ve kontrolünün 
COVID-19’a neden olan virüslerin 
iç ortama yayılmasının önlediği ve 
bulaş riskini azalttığı bilimsel bir 
gerçektir” görüşünü savundu.

Eğitim, öğretim başarısını da 
etkileyecek

Çocukların iç hava kirliliğinden 
yetişkinlere göre daha fazla etkilen-
diğinin anlatıldığı raporda, sınıf içi 
iklimlendirme noktasında alınacak 
önlemlerle; çocukların sağlığının 
korunmasının yanı sıra eğitim – 
öğretim başarısına da katkı sağlana-
cağı kaydedildi. 

TOBB'un yayınladığı politika dokü-
manını bu ay dergimizin eki olarak 
sizlerle paylaşıyoruz.
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İklimlendirme Sektörünün Lider Fuarı
“ISK-SODEX 2023’e” Katılım İmzaları Atılıyor

 Hannover Messe Sodeks Fuarcılık 
tarafından ‘Sağlıklı İklimlendirme 
Çözümleri’ teması ile 25-28 Ekim 
2023 tarihlerinde İstanbul Fuar 
Merkezi’nde düzenlenecek olan 
“Uluslararası ISK-SODEX 2023 Fuarı” 
satışları başladı. Katılımcı firmalar, 
stant alanları için görüşmelerine 
devam ediyor.

Yaklaşık 42.000 m² alanda satışına 
başlanan ISK-SODEX 2023 Fuarı’na 
850’nin üzerinde katılımcı gelmesi 
bekleniyor. Asya ve Kuzey Afrika 
Bölgesi için her zaman bir çekim 
alanı olan fuara, 2023 yılı için Avrupa 
ülkelerinden de büyük ilgi bekleni-
yor. Almanya, İtalya ve Fransa’dan 
katılımcılarını ağırlayacak olan 
fuarda, alternatif enerjiyle çalışabi-
lecek ürünler, temiz ve konforlu iç 
hava kalitesinin oluşturulması, akıllı 
HVAC-R otomasyon sistemleri, daha 
az enerji tüketen, daha yüksek per-
formanslı ve çok fonksiyonlu ürünler 
ön plana çıkacak.

İklimlendirme sektöründe, bölgesi-
nin en büyüğü olma özelliğine sahip 
olan fuarda ısıtma, soğutma, klima, 
havalandırma, yalıtım, pompa, vana, 
tesisat, su arıtma, yangın, havuz ve 
güneş enerjisi sistemleri sektörlerine 
dair binlerce çeşit ürün ve hizmet 
fuar ziyaretçileriyle buluşacak. Fuarın 
yenilenen İstanbul Fuar Merkezi’ne 
taşınmasıyla ise katılımcılara ve 
ziyaretçilere hem ulaşım açısından 
kolaylık sağlanması hem de daha iyi 
bir fuar deneyimi sunulması hedef-
leniyor.

2021 yılını toplam 6.2 milyar Dolar, 
2022 yılının ilk 4 ayını, geçtiğimiz 
yıla kıyasla %15.2 artış ile, 2.2 
milyar Dolar üzerinde ihracat ile 
tamamlayan iklimlendirme sektörü 
profesyonellerinin buluşacağı “ISK-
SODEX 2023”, dünyanın her yerinden 
ziyaretçiler ve konusunda uzman 
katılımcılar arasında bilgi alışverişi 
yapma imkânı sunacak. Fuarda yer 

alacak olan Forum Alanı, Ustalar 
Ligi, Konferanslar ve sektörün önde 
gelen dernekleri ile olan iş birlikleri 
sayesinde iş bağlantıları kurma ve 
geliştirme, sektördeki yenilik ve 
gelişmeleri yakından tanıma fırsatı 
sağlanacak.

T.C. Ticaret Bakanlığı destekleri ile, 
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB) tarafından organize 
edilecek olan B2B İkili İş Görüşmeleri 
ile ise, sektörün ticaret hacmine 
büyük katkı sağlanacak. 2021 yılı 

İkili İş Görüşmeleri kapsamında, 
53 ülkeden 300 profesyonel satın 
almacı, ISK-SODEX Fuarı katılımcıları 
ile buluştu.

İ lk i  1997 yıl ında düzenlenen 
ISK-SODEX Fuarı’nın 2021 yılında 
gerçekleşen versiyonunda, 2023 
yılına kadar gerçekleştirilmek üzere 
500 milyon Dolarlık ticaret hacmi 
yakalandı. ISK-SODEX 2021 Fuarı’nı 
95 ülkeden 86 bin 217 kişi ziyaret 
etmişti.
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Akıllı ve dijital içme suyu uygulamaları için Hycleen Otomasyon Sistemi

 Georg Fischer Boru Sistemleri tara-
fından geliştirilen Hycleen Otomasyon 
Sistemi, akıllı teknolojisi ile hijyenik 
temiz su sistemlerinin kurulmasını 
sağlıyor. Özellikle büyük bina komp-
lekslerinde kullanma ve içme suyu 
tesisatlarının planlanması, kurulumu, 
işletilmesi ve bakımını güvenilir ve 
basit bir şekilde destekleyen Hycleen, 
tesisata giren suyun hijyenik ve sağ-
lıklı kullanımının yanı sıra enerji 
tasarrufu konusunda da önemli 
bir avantaj yaratıyor. 
Sıcak ve soğuk su sir-
külasyonu yüksek katlı 
yapılarda önemli bir konu-
dur. Sıcaklık değerlerinin 
ayarlanması ile suyun ısınması 
için boşa akışın önüne geçiliyor veya 
suyun ısınması için enerji kullanımını 
azaltıyor. Bu sayede %20-25 oranında 
bir enerji tasarrufu sağlanabiliyor.

Hem akıllı, hem sağlıklı
Hycleen Otomasyon Sistemi, sıhhı 
tesisat otomasyonu ve güvenli temiz su 
tedariğinde bir devrim niteliği taşıyor. 
Ana Ekran, vanalar, güç kaynağı ve veri 
iletim kablolarından oluşan sistem, 
önleme, izleme, müdahale ve risk 
değerlendirmesi süreçleri ile tesisattaki 
su kalitesini kontrol altında tutuyor.
Özellikle büyük sıcak ve soğuk su 
dağıtım sistemlerinde – örneğin has-
tanelerde, otellerde, huzurevlerinde 
– durgunluk, pürüzlü yüzeyler ve 55 
°C'nin altındaki sıcaklıklar, biyofilm 
oluşumuna neden oluyor. Suda bulu-
nan bakteri kaynaklı Lejyonella gibi 
hastalıkların önlenmesinde, yeterince 
yüksek sıcaklıklarda ve düzenli su 
değişimi büyük önem taşıyor. Sistem, 
bileşenleri ile otomatik olarak elde 
ettiği verilerle hassas hidrolik ayar 
kontrolünü gerçekleştirerek termal 
dezenfeksiyon yapılmasını ve düzenli 
su değişimini sağlıyor.

İçme suyunn dijital geleceği
Sistem, Ana Ekran sayesinde kurulan 
sistemi tek kablo (her 500 m) tek bir 
ekranla 50 denetleyiciye kadar kontrol 
edebiliyor. Devreye alma sırasında 

Ana Ekran, sistemdeki tüm vanaları ve 
sensörleri, kimliği ve türü ile algılıyor; 
bunları kendi yazılımına aktarıyor ve 
önceden tanımlanmış değerlerle çalış-
maya başlayabiliyor. Bununla birlikte, 
tüm parametreler yalnızca Ana Ekran 
aracılığıyla değil, aynı zamanda bilgisa-
yar, tablet veya akıllı telefona bağlantı 
yoluyla da bireysel ihtiyaçlara uygun bir 
şekilde uyarlanabiliyor. 
Ayrıca sisteme son eklenen Hycleen 
Connect ile içme suyu tesisatlarının 
dijital izlenmesi ve optimizasyonu 
bulut tabanlı uzaktan erişim ile kontrol 
edilebiliyor; veriler artık dijital olarak 
konumdan bağımsız şekilde 7/24 
izlenebiliyor. Bağlantı ile eski değerler, 
sıcaklık zaman çizelgeleri, önceki valf 
ayarlarının yanı sıra maksimum ve mini-
mum değerlerin görüntülenebilmesi, 
oluşabilecek sorunların önceden tespit 
edilmesine olanak tanıyor. Böylece 
sorunlar önceden görülüp, şikayet 
noktasına gelmeden giderilebiliyor.

Sistem Teknik Detaylar
Jrg Legioterm 2T sirkülasyon ve JrgLegi-
oterm K yıkama vanalarının temel özel-
liklerinden biri vana içerisinde su cebi 
oluşturacak ölü bölgelerin olmamasıdır.  
Bu sayede vanaların içerisinde biyofilm 
alanlarının oluşması engellenir.
Jrg Legioterm 2T  sirkülasyon vanaları, 
PN10 basınç sınıfına sahip ve  DN15, 20, 
25 olmak üzere 3 farklı çap ile üretimi 

mevcuttur.  Gövde malzemesi bakır-
kalay alaşımı veya paslanmaz çelik 
olarak iki farklı opsiyonda sunulmak-
tadır. Vana içerisinde bulunan contalar 
EPDM malzemeden üretilmektedir. Her 
bir vana çaplara göre farklılık gösterse 
de yaklaşık 1kg.‘lık ağırlığa sahiptirler. 
Vanaların çalışma sıcaklık değerleri 
0-90 °C arasında ayarlanabilmektedir. 
Fabrika ayarı 57 °C ile kurulumu yapıl-
maktadır. Vanaların mevcut sisteme 
kurulumu rakorlu bağlantılar ile yapıl-
maktadır. 
Jrg Legioterm K Yıkama vanası ise DN15 
ve DN20 olmak üzere iki farklı çap ile 
üretim yapılmakta ve fabrika sıcaklık 
ayarı 20°C olarak set edilmektedir. Vana 
gövde ve conta malzemeleri sirkülasyon 
vanaları ile aynıdır.  
Hycleen Otomasyon Sisteminin kuru-
lumunda vanaların mevcut PP-R boru 
hatlarına entegresi de mümkün olup, 
renovasyon esnasında kolay kurulum 
imkanı sağlamaktadır.
Hycleen Ana Kumandası ise 10,1 inç 
dokunmatik ekran ile müşterilerin kul-
lanımına sunulmaktadır. Panel üzerinde 
2 Rj45 Jak (Ethernet), 2 USB bağlantısı, 
röle çıkışı bulunmaktadır. 230 V / 36 V 
voltaj değerleri ile çalışmaktadır. 
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TTMD Üyelik Ayrıcalıkları

Bunları biliyor muydunuz?

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, değer yaratırken Üyelerine 
özel ayrıcalıklar da sunmaktadır.

1- Üyelere Özel Avantajlar
• TTMD Yayınları: TTMD Üyeleri, TTMD’nin bünyesinde bulunan özgün yayınlara indirimli sahip olabilmektedir.

• Ücretli Eğitimler: Türkiye’de sadece TTMD’nin eğitimini verdiği Alarko Carrier HAP Eğitimi TTMD Üyelerine indirimli olarak 

verilmektedir. Başta İstanbul olmak üzere TTMD Temsilciliklerinde 70’in üzerinde düzenlenen kurslarda 500’ün üzerinde mezun, 

hem program bilgisine, hem de programın ömür boyu kullanım lisansına sahip olmuştur.

• ISK SODEX Fuar Alanı: Türkiye’nin ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma ve güneş 

enerjisi sistemleri alanlarında en büyük fuarı olan ISK SODEX iki yılda bir TTMD’nin eş organizatörlüğünde düzenlenmektedir. Bu 

fuara katılmak isteyen TTMD Üyeleri, fuar alanındaki stantlarda indirime sahip olmaktadır. 

• TTMD Sempozyumu: İki yılda bir gerçekleşen Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu’nda TTMD Üyelerine özel 

kayıt şartları sağlanmaktadır. 

2- Teknik Bilgi Paylaşımı
• Seminerler: Bilgi paylaşımı ve eğitimi kendisine kuruluş amaçlarından biri olarak belirleyen TTMD, 15 ayrı Temsilciliğinde 

düzenli olarak eğitim seminerleri vermektedir. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu seminerler, TTMD üyelerini ve tüm sektör 

paydaşlarını bir araya getirme şansı yaratmaktadır. TTMD Üyeleri seminerlerden sürekli haberdar olurlar. 

• TTMD Sempozyumları: TTMD düzenli olarak her iki yılda bir "Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu" düzenle-

yerek alanında uzman çok sayıda bilim insanını ve sektör paydaşını bir araya getirmektedir. Sempozyuma gönderilen bildirilerin, 

uluslararası akademik hakem heyetinden geçmesiyle en sağlıklı ve kaliteli bilgilerin sektöre ulaşması sağlanır. 

• Çalıştay: Yılda bir farklı tema ile düzenlenen çalıştaylarla, ihtiyaçlar, sorunlar ve çözüm önerileri sorgulanmakta; sektöre, 

politika yapıcılara ve karar vericilere katkı sağlayıcı somut çıktılar üretilmektedir. Elde edilen sonuçlar her yıl üyelerle ve sektörle 

paylaşılmakta, bu sayede farkındalık ve sürdürülebilir bilgi üretimi sağlanmaktadır. 

• TTMD Yayınları: TTMD kuruluşundan günümüze çok sayıda basılı kitap ve dergi yayımlamıştır. Alanında uzman isimlerin 

yazdığı özgün ve çeviri kitapların yanı sıra TTMD, dergisi ile sektörün gelişimine katkıda bulunmaktadır. 2019 yılı itibariyle TTMD 

Dergisi, e-dergi formatında çağın gereklerini karşılayacak şekilde yayımlanmaya devam etmekte; eğitici makaleler ve dergi 

ekleriyle bilgi paylaşmaktadır. Uluslararası işbirliği sürdürülen ASHRAE ve REHVA Yayınlarının tercümeleri TTMD tarafından tesisat 

sektörüne kazandırılmıştır. TTMD üyeleri tüm bu yayınlara öncelikli ve indirimli sahip olmaktadır. Ankara, İstanbul ve İzmir’deki 

TTMD ofislerinin yanı sıra bu yayınlara web sitesi üzerinden de erişilebilmektedir. 

3- Komiteler 
TTMD Üyeleri birçok komite içinde görevler üstlenerek bilgi üretimine katkıda bulunabilir. Hali hazırda çalışmalarını sürdüren, 

Bina Enerji Performansı Simülasyonları (IBPSA Türkiye), Dijitalleşme, Enerji Mühendisliği (AEE Türkiye), Enerji Depolama ve Isı 

Pompası, İç Çevre Kalitesi ve Commissioning Teknik Komitelerinde yer alan Üyeler, dernek içinde daha etkin görevler üstlenebilir. 

Komiteler hakkında geniş bilgi, TTMD web sitesinde yer almaktadır. 



NİSAN- HAZİRAN 2022      TTMD DERGİSİ 29

TTMD Üyelik Ayrıcalıkları

4- Dijital Yaşam
• TTMD Portal: Dijital çağı yakından takip eden TTMD, Üyeleri ile olan iletişimini TTMD Portal 
üzerinden sağlamaktadır. Portala giriş yapan TTMD Üyeleri, TTMD’nin dijital veri arşivine ulaşabilir, 
TTMD Dergilerini elektronik ortamda okuyabilir, geçmiş dönemlere ait seminer sunumlarına 
erişebilirler. TTMD Temsilciliklerinde günümüze kadar yapılan yüzlerce seminerin sunumu, yal-
nızca TTMD Üyeleri için arşivlenerek portal üzerinden paylaşıma açılmıştır. Ayrıca TTMD Üyeleri; 
portalda bilgilerini güncelleyebilir, aidat, vb. gibi işlemleri de yapabilir. https://portal.ttmd.org.tr

TTMD Sosyal Medya Hesapları: Çağımızın etkili iletişim yolu olan sosyal medyada TTMD’yi takip ederek en güncel haber, 
etkinlik ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. TTMD’yi Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter ve Youtube üzerinden “ttmdtr” 
rumuzu ile takip edebilirsiniz. 

• TTMD Web Sitesi: Sürekli güncellenen içerik ve haberleriyle TTMD web sitesini takip edebilir, TTMD e-dergisine ulaşabilirsi-
niz. TTMD geçmiş dönem tüm dergileri pdf olarak web sitesinden ücretsiz yayımlamaktadır. http://ttmd.org.tr/

• TTMD Youtube Kanalı: 50’den fazla video ve 75 saatten fazla içeriğin yer aldığı Kanalımızda; 2014-2016-2018 yıllarına ait 
TTMD Sempozyum görüntüleri, 2017-2018-2019 Çalıştayları, TTMD Eğitim seminerleri, toplantılar ve 25.Yıl Galası gibi çok sayıda 
video izlenebilmektedir. TTMD, YouTube Kanalı ile geçmiş ve gelecek görsel arşivini sektörün yararına sunmaya devam etmekte 
ve sürekli yeni içerikler ekleyerek güncellemektedir. 

5- TTMD Sosyal Ağ
Tesisat sektöründe öncü ve çatı dernek olan TTMD, sosyal etkinliklerinde çok sayıda saygın ve nitelikli meslektaşını bir araya 
getirmektedir. Bu sayede sosyal ağınız ve mesleki çevreniz genişleyerek yeni işbirlikleri geliştirme fırsatını yakalayabilirsiniz. 
TTMD her yıl geleneksel hale getirdiği “Boğaziçi Buluşması”, “Yeni Yıl Kutlaması”, “Bowling Turnuvası” gibi etkinliklerle üyelerine 
sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda sosyal bir aile ortamı da sunmaktadır.

6- Uluslararası İlişkiler 
• IEA, REHVA, CLIMAMED, ASHRAE vb. uluslararası bağlantılar: TTMD, ASHRAE (American Society of Heating and Refri-
geration Engineers), ISHRAE (IndianSociety of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers), PHVACR (Pakistan HVACR 
Society) ile işbirliği içinde olup, 2005 yılında REHVA (Federation of European Heating and Air Conditioning Association) ve 2009 
yılında CLIMAMED (Joint Organization of HVAC&R Associations of France, Italy, Portugal, Spain) üyesi olmuştur. 2018 yılından 
itibaren IBPSA Türkiye ve 2019 yılından itibaren AEE Türkiye TTMD tarafından temsil edilmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı 
Güneşle Isıtma Soğutma (IEA SHC TCP), Uluslararası Enerji Ajansı Binalarda ve Topluluklarda Enerji (IEA EBC TCP) ve Uluslararası 
Enerji Ajansı Enerji Depolama ile Enerji Tasarrufu (IEA ECES TCP) Teknoloji İşbirliği Programları Çalışma Gruplarında da görev 
alabilirler. İşbirliği kurulmuş uluslararası kurumların üyeleri ile işbirliklerini geliştirmek mümkün olduğu gibi; üyeleri için sunulan 
olanaklardan, yayınlarını alırken ve faaliyetlerine katılırken bu kurumların üyeleri gibi TTMD Üyeleri de yararlanabilmektedirler. 

7- TTMD E-Dergi ve Duyurular
TTMD e-dergisi ve düzenli olarak yaptığı duyurular ile Üyelerini bilgilendirmekte; Derneğin etkinliklerinden ve sektörü ilgilendi-
ren gelişmelerden Üyelerini haberdar etmektedir.

8- AB Projeleri 
TTMD çok sayıda AB projesi tamamlayarak yeni proje çalışmalarını sürdürmekte, bu sayede bilgi üretimi ve transferi için en doğru 
adımları atarak sektörü ileri taşımaktadır. Projelerde uzmanlıkları çerçevesinde Üyelerimiz de görev alabilmektedir.



yetkinleşiyor.  Ama uzmanlıkla ilişkili gelişmiş bir yapı 
Türkiye’de söz konusu değil. Üniversiteden mezun olmak 
bu alanda faaliyet göstermek için yeterli oluyor. Ama 
hayatın gerçeklerine baktığınızda, ısıtma, havalandırma, 
klima konusu, burada tabi ki önemli olan dizayn ve 
inovasyon. Dizaynın yetkin bir biçimde yapılması önemli 
ve bunun olabilmesi için lisans düzeyindeki eğitimde çok 
ciddi bir altyapı oluşturulması gerekiyor. İTÜ’de Tesisat 
Mühendisliği bölümü kurulması için bir zaman çok çalış-
tık, bu süreçte dışarıda da neler yapıldığını araştırdım. 
Dünyada da makine mühendisliği lisans eğitiminde 
ısıtma, havalandırma, klima konusunda bir uzmanlık 
oluşmuyor, böyle bir eğitim verilmiyor. Lisans mezunu 
kişilerin temel düzeyde yetersiz oldukları gözleniyordu. 

TTMD Akademi’nin ortaya çıkışıyla ilgili bilgi 
verebilir misiniz?

Prof. Dr. Ahmet Arısoy: Bir akademi fikri, örnek aldığı-
mız başta ASHRAE olmak üzere yurtdışı derneklerin 
uygulamaları ile doğdu.  Biz eğitimlerimizi esas olarak 
ASHRAE’yi örnek alarak geliştirmeye çalıştık, benzer 
olarak İngilizlerin CIBSE Derneği var. Onlar da çok etkin 
bir eğitim faaliyeti içerisindeler. Bu tür eğitimler aslında 
bizim gibi derneklerin çoğunda var. Buna ihtiyacımız da 
var çünkü sonuçta TTMD bir mühendis derneği, mühen-
dislik lisans düzeyinde eğitim alan birisi bu eğitimin 
üzerine bu sektöre katılmak ve bu sektördeki uğraşları 
neticesinde tecrübe kazanmak suretiyle bu konuda 
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oluşturulduktan sonra notlar hazırlanmalı. Eğer yeni 
baştan bir ders hazırlanacaksa, bu programın ve içeriğin 
kurul tarafından onaylanması lazım.  Kaynakların ulusla-
rarası kabul görmüş olması, bu kaynağa bağlı olarak ders 
notları ve sunumların oluşturulması lazım. Bütün bu 
hazırlıklar, ders belgesi ile birlikte bu kurula takdim edi-
liyor. Belgede, dersin kapsamı, program, kaynak kitaplar, 
notlar, dersin hedefi, neleri kazandırmayı hedeflemekte-
dir ve sonuç olarak katılan öğrenciler neyi öğrenecekler 
gibi bilgilerin net olarak ifade edilmesi gerekiyor. Bu 
hazırlıklar komisyon tarafından onaylandıktan sonra bu 
ders açılmaya hazır hale geliyor. İlk yaklaşım olarak yeni 
dönemde bir yıllık bir eğitim programlıyoruz. Bir yılda 
6 tane dersin verilmesini düşünüyoruz. Birinci bölüme 
bahar dönemi denilebilir, ikinci döneme de sonbahar 
veya kış dönemi denilebilir. 3 ders bahar döneminde, 3 
ders de kış döneminde verilmek üzere bir taslak prog-
ram hazırladık.  Bu program içerisinde Fundamentals, 
Systems &Equipments zaten var olan ve tecrübe edilmiş 
dersler olduğu için bunlar ilk iki dersi oluşturuyorlar.  
Komitede yaptığımız toplantılarda diğer 4 dersin de adı 
konuldu. 3.ders olarak bu dönem açılması planlanan 
Yaklaşık Sıfır Enerjili Bina (NZEB) var. Bu dersin hazırlığını 
daha önceden belirli ölçüde yapmıştık ve bunları tamam-
layarak dersi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Başka bir 
ders olarak en başta düşündüğümüz yangın veya yangın 
güvenliği olacak. Sektör için çok önemli ve çok da ilgi 
çekeceğini düşündüğümüz bir konu.  Lisans düzeyinde 
İTÜ’de Kazım Beceren bu dersi veriyordu, dolayısıyla 
Akademi’de Kazım Hoca tarafından hazırlanması ve de 
onun ekibi tarafından verilmesi kabul edildi. Beşinci ders 
olarak Sıhhi Tesisat olarak adlandırdığımız, esas olarak 
borulama, temiz-pis su, sıcak-soğuk su başta olmak üzere 
binadaki borulamayla ilişkili konuları içeren bir ders. Bu 
kapsamda doğalgaz tesisatı da düşünülebilir. Dersle ilgili 
altyapı hazır ama güncellemesi gerekiyor. Akademik bir 
ders ama özellikle projecilerin bakış açısıyla, uygulamacı 
olarak güncellenmeli. Sıhhi tesisat daha çok standartlara 
dayalı, kuralları olan bir konu, ancak zaman içerisinde 
gelişen standartlar var dolayısıyla bu anlamda bir deği-
şiklik yapılması lazım. Bu konuyu kendi içimizde bir ekip 
olarak konuştuk ve 5. ders olarak hazırlıyoruz. 

Son ders olarak da Akustik konusu var. Akustik konu-
suyla ilgili belli ölçüde bir deneyim var, aslında geçmiş 
dönemde böyle bir ders açmak için Akademi çerçeve-
sinde duyuruya çıktık ama yeterli talep olmadığı için 
bu ders açılamamıştı. Bu dersin biraz daha geliştirilmesi 
gerekiyor. Böylece ilk sene için 6 ders düşünülüyor. Bu 
6 dersi bir öğrenci takip ettiğinde çok ciddi bir altyapı 
kazanmış olur. Bu şekilde donanımı olan insanlar sek-
törde hizmet vermeye başlayınca, yapılan hizmetin ve 
üretimin kalitesi artacaktır ben buna çok inanıyorum. 

Eğitimlere kimler katılabilir? Katılanlar ne gibi 

Bunun giderilmesi, bütün dünyada olduğu gibi sektör 
içerisinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla TTMD, üyelerinin bu 
anlamdaki ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir Akademi 
kurmalı ve temel bilgi düzeyinde bir eğitim verilmeli. 
Aynı lisans düzeyinde nasıl bir eğitim veriliyorsa, yakla-
şık 40-45 saatlik düzeyde derslerden oluşan bir eğitim 
verilmeli. Bu fikir sektör tarafından özellikle Sarven 
Çilingiroğlu’nun Başkanlığı döneminde kabul gördü ve 
bununla ilgili çalışmalarımıza başladık. Akademi fikrinin 
ortaya çıkışı budur. 

TTMD Akademi’nin kurumsallaşma aşamalarını 
anlatabilir misiniz?

Ahmet Arısoy: Akademi fikri ortaya çıkıp kabul gör-
dükten sonra çalışmaya başladık. İlk inisiyatif Sarven 
Çilingiroğlu ve rahmetli Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç ile 
görüş birliğine varıldıktan sonra ilk etapta, ilk örnek 
uygulama olarak zaten İTÜ Makina Fakültesi’nde 
verilmekte olan “Fundamentals” dersini burada TTMD 
Akademi çerçevesinde vermekti. Bunun arkasından 
yine makina fakültesinde vermiş olduğumuz “Systems & 
Equipments” dersini vermeyi düşündük. Altyapısı hazırdı 
ve bu dersler ASHRAE’ye dayanıyordu. Dolayısıyla ders 
içeriği, anlatılacak konular, işleniş biçimi, notlardan 
oluşan ASHRAE’nin bir yayını da var ve her şey hazırdı 
ve ilk dersi açtık. Kurumsallaşmadan ziyade öncelikle bir 
kişisel deneme olarak bu ders başladı ve daha sonraki 
yıllarda tekrarlandı. Sadece ben değil, özellikle sektörden 
projecilerin de katılımıyla bu dersler açıldı ama bu işin 
kurumsallaşması önemliydi. Bu dönem altyapı, yönetme-
lik gibi çalışmaların üzerinden Yönetim Kurulu geçerek 
Akademi Komisyonu oluşturuldu ve bu komisyon ders-
lerin akademik yönde derslerin verilmesi konusunda 
çalışmalara başladı. Ümit ediyorum ki bu kurumsal yapı 
yerine oturacak ve kendi kendine çalışacaktır. Burada 
katkı koyan arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum.

Eğitim süreleri ve içerikler nasıl hazırlanıyor, hangi 
uluslararası kaynaklara başvuruluyor? Akademi 
çerçevesinde hangi eğitimler planlanıyor? Yılda 
kaç eğitimin takvimde yer alması düşünülüyor?

Ahmet Arısoy: Standart bir lisans eğitimini esas alıyoruz 
dolayısıyla mühendislik eğitiminden güncel, modern 
yaklaşım neyse aynısını uyguluyoruz. Yönetmeliklerimizi 
ve kurallarımızı buna göre oluşturduk. Bizim fakültede 
uygulanan dersler, Amerikan kuruluşu ABED tarafından 
akredite edilmişti. Bu akredite olmuş eğitimi örnek 
alarak, bir dersin geliştirilmesi söz konusu olduğunda 
bu dersin örnekleriyle ilişkili bir içerik hazırlanması ve 
bir program oluşturulması, hangi gün ve saatte kimin 
anlatacağı şeklinde belirlenmiştir. Biz buna ders belgesi 
diyoruz, buna benzer bir yapıyı TTMD Akademi’de de 
geliştirdik. Dersi açacak veya koordine edecek olan kişi 
böyle bir belge hazırlaması gerekiyor. Program ve içerik 



faydalar elde edecektir? Sertifika veriliyor mu?

Ahmet Arısoy: Bu eğitimi öncelikle gönüllülük esasıyla, 
yani insanların kendilerini geliştirme istekleri doğrul-
tusunda TTMD bu kişileri hedef almaktadır.  Bu kişileri 
donatarak ve bilgilerle yetkin bir hale getirmeye çalı-
şıyoruz. Sonuçta bir sertifika vermek aslında başlangıç 
amacımız değil. Böyle bir sertifikaya sahip olmak kursa 
katılanlar anlamında bir artıya sahip olabilir, bunu 
kullanabilirler ama bizim için ilk etapta bu eğitimin 
kalitesi ve standardını oturtmak istiyoruz. Daha sonra bu 
konu tartışılabilir, o zaman gerçek anlamda bir akademi, 
yani hukuksal anlamda bir akademi kurulur ve sonuçta 
katılımcılara bir sertifika veya diploma verir ve bunun bir 
geçerliliği olabilir. 

Bu eğitimlere kimler katılabilir? Tabi ki bu sektörde iş 
yapan 1. derecede makine mühendislerinin katılmasını 
bekliyoruz. Bizim hitap ettiğimiz sektör proje, yani 
dizayn, uygulama-müteahhitlik işleri başta olmak üzere 
aynı zamanda cihaz üretimi ve bu cihazların pazarlaması 
konusunu da içeriyor. Yine bizim üyelerimiz içerinde 
akademik insanlar da var ama hedefimizde bu insanlar 
yok. Birinci derecede hedef, proje ve uygulama ala-
nında çalışan insanların yetiştirilmesi. Dolayısıyla genç 
mühendislerin yetişmesi birinci hedefimiz. Bina sektörü 
mimarlık disiplininden çok farklı değil, sonuçta ortaya 
çıkan şey bir bina. Biz bu binanın tesisatıyla ilgiliyiz 
ama tesisatı binadan ayırmak mümkün değil dolayısıyla 
mimarlar ile çok iç içeyiz. Bizim birçok uygulamamız da 
sistem üzerinde olmaktan çok binanın kendisiyle, bina 
kabuğuyla ilişkili. TTMD içinde mimar üyelerimiz de 
var ve bu akademi aynı zamanda mimarlara da hitap 
ediyor. Özellikle bizim konularımıza yaklaşmak isteyen 
mimarlar yine bizim hedef kitlemiz olarak düşünülebilir. 
Duyurularımızda kimler bu katılabilir diye detaylı olarak 
belirtiyoruz.

Sertifika vermediğimiz için bir sınav da yapmıyoruz, 
klasik derslerden farklı olarak. İlk açtığımız yüz yüze olan 
Fundamentals eğitiminde bunu yapabiliyorduk ama 
daha sonrasında bundan vazgeçtik. Derslere katılanlara 
bir katılım belgesi veriyoruz. 

NZEB eğitimi hakkında detaylı bilgi verebilir 
misiniz?

Ahmet Arısoy: Bu dersin ilk çıkış kaynağı, kurumsal-
laşma aşamasından önceki yıllarda ortaya çıktı. TTMD 
olarak, üyesi olduğumuz REHVA’nın çalışmalarına ve 
komitelerine katılmaktayız. Bu çalışmalar kapsamında 
kitaplar, rehberler, görüş metinleri, raporlar ve teknik 
notlar üretilmekte. Bunların içerisinde rehberler önemli. 
Bir takım özel olarak belirli bir konu etrafında gruplar 
oluşturuluyor ve onlar çalışmaları neticesinde bir yayın 
ortaya çıkartıyorlar. Biz Akdeniz İklimi ile ilişkili çalışma 
için, Akdeniz’deki 5 üye ülke olarak bu çalışmaya soyun-

duk. Öncelikle bir “Guide” olarak çıktık ancak kapsam çok 
geniş olunca, 1-2 şeklinde ayırdık. Sonuçta Akdeniz İkli-
mine uygun Yaklaşık Sıfır Enerjili Bina Tasarımı yapılması, 
bina ve onun sistemi şeklinde oldu. Bu rehberin ilki bina 
ile ilişkili, dolayısıyla pasif diye düşünülebilir. İkincisi de 
aktif yani tam bizim konumuz olan sistemler, bunların 
dizaynı. Bu rehberin sektöre duyurulması, aktarılması 
anlamında böyle bir dersin olması, yapılan toplantılarda 
gündeme geldi. CLIMAMED, CLIMA toplantılarında, kurs 
halinde 5-6 saat içinde anlatılması düşünüldü. Ama bizim 
fikrimiz bunu bir derse çevirerek bunu Akdeniz İklimi ile 
de sınırlamayarak, REHVA çerçevesinde yürütülen bir 
proje kapsamında, “Sıfır Enerjili Bina” şeklinde gerçekleş-
tirmek.

Bu proje sonuncunda bu konuyla ilgili uzmanların yetiş-
tirilmesi ve onların eğitimi konusunda Nermin Köroğlu 
Isın ve Gökhan Ünlü derslere katıldılar. Biz de bu dersi 
programa aldığımızda kendilerinden destek alacağız. Bu 
çok güncel bir konu çünkü AB içerinde, bildiğiniz gibi bir 
çerçeve, yani binalardaki sistemlerin performansı ile iliş-
kili bir yönetmelik ve AB’nin kendine koyduğu hedefler 
var. Temel hedef, binalardaki enerji kullanımının, fosil 
yakıta dayalı enerji tüketiminin minimize edilmesi ve en 
son noktada bunun sıfırlanması. Binalarda kullandığımız 
enerjinin hiçbir kısmının fosil yakıt kaynaklı olmaması 
hedefleniyor. Bu çok iddialı bir hedef, ilk aşamada yakla-
şık sıfır enerjili bina hedefi konulmuştu. Belli bir takvim 
içinde, devlet binaları, yeni yapılan binalar, özel konutlar 
vs. bunların yaklaşık sıfır enerji olması. Yeni yaklaşımlarda 
bu hedef daha da genişletilerek sıfır enerjili binaya doğru 
gidiş var. Bunun takvimi daha uzun ve bunun içerisinde 
mevcut binaların da buna yaklaştırılması. Dolayısıyla en 
yakındaki hedef, yakın zamanda aslında uygulaması bek-
lenilen, istenilen, zorlanılan bir konu. Bunu sektördeki 
arkadaşlara anlatmamız çok önemli diye düşündük ve 
bu doğrultuda çok ciddi bir çaba harcadığımız ve bilgi 
birikimimiz olduğu için bunu kullanmayı düşündük. 

Bütün bu dersleri biz İngilizce olarak hazırlıyoruz, çünkü 
orijinal kaynaklarımız İngilizce. Dolayısıyla bütün ders 
notlarımız, kaynaklarımız ve de sunumlarımızdaki yazılı 
olan kısımlar İngilizce ama anlatım dilimiz Türkçe. Kafa-
mızdaki bir başka hedef de, özellikle bu NZEB dersini 
REHVA içerisinde bir Akademi yapısı yok ama kuruldu-
ğunda bu dersi orada her şeyi ile hazır olarak verebilecek 
noktada olacağız. 

Nermin Köroğlu Isın: 

NZEB konsepti ile ilk olarak ASHRAE’nin kış konferan-
sında tanıştım 2017’de. Çok büyük bir hayranlıkla öğren-
diğim bir konu oldu. Konferansta neredeyse başka hiçbir 
konu konuşulmuyordu, bütün seminerler bu konuyla 
ilgiliydi. Oradan çıktığımda, TTMD’de bu konuyla ilgili 
bir şey yapılması gerektiğine ikna olmuştum ama tabi 
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zaman çok erkendi. Orada hep gururla anlatılan bir konu, 
binaların tasarımcıları, işletmecileri ve kullanıcıları hepsi 
bir araya gelip bir binayı sunuyorlar ve bu bana çok 
enteresan geldi. Genelde bina tasarımcısı ve mekanik 
tesisat uygulayıcısı ve işletmecinin bir araya gelmesini 
anlıyorum ama kullanıcıların da orada olması çok değişik 
geldi ve gerçekten bina kullanıcısı burada çok önemli. 
Kendi atığından da faydalanabilmek için belli kuralları 
kabul ediyorlar, diyelim bir ofis binası, ona göre şirketler 
orayı kiralayabiliyor. Mesela her ay sonunda bakılıyor ne 
kadar enerji tüketildiğine, sıfır olan ay sonlarında çok 
büyük mutluluk yaşıyor ve gurur duyuyorlar. Ona göre 
belki belli faydalar sağlıyorlar. 

Daha sonra REHVA tarafından Prof Track eğitimleri açıldı 
2018’de, hemen kaydoldum. Eğitimler yaklaşık 3 ay kadar 
sürdü, sonra sınavlarına girdim ve REHVA lisanslı NZEB 
eğitmeni oldum. NZEB aslında Nearly Zero Energy Buil-
ding, amaç Net Zero Energy Building yapmak. Prof Track 
sonrasında 1-2 projede NZEB üzerinde çalıştım. Şu an bir 
okul projesi üzerinde NZEB dizaynı, iyileştirme yapıyo-
ruz.  Aslında dizayndan yapılması daha iyi olur ama bu 
mevcut bir okul projesini NZEB’e yaklaştırma şansımız ne 
olabilir üzerine bir çalışma içerisindeyim. Şu an hep hayal 
ettiğim, sektörümüzün temel eğitim platformu TTMD 
üzerinden bu eğitime katkıda bulunacağım için çok 
mutluyum. Umuyorum gerekli şekilde faydalı olabilirim. 

Ahmet Arısoy: 

Nermin Hanımın ifade ettiği gibi, NZEB sadece bir 
metodoloji veya bir özel konuya bakmak değil, aynı 
zamanda yeni bir yaklaşım. Bu dersin içerisinde bunlar 
işlenecek. Klasik işleyişteki, mimar projeyi yapıyor, sonra 
mühendis mekanik vb. gibi bir durum yok. Burada bütün 
disiplinlerin oturup baştan itibaren birlikte çalışmaları 
lazım.  Bu konsept de bu dersin içerisinde işlenecek, 
verilecek. Diğer bir nokta ise ana yürütücümüz Nermin 
Köroğlu Isın’dır, ben sadece destek olmaya çalışıyorum. 
Fikrin ortaya çıkması ve uygulanması konusunda destek 
veriyorum, ama asıl uygulayıcılar bu işin uzmanları 
olacaktır. TTMD Akademi olarak hedeflediğimiz konu, 
akademisyenlerin değil, meslektaşların eğitim verdiği 
bir yer olmalı. Uygulamanın içerisinden gelen bilgilerin 
aktarılması çok önemli. Temel bilgi verilecek tamam ama 
onun üstünde esas ilgi duyulan şey, derse katılanların bu 
uygulamada güvenebileceği kişilerin yaptıklarıdır. Biz 
derslerin akademik çerçevede değil, uygulamalı olmasını 
istiyoruz. Bunun güvencesi de uygulamanın içerisinden 
gelen arkadaşlarımızdır.  Yangın konusundaki eğitimi Dr. 
Kazım Beceren’in, sıhhi tesisatı Sarven Çilingiroğlu’nun, 
NZEB eğitimini Nermin Köroğlu Isın’ın, akustikle ilgili 
eğitimi Tanju Kılınçarslan’ın yürütmesini istiyoruz. 

http://proftrac.eu/training-providers/turkey.html
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ÖZET

Sanayi devrimi sonrasında dünyadaki artan nüfus artışı 
sebebiyle ortaya çıkan konut ihtiyacının karşılanabilmesi 
adına inşa edilen birçok yapı, iklim koşullarına gereken 
önem verilmeden çevreye duyarsız bir şekilde tasarlan-
mıştır. Konut sektörünün toplam enerji tüketimindeki 
payının fazla olması ve artan konut sayısı nedeniyle, 
konutlardaki enerji korunumunun sağlanması öncelikli bir 
hedef olmalıdır. Bu bağlamda, enerji korunumunun hedef-
lendiği yapı standartları ile yerel iklim koşulları ve tasarım 
kriterleri dikkate alınmalıdır. Bu çalışmanın amacı, sıcak 
ve nemli iklim bölgesinde bulunan Antalya’daki konut-
ların enerji tüketim performanslarını değerlendirmek ve 
performansların iyileştirilmesi için uygulanabilecek en 
etkili stratejileri belirlemek ve test etmektir. Bu amaç için 
öncelikle, pasif tekniklere dayalı Pasif Ev Standardı ince-
lenmiştir. Daha sonra, Antalya kentindeki geleneksel ve 
1950 sonrası modern konutların mimari ögelerinin enerji 
korunumu bağlamında değerlendirilmesi için Kaleiçi ve 
Şarampol bölgesinde alan çalışması yapılmıştır. Son olarak 
çalışmada, EnergyPlus tabanlı DesignBuilder programı 
aracılığıyla elde edilen simülasyon verilerine dayanarak, 
Antalya kentinin modern konut tipine göre tasarlanan baz 
modelin enerji performansı ile baz modele Pasif Ev kriter-
leri ve geleneksel pasif yöntemlerin uygulanması ile elde 

edilen enerji performans sonuçları karşılaştırılmıştır. Sonuç 
olarak, güncel Antalya evini temsil eden baz modele oranla 
yıllık enerji tüketiminde %39, yıllık soğutma yükünde %50 
azalma sağlayan Pasif Ev Standardına ilave olarak yerel 
pasif tekniklerin entegre edilmesi ile toplamda yıllık enerji 
tüketiminde %52, yıllık soğutma yükünde %82 azalma 
sağlanarak, sıcak ve nemli iklim bölgesi için optimize edil-
miş ve Pasif Ev standardının tüm enerji taleplerine uygun 
prototip Pasif Ev uygulaması önerilmiştir.

SİMGELER VE KISALTMALAR

Bu çalışmada kullanılmış simgeler ve kısaltmalar, açıklama-
ları ile birlikte aşağıda sunulmuştur.

Simgeler  Açıklamalar
mm Milimetre
cm Santimetre
m Metre
m² Metrekare
yy. Yüzyıl
Pa Basınç birimi (Pascal)
ac/h Saatlik hava değişimi
<50 Saatlik hava değişimi (@50 Pa)
kWh Kilowatt saat
kWh/m²  Alan başına düşen enerji
kWh / (m² ∙ yıl) Alanı başına düşen yıllık enerji

1 Artı Mimarlık-Mühendislik-Müşavirlik Ltd. Şti., Cinnah Caddesi 72/5 06690, Çankaya/ANKARA, ggokce9307@gmail.com, ggokce@artiproje.net

2 Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 06570, Maltepe/ANKARA, iaycam@gazi.edu.tr, idilaycam@gmail.com
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SICAK İKLİM BÖLGESİNDE KONUT 
YAPILARI İÇİN GELENEKSEL VE 
PASİF TEKNİKLERİN UYARLANMASI 
İLE UYGUN PASİF EV UYGULAMASI
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W/m²K Isıl Geçirgenlik Katsayısı (U-değeri)
°C Santigrat
° Derece işareti
’ Dakika işareti
% Yüzde işareti

Kısaltmalar  Açıklamalar
U-değeri Isıl Geçirgenlik Katsayısı 
3D Üç boyutlu
ASHRAE Amerikan Isıtma, Soğutma ve 
 Havalandırma Mühendisleri Derneği
PHI Pasif Ev Enstitüsü
GBM Geleneksel baz modeli
GPEM Geleneksel Pasif Ev modeli
CFD Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

1. GİRİŞ

18.yy. son çeyreğinden itibaren sanayi devriminin baş-
langıcıyla birlikte kullanılmaya başlanan yeni teknolojiler 
dolayısıyla ülkeler ekonomik büyüme açlığı içerisinde, 
dünyanın sınırlı kaynakları ile sınırsız büyümeyi hedefle-
meye başlamışlardır. İnsanlığın artan tüketim alışkanlığı 
sebebiyle çevre sorunları artmakta ve enerji kaynakları 
hızla tükenmektedir. Buna bağlı olarak, 20.yy. ortaların-
dan itibaren, bir çözüm olarak “sürdürülebilirlik” kavramı 
ortaya atılmıştır (Brundtland vd., 1987). Yapılı çevre yeni-
lenemeyen kaynakların tüketiminde önemli bir paydaya 
sahiptir (Kamar vd., 2010). Ayrıca, sanayi devrimi sonrası 
nüfus artışı ve kentleşmeye bağlı olarak enerji tüketiminin 
hızla artmakta olduğunu görülmektedir (Ekici ve Aksoy, 
2011). Konut enerji gereksinimleri iklime, konut tipine ve 
gelişme düzeyine bağlı olarak bölgeden bölgeye değişir-
ken; Mohsen ve Akash (2001), inşaat faaliyetlerinin her 
yıl küresel olarak kullanılan enerjinin %38'ini tüketmekte 
olduğunu belirtmiştir. Bunun sonucunda mimaride pasif 
tasarım, düşük enerjili yapılar, enerji etkin tasarım, ekolo-
jik mimari ve sürdürülebilir mimari gibi doğaya yönelim 
içeren ve enerji korunumu hedefleyen tasarım fikirleri ve 
yapılarda enerji korunumuna yönelik standartlar ortaya 
çıkmaya başlamıştır (Zabihi ve Habib, 2012).

Bu bağlamda ortaya çıkan birçok bina standardından biri 
olan Pasif Ev Standardı, herhangi bir kaynak kullanımı 
olmadan, binalarda ısıtma ve soğutma için harcanan 
enerjiyi minimuma indirmeyi hedeflemektedir. Pasif Ev 
Standardı, belirlenen kriterlerin her türlü yapıya uygu-
lanmasının yeterli olduğu, belirli bir tasarım veya inşaat 
yönteminin olmadığı bir enerji performans standardıdır 
(Trubiano, 2013). Özellikle soğuk iklim bölgelerinde 
bulunan Orta Avrupa ülkelerdeki yapılar için geliştirilip, 
üzerine yönetmelikler hazırlanarak, ısıtma yükü bağla-
mında oldukça yüksek enerji tasarrufları elde edilmiştir. 
(Moreno-Rangel, 2021)

İlk kez Almanya, Darmstadt'ta kullanılan Pasif Ev fikrinin ve 

uygulamasının kurucusu olan Wolfgang Feist tarafından, 
Pasif Ev standardına sahip bir evin özellikleri aşağıdaki gibi 
ifade edilmiştir (Schnieders, Feist ve Rongen, 2015):

• Yapının, yıllık alan ısıtma talebi gereksinimi maksi-
mum 15 kWh / (m² ∙ yıl) olmalıdır.

• Yapının ısıtma, sıcak su ve elektrik için toplam enerji 
tüketimi 120 kWh / (m² ∙ yıl) 'ı geçmemelidir;

• Hava sızdırmazlığı çerçevesinde, 50 Pa basınçta 
yapılan ölçümde, sızan hava hacmi saatte kümes 
hacminin 0,6'sından (n50 ≤ 0,6h − 1) fazla olmamalıdır.

• Yapının, yıllık soğutma talebi 15 kWh / m²'yi geçme-
melidir;

• Yıl boyunca evin tüm odalarında termal konfor 
sağlanmalıdır. Bu nedenle düzenleme, 25 °C'nin üze-
rindeki bir yıllık tam bir döngünün toplam saatinin 
%10'unu temsil eden iç hava sıcaklığının %10'unun 
aşırı ısınmasına izin verir.

Bu bağlamda, Pasif Ev Enstitüsü'ne (PHI) göre, herhangi bir 
Pasif Ev binası inşa edilirken, standardın gereksinimlerine 
uygun olabilmesi adına beş ana ilke uygulanmalıdır:

• Mükemmel ısı yalıtımı kullanılması (U değerleri 
0.10–0.15 W / m²K)

• Isı köprülerini engelleyen tasarım

• Hava sızdırmazlığın sağlanması (<0.6 ach @ 50 Pa)

• Yüksek verimli ısı geri kazanımı sağlayan bir havalan-
dırma sistemi

• Yüksek performanslı kapı ve pencerelerin kullanılması 
(U değeri <0,8 W / m²K)

Hopfe ve McLeod (2015), Pasif Ev Standardının çoğu Orta 
Avrupa ülkelerinde bulunan 65.000’den fazla uygulaması 
olduğunu belirtmektedir. Pasif Ev Standardının soğuk 
iklim bölgelerindeki başarısının, iç ortam ile dış ortamın 
ısı transferinin sıfırlanmasını sağlayan kriterlere dayandığı 
görülmektedir. Ancak soğuk iklim bölgelerinin aksine, 
sıcak iklim bölgelerinde bulunan konutlarda soğutma için 
kullanılan enerji tüketimi, toplam enerji tüketimi içerisine 
en yüksek paydaya sahiptir. Bu durum temelde, güneş 
ışınından kazanılan enerji miktarı ile doğrudan orantılıdır. 
Bu nedenle sıcak iklim bölgelerindeki birçok Pasif Ev uygu-
lamasında, yapı kabuğunun ısıl performansına bağlı olarak 
kazanılan güneş enerjisi dışarıya transfer edilemediğinden, 
bu yapılarda aşırı ısınma oluşmakta ve soğutma yükü için 
fazla enerji harcanmaktadır. (Lomas ve Porritt, 2017)

Pasif Ev standardının kurucuları olan Schnieders, Feist ve 
Rongen (2015) tarafından yapılan araştırmada Pasif Ev 
enstitüsü adına ilk defa Pasif Ev konseptinin Yekaterinburg, 
Tokyo, Şanghay, Las Vegas, Abu Dabi ve Singapur gibi 
farklı iklimlerdeki davranışı değerlendirilmiştir. Konseptin 
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dünyadaki tüm iklim bölgelerinde kullanılmasının müm-
kün olduğu ve yıllık enerji talebinin konvansiyonel bir 
binadan %75-95 daha az olabileceği sonucuna varılmıştır. 
Ancak optimum faydanın sağlanabilmesi ve yaz aylarında 
aşırı ısınma sorunlarının giderilebilmesi için özellikle sıcak 
iklim bölgelerinde, iklimin sağladığı ve gerektirdiği ek 
uyarlamalara ihtiyaç olabileceği belirtilmiştir.

Figueiredo, Kämpf, ve Vicente (2016) tarafından Portekiz 
Aveiro bölgesinde Pasif Ev standardının doğrudan ve tek 
başına uygulanması değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, 
standardın entegresi geleneksel yapım tekniklerine 
kıyasla daha iyi performans göstermiş olsa da, soğutma 
döneminde aşırı ısınma durumunun söz konusu olduğu 
belirtilmiştir. Bu bağlamda, standardın kriterlerinin iklime 
göre uyarlanması ve güneş ışını kazanımlarının azaltıl-
masının faydalı olabileceği raporlanmıştır. Bu çerçevede, 
pasif doğal ve gece havalandırma stratejileri gibi iklimle 
uyumlu uygulamalar ile iç mekan koşullarının düzeltile-
bileceği belirtilmektedir. (Fokaides, Christoforou, İlic ve 
Papadopoulos, 2016). 

Rio de Janeiro’nun sıcak tropik ikliminde Cruz, Carvalho 
ve Cunha (2020) tarafından ve farklı iklim bölgelerinde 
Schnieders vd. (2020) tarafından, Pasif Ev standardı 
incelemesi üzerine yapılan araştırmalar sonucunda, 
standart için gerekli enerji taleplerinin karşılanmasının 
mümkün olduğu, ancak standardın kriterlerinin yerel 
bina yöntemlerine, mimarların tasarım fikirlerine ve iklim 
gereksinimlerine göre farklı değerlendirilmesi gerektiği 
belirtilmektedir. Özellikle iklim, binanın performansı 
ve enerji tüketimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
Bölgenin iklimi ve topografyası, bina biçimini ve tasarım 
kararlarını etkileyerek yerel yöntemlerin oluşmasına sebe-
biyet vermektedir (Hui, 2003). Enerji tüketimini azaltmak 
ve sürdürülebilir yapılar oluşturmak adına iklime duyarlı 
tasarımların kriterlerinin yapılara entegre edilmesi gerek-
mektedir (Yeang ve Woo, 2010).

Bu çerçevede, yerel iklim koşullarına bağlı geleneksel 
pasif tasarım prensiplerinin, yapılardaki enerji tasarrufuna 
fayda sağlayabileceği düşünülmektedir. Buna bağlı olarak, 
sıcak iklim bölgelerinde enerji tasarrufuna yardımcı olmak 
adına, pasif tasarım yöntemlerinin benimsenmesi ile 
standartlarla uyumlu bir tasarım ortaya çıkarılabilir. Bu 
bağlamda Antalya'daki geleneksel mimari, günümüzün 
yapılı ortamındaki enerji sorunlarına yönelik yenilikçi 
çözümler önerme potansiyeline sahip olan, sıcak iklime 
uyum sağlamak için birçok çözüm ve tekniği bünyesinde 
barındırmaktadır. 

2. METODOLOJİ

Pasif Ev standardının sıcak iklim bölgelerindeki avantaj-
larına rağmen, aşırı sıcak bölgelere sahip bir ülke olan 
Türkiye’de Pasif Ev standardının uygulanması ve yerel 
yöntemlerin optimizasyonu konusunda çok az araştırma 

yapılmıştır. Bu çalışma, Türkiye’nin sıcak iklim bölgesinde 
bulunan Antalya kentinin konut sektöründeki enerji 
korunumu çerçevesinde, Pasif Ev standardının uygula-
nabilirliğini anlamak ve sıcak iklim bölgelerindeki iklime 
dayalı pasif tasarım potansiyeli ışığında Antalya Kaleiçi 
evlerinin geleneksel mimari tekniklerinin enerji tüketim 
talebi ile kaynak ve malzeme tüketimini nasıl etkilediğini 
anlamak amacıyla yapılmıştır. Sonuç olarak, Pasif Ev stan-
dardının yüksek enerji korunum potansiyeli olan tasarım 
kriterlerine, yerel pasif tekniklerin entegre edilmesiyle 
sıcak iklim bölgesi için optimize edilmiş uygun prototip 
pasif ev uygulamalarının elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çalışmanın amaçlarına ulaşılması için alan çalışması ve 
enerji simülasyonu modellemesi yöntemleri kullanılmıştır. 
Bu çerçevede, çalışmanın ana yapısı aşağıda açıklanmıştır:

• Geleneksel Antalya Kaleiçi evinin ve Antalya güncel 
konutlarının mimari ögelerinin enerji korunumu bağ-
lamında değerlendirilmesi için Kaleiçi ve Şarampol 
bölgesinde alan çalışması yapılmıştır.

• 1950 sonrası imar planlaması ile oluşan güncel 
konut tipolojisine öykünen, simülasyonu yapılacak 
baz modelin tasarımı ve simülasyon parametreleri 
tanımlanmıştır.

• DesignBuilder v7 simülasyon programı kullanılarak, 
Pasif Ev tasarım kriterlerinin ve geleneksel pasif 
yöntemlerin, Antalya kentindeki ortalama bir konut 
yapısının soğutma ve ısıtma dönemleri boyunca 
enerji tüketimine etkilerinin değerlendirilebilmesi 
için simülasyon çalışmaları yapılmış ve sonuçlar 
değerlendirilmiştir.

• Son olarak, sonuç bölümünde, yapılan simülasyon 
çalışmaları ile ilgili nihai sonuçlar değerlendirilmiştir.

3. ALAN ÇALIŞMASI: ANTALYA, TÜRKİYE

Bu bölümde, Antalya kentindeki geleneksel konutların 
ve 1950 sonrası imar planlaması sonrası inşa edilen 
modern konutların mimari ögelerinin enerji korunumu 
bağlamında değerlendirilmesi için Kaleiçi ve Şarampol 
bölgesinde alan çalışması yapılmıştır. Ayrıca, doğru 
iklimsel müdahaleler için, Antalya ilinin coğrafi ve iklim 
özellikleri incelenmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda, 
simülasyon çalışmalarına yön verecek tasarım kararları 
için gerekli bilgilerin toplanması amaçlanmıştır.

3.1. Konum, Coğrafi ve İklim Özellikleri

Türkiye’nin güneyindeki Akdeniz bölgesinin güneybatı-
sında bulunan Antalya ili, 36°07’-37°29’ kuzey enlemleri 
ile 29°20’-32°35’ doğu boylamları arasına yerleşmiştir. 
Antalya ilinin genel coğrafi yapısını, kuzeyindeki denize 
paralel Toros sıradağları ve güneyindeki dik yamaçlar ile 
kesilen Akdeniz belirlemektedir. Antalya kenti merkezinin 
denizden 39 metre yükseklikteki doğal falezler ve kayalar 
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üzerine oturduğu gözlemlenmektedir.

Akdeniz’in kuzey-doğusunda yer alan ve Köppen iklim 
sınıflandırmasına göre alt tip olan Csa olarak sınıflandırılan 
Antalya bölgesinde iklimin, yazın sıcak ve kurak olduğu 
belirtilmektedir (Öztürk, Çetinkaya ve Aydın, 2017). Yaz 
döneminde maksimum hava sıcaklığı için ortalama 
değerler 25-32 °C arasında değişirken, maksimum anlık 
sıcaklık 40-45 ºC’lere ulaşmaktadır. En sıcak aylar Temmuz 
ve Ağustos'tur (Şensoy, Demircan, Ulupınar ve Balta, 2008). 
Antalya'nın yıllık ortalama yağış miktarı 1000 mm civa-
rında olduğu belirtilmektedir. Yıllık ortalama bağıl (nispi) 
nem ise %63,2’dir. (Atalay, Efe ve Soykan, 2008)

Güneş ışınlarının geliş açısı ve özellikle yaz aylarındaki 
güneşlenme süresi seviyelerinin, sıcaklık üzerinde önemli 
etkileri bulunmaktadır. Işınların 90º (dik açı) ya da yakın 
seviyelerde yüzeylere gelmesi, bir yandan alana düşen 
enerji miktarını artırırken, diğer yandan yansımanın 
azalmasına sebep olarak sıcaklığın kayda değer miktarda 
artması anlamına gelmektedir.

Çizelge 1.’de görüldüğü üzere, yıllık ortalama sıcaklığının 
18,2 ºC olduğu Antalya ilinde, ortalama sıcaklık değerinin 
en yüksek olduğu Temmuz ayında en yüksek 41,2 ºC ve en 
düşük 18,3 ºC seviyeleri görülmektedir. Bu durumun tam 
tersi olarak Ocak ayında ise en yüksek 19,2 ºC ve en düşük 
0,9 ºC seviyeleri görülmektedir. (Sarı ve İnan, 2010)

3.2. Geleneksel Antalya Kaleiçi Evinin Mimari Ögele-
rinin Enerji Korunumu Açısından İrdelenmesi

3.2.1. Yönelim / Yerleşim

Akdeniz iklim özelliklerinin Kaleiçi Evlerinin yerleşimi ve 
yönelim üzerinde önemli bir etken olduğu görülmektedir. 
Denizden, güney ve güneydoğudan esen meltem rüzga-
rının serinletici etkisinin konutlarda etkin olabilmesi için, 
sokakların güneydoğu-kuzeybatı yönünde konumlandığı 
görülmektedir. Rüzgar kullanımının yanı sıra, Kaleiçi 
sokaklarının dar olması ve yapıların saçakları sayesinde, 
gölge oluşmakta, güneş ışınlarının etkisi ve ortam sıcak-
lıkları kontrol altına alınmaktadır (Kaur, 1994).

Çizelge 1. Ortalama Günlük Güneşlenme Süreleri (saat), Ortalama Sıcaklık ve Maksimum-Minimum SıcaKlık değerleri (ºC) (Sarı ve İnan, 2010),  
(Araştırmacı tarafından hazırlanmıştır.)
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Şekil 1 Antalya, Şarampol bölgesi çok katlı apartman 
blokları (yazar tarafından fotoğraflanmıştır)
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3.2.2. Bina Formu ve Yapı Malzemesi

Geleneksel Antalya evlerinde, yöresel malzeme olan taş 
ile yapılan zemin kat, sokağın geometrisine uyum sağ-
larken, ahşap ile yapılan üst yaşam alanları sokağa çıkma 
yapmaktadır. Bu şekilde yapıların yüzey alanlarının artı-
rılmakta, yapılarda ısı kaybını artırarak yaşam alanlarının 
dış ortama oranla serin tutulması sağlanmaktadır (Canan, 
Kobya, Aköz ve Temizci, 2020).

Antalya Kaleiçi evinin kat yükseklikleri yapı içerisindeki 
hava sirkülasyonunun sağlanabilmesi için 3-4 metre 
arasında değişkenlik göstermektedir. Yapıların çatıları, 
kiremitten kırma çatı olarak yapılmıştır. Ek olarak, tüm 
bina çevresini kaplayan 50-60 cm genişliğinde ahşap 
kaplamalı saçaklar bulunmaktadır. Bu saçaklar, yapıyı kış 
yağışlarından korumakta, yazın ise gölgelendirme elemanı 
olarak çalışarak yapının ısınmasını engellemektedir. (Urfa-
lıoğlu, 2010)

3.2.3. Plan Şeması

Antalya Kaleiçi evleri ev içi mekanların düzenlenmesi 
açısından incelendiğinde sofa kullanımı ve iç avlulu “U” 
tipi planlamalar dikkat çekmektedir. Özellikle iklimin 
gereksinimleri nedeniyle Kaleiçi evlerinin neredeyse 
tamamında dış sofa bulunmaktadır. Dış sofalı plan tipinin 
tercih edilmesindeki ana sebep, yüzey alanı artırılarak yaz 
döneminde yapıların ısı kaybının arttırılması ve ısı tutucu-
luğunun azaltılmasıdır (Bektaş, 2005).

3.2.4. Pencereler / Doluluk Boşluk Oranı

Genellikle iki kattan oluşan geleneksel Antalya Kaleiçi 
evlerinde pencerelerin kat yüzeyine oranları, zemin kat ve 
çoğunlukla yaşam alanı olan birinci kat arasında farklılık 
göstermektedir. Zemin katta bu oran %10-15 arasında 
değişkenlik gösterirken, ana yaşam alanı olan birinci katta 
bu oran %20-40 olarak belirtilmiştir (Kaur, 1994). Zemin 
katta bulunan pencereler dış ortam ile kısıtlı bir ilişki 
oluşturmak için ne kadar azaltıldıysa, üst kat pencereleri o 
kadar artırılmıştır (Küçükerman, 1996). Üst katlarda yapı-
lan çıkmalar sayesinde oluşan yeni yüzeyler dahil olmak 
üzere çok sayıda ve geniş ölçekli pencereler konumlandı-
rılarak mekanların doğal olarak çapraz havalandırılması ve 
sağlanmıştır. 

3.2.5. Güneş Kontrolü / Gölgelendirme

Geleneksel Antalya Kaleiçi evlerinin en büyük sorunların-
dan bir tanesi olan güneş kontrolü için birçok eylemde 
bulunulmuştur. Yapıların güneşten korunmasını sağlamak 
için güney ve batı cephelere, diğer cephelere oranla daha 
az pencere konumlandırıldığı görülmektedir. Bunun 
yanı sıra, güney ve batı cephelerdeki pencerelere yatay 
düzlemde açılıp kapanabilen geleneksel ahşap kepenkler 
uygulanarak güneş kontrolü sağlanmaktadır. Kepenkler 
aynı zamanda fırtına ve yoğun rüzgarlı günlerde deniz-
den gelen, ikinci bir yağmur olarak tanımlanan, tuzlu 

sudan yapıların korunmasına yardımcı olmaktadır. (Süer, 
1986’den ak. Aktuna, 2007)

Antalya Kaleiçi Evinin geleneksel yapım tekniklerinin 
doğal çevre ile uyumu ile konfor düzeyini üst düzeyde 
karşıladığı görülmektedir. Sonuç olarak, güncel ve enerji 
etkin bir yapı oluşturmak amacıyla kentin geleneksel 
dokusundan yola çıkarak belirlenen ilkeler listelenmiştir:

Güneş enerjisinin optimum kullanılabilmesi için doğru 
yönelim anlayışının belirlenmesi,

Topografik ve coğrafi özellikler ile uyumlu, iklimin geti-
rilerinden maksimum oranda yararlanılabilecek bir yapı 
tasarlanması,

Enerji yüklerinin azaltılması, doğal havalandırma ve aydın-
latmanın sağlanabilmesi için geleneksel yapıların cephele-
rindeki doluluk boşluk oranlarının değerlendirilmesi,

Yapı malzemelerinin çevresel olanaklar doğrultusunda 
geri dönüşümüne imkan verecek şekilde seçilmesi

3.3. Antalya’daki 1950 Sonrası İmarlı Güncel Konut 
Yapıları

Bu bölüm kapsamında, 1950 yılı sonrası imar planında 
yer alan Kaleiçi’nin kuzeyindeki Şarampol bölgesinde 
bulunan Üçgen Mahallesinde alan çalışması yapılmıştır. 
1950 sonrası inşa edilen konut tipi, geleneksel Antalya evi 
incelemesine benzer şekilde değerlendirilmiştir. Bu değer-
lendirmenin amacı, simülasyon çalışmalarında kullanılmak 
üzere “Test Evi” olarak adlandırılacak tek ailelik konutun 
tasarım kararlarının belirlenmesidir.

Kentin güncel dokusundan yola çıkarak belirlenen ilkeler 
listelenmiştir:

Yönelim ve Yerleşim: Şarampol bölgesindeki konutların 
yerleşimi, Antalya’daki planlı mahallelerin birçoğunda 
olduğu gibi ızgara sistemine sahip sokak ve cadde 
yapısına göre şekillenmektedir. Bu sebeple temelde bir 
yönelim tercihinin olmadığı görülmektedir.

Bina Formu: Güncel konutlar dikdörtgen plan şemasına 
sahip kompakt binalardır. Yapıların çatıları, geleneksel 
yapıların aksine teras çatı olarak tasarlanmıştır.
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Plan Şeması: Çağdaş konutlar alandan maksimum verimin 
alınması anlayışıyla, iklim koşulları gözetilmeden tasarlan-
mıştır. Genellikle tüm odalar dış mekanla temas halinde 
olacak şekilde konumlandırılırken, koridorların dış ortam 
ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Pencere-Duvar Oranı: Şarampol bölgesindeki konutlarda 
cephelerdeki açıklıklar, geleneksel evlere kıyasla daha 
fazladır. Genellikle yapıların tüm cephelerinde pencere ve 
kapı açıklıkları görülmekte, sağır cephe bulunmamaktadır.

4. SİMÜLASYON ANALİZİ VE  
VERİLERİN TARTIŞILMASI

4.1. DesignBuilder Simülasyon Parametrelerinin 
Belirlenmesi

Bu çalışmada bina enerji simülasyonu için üç boyutlu 
modelleme imkanı sunan ve EnergyPlus (ASHRAE 
standartlarını baz alan) tabanlı bir yazılım aracı olan 
DesignBuilder programı kullanılmıştır. DesignBuilder, üç 
boyutlu bina modellemeyi, dinamik enerji simülasyonları 
ile birleştirmesi sayesinde aynı anda bina tasarımlarını 
oluşturmak ve değerlendirmek için önemli bir yazılım 
aracı olarak görülmektedir. Ayrıca, tasarım aşamasında 
doğru enerji tahminine ulaşmak için simülasyon sürecinin 
başında iklim verilerinin tanımlanması gerekmektedir. Bu 
bağlamda, DesignBuilder simülasyon programı dünyanın 
neredeyse her bölgesinin iklim verilerine sahip olduğun-
dan, yapılara doğru iklim verilerinin tanımlanması simü-
lasyon çalışmalarının doğruluğunu artıracaktır. (Hensen ve 
diğerleri, 2004)

Önceki bölümlerde incelenen geleneksel Kaleiçi evi 
mimari ögelerinin, Akdeniz iklim bölgelerinde bulunan 
konutlarda Pasif Ev standardı çerçevesinde ısıl perfor-
mansının değerlendirilmesi için DesignBuilder bina simü-
lasyon programının parametrelerinin yeterli ve güvenilir 
olduğu görülmektedir. Bu sebeple, yapıların 3 boyutlu 
tasarımları da dahil olmak üzere DesignBuilder programı 
kullanılmıştır. Tanımlanan simülasyon aracı, hesaplama 
prosedürü ve modelleme varsayımlarına (Çizelge 3) ek 
olarak simülasyon parametreleri Çizelge 2’de tanımlan-
mıştır.

4.2. Test Baz Modelinin (TBM) Tasarlanması

Enerji simülasyon sürecinin ilk aşamasında kullanılacak 
olan ve tek ailelik bir konut projesi olarak tasarlanan ‘Test 
Baz Modeli (TBM)’, daha önceki bölümlerde incelenen 
Antalya’nın 1950 sonrası imarlı yapı tipolojisinin tasarım 
ve inşasını temsil etmektedir. (Şekil 2) TBM, üç yatak odalı 
iki katlı bir konut olarak tasarlanmıştır. Yapı, Antalya ili 
için yapılan araştırmalar doğrultusunda, güneş ve rüzgar 
yönüne göre konumlandırılmıştır. Modelin en uzun cep-
heleri, batı güneşine maruz kalmayı en aza indirmek ve 
yaz aylarındaki hakim rüzgar yönünden faydalanabilmek 
için kuzey-güney eksenine bakacak şekilde tasarlanmıştır. 
(Çizelge 3)

TBM’nin zemin katı yaşam alanı, birinci kat ise yatak 
odalarının bulunduğu alan olarak tasarlanmıştır. Güncel 
konutların mimarisine uygun olarak, Şekil 2’de görüldüğü 
üzere, dikdörtgen kompakt plan şemasına sahip baz tasa-
rımda, yine güncel konutlara uygun olacak şekilde kütle 
hareketi bulunmamaktadır. TBM’nin inşaat malzemeleri, 

Çizelge 4. TBM’nin modelleme varsayımlarıÇizelge 2

Çizelge 3. TBM’nin kat planları, mahalleri ve alanları
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yapı kabuğu, teknik özellikleri ve iklimlendirme sistemleri 
vb. detaylarına ilişkin bilgiler Çizelge 2 ve Çizelge 4’te 
açıklanmıştır.

4.3. Test Baz Modelinin (TBM) Simülasyonu

Test Baz Modelinin (TBM), tanımlanmış olan modelleme 
varsayımları ve simülasyon parametreleri çerçevesinde, 
iklim verileri Antalya seçilerek enerji simülasyonu yapıl-
mıştır. Sonuçlara göre modelin tahmini enerji tüketimleri, 
ısı kazanımları ve özellikleri Çizelge 5’de raporlanmıştır.

21 Haziran günü (en uzun gündüz) yapılan simülasyon 
çalışmasındaki dış kabuğun katmanları ve iç mekan ara-
sındaki ısı alışveriş incelendiğinde (Şekil 6), dış duvar ve 
çatı elemanlarının günün sıcak saatlerinde ısıyı içerisinde 
depolayıp akşam ve gece saatlerinde iç mekana yayma 
eğiliminde olduğu görülmektedir. Pencereler ise yapıları 
gereği termal kütle görevi görmeyerek, ısıyı doğrudan 
içeriye aktarmaktadır. Bunların yanı sıra, toprakla sürekli 
temas halinde olan zemin döşemesinin yaz döneminde 
soğutma performansına yardımcı olduğu görülmektedir. 
Bu bağlamda, modellerin toprak ile teması olan zemin 
döşemelerinin yalıtılmaması, bu iklim bölgesinde termal 
konfor açısından faydalı olacaktır.

TBM’nin DesignBuilder programı ile elde edilen CFD 
(Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) olarak adlandırılan 
rüzgar analizi incelenmiştir. Alan çalışması bölümünde 
incelenen iklim verilerinde, Antalya ili için hakim rüzgar 
yönünün kuzey-batı olduğu belirtilmiştir. Yapının kompakt 
formu ve kuzey-güney yönelimine bağlı olarak yapı çevre-
sinde oluşan hava sirkülasyonu Şekil 4'te görülmektedir.

4.4. Pasif Ev Standardı Entegresi ve Simülasyonu

Pasif Ev tasarım ilkelerin TBM’ye entegresi ile oluşan 
model, Test Pasif Ev Modeli (TPEM) olarak adlandırılmıştır. 
Bu bölümde, TBM’nin temelde soğutma yükü talebinden 
kaynaklanan toplam elektrik tüketiminin azaltılması ve 
enerji performansında iyileşme sağlanması için Pasif Ev 
standartları tasarım kriterleri entegre edilip, modelin 
enerji simülasyonu yapılacaktır. Bu süreç, baz modelin 
tasarım kararlarında hiçbir değişiklik yapılmadan ilerleye-
cektir, çünkü Pasif Ev standardı, daha önceki bölümlerde 
belirtildiği üzere, belirli bir tasarım veya inşaat yöntemi 
olmayan bir performans standardıdır. Tasarım ve malzeme 
seçimlerinde özgür olacak şekilde, yalnızca belirli enerji 
talebi hedeflerinin karşılanması gerekmektedir. Bu bağ-
lamda, TBM’ye, Pasif Ev standardının prensipleri aşağıdaki 
şekilde entegre edilmiştir: (Çizelge 6)

Isı kazancı veya kaybını önlemek adına yalıtım elemanları-
nın tüm yapı etrafında herhangi bir “zayıf nokta” olmadan 
uygulanması anlamına gelen, ısı köprüsüz tasarım Pasif Ev 
Standardının prensiplerinden bir tanesidir. Bu bağlamda, 
DesignBuilder programı tasarım parametreleri içerisindeki 

“Crack Template” isimli bölüm, ‘çok iyi’ olarak işaretlenerek, 

Şekil 2. DesignBuilder programı kullanarak oluşturulan TBM’nin 3 
Boyutlu render görünümü (yazar tarafından hazırlanmıştır.)

Çizelge 5. Baz modelin simülasyon sonuçları (simü-
lasyon sonuçlarına göre hazırlanmıştır)

Şekil 3 Isı Kazanımları (21 Haziran) (DesignBuilder program çıktısıdır.)

Şekil 4 TBM’nin rüzgar akış şeması (CFD) (DesignBuilder program çıktısıdır.)
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modelin ısı köprüleri en aza indirilmiştir.

Pasif Ev standardının bir diğer prensibi olan “Hava Sızdır-
mazlık” şartının sağlanarak yapıdaki ısı kaybı ve kazancının 
azaltılması için hava giriş çıkışının 50 Pascal'da (hem 
basınçlı hem de basınçsız) sızma hızı saat başına toplam 
hacmin 0,6'sından küçük olmalıdır. Buna göre, DesignBu-
ilder programındaki parametreler içerisinde bulunan ve 
baz model için 1,0 ac/h olarak belirlenen hava sızdırmazlık 
değeri, standardın maksimum limiti olan 0,6 ac/h olarak 
tanımlanacaktır.

Bir diğer Pasif Ev standardı prensibi olan yüksek perfor-
manslı pencere kullanımı adına, pencere camının tek 
başına 0,8 W/m²K ve yapıya uygulanan pencerenin çer-
çeve ve cam ile birlikte toplam 0,85 W/m²K U-değerine eşit 
ya da daha düşük olması gerektiği belirtilmiştir. Ancak bu 
durumun ısıtma yükü temelli bölgeler için geçerli olduğu, 
sıcak iklim bölgelerinde daha yüksek U-değerleri ile Pasif 
Ev enerji taleplerine ulaşılabileceği raporlandığı için baz 
modele, sıcak iklim şartlarında daha fazla performans 
gösteren ‘Çift Cam (renkli) Low-e ve yalıtımlı PVC çerçeve’ 
simülasyon programından seçilerek uygulanmıştır.

Pasif Ev standardının bir diğer prensibi olan ısı yalıtım 
katmanı, yapının dış kabuğunun (duvar-zemin-çatı) tüm 
opak bileşenlerine son derece yüksek düzeyde yalıtım 
uygulanmasını içermektedir. Pasif Ev standardının enerji 
taleplerinin sağlanabilmesi için dış kabuğun U değerleri 
0,10–0,15 W/m²K arasında olması gerektiği belirtilmekte-
dir. Ancak yine sıcak iklim şartları çerçevesinde, yapılan 
simülasyon çalışmaları sonucunda, TBM’nin toprak ile 
temas eden zemin döşemesi hariç yapı kabuğuna 8 cm 
kalınlığındaki taşyünü uygulanmasının en optimum 
çözüm olduğu anlaşılmış ve simülasyon çalışmaları bu 
yönde yapılmıştır.

Sonuç olarak, Pasif Ev Standardının tüm prensiplerinin 
optimizasyonu ile TBM’ye entegresi sonucu ortaya çıkan 
Test Pasif Ev Modelinin (TPEM) enerji performans verileri 
karşılaştırmalı olarak Çizelge 4.6.’da gösterilmiştir. Yapılan 
çalışmalar sonucunda, TPEM’nin, Pasif Ev standartları 
taleplerini, soğutma yükü talebi haricinde karşıladığı 
görülmektedir. Her ne kadar soğutma yükü gerekliliği 
sağlanamasa da TBM’ye göre %50 iyileşme olduğu görül-
mektedir. Buna göre, soğutma yükünü düşürmeye yönelik 
yerel pasif uygulamaların gerekliliği ortaya çıkmıştır.

4.5. Geleneksel Çözümlerin Entegresi  
ve Simülasyonu

TBM’ye Pasif Ev kriterlerinin uygulanması ile sağla-
namayan 15,00 kWh/m²/yıl soğutma yükü talebinin, 
geleneksel çözümlerin entegresi ile sağlanabileceği 
öngörülmektedir. Bu çerçevede, Antalya Kaleiçi böl-
gesinde yapılan alan çalışması sonucunda geleneksel 
evlerde enerji korunumu sağlayan mimari ögelerin 
TPEM’ye entegre edilmesi ile ortaya çıkan model ‘Gele-
neksel Pasif Ev Modeli (GPEM)’ olarak adlandırılmıştır. Bu 
bölümde, soğutma yükü için, TPEM’ye entegre edilecek 
olan geleneksel tasarım ögelerinin: plan tipi değişikliği, 
kırma çatı-saçak ve çıkma eklenmesi, pencere-duvar 
oranı değişikliği, geleneksel kepenk kullanımı, doğal 
havalandırma ve yapı kabuğunun renklendirilmesinin 
soğutma yüküne etkileri değerlendirilecektir. Bu bağ-
lamda, TPEM’ye, Kaleiçi evinin geleneksel yöntemleri 
aşağıdaki şekilde entegre edilmiştir (Çizelge 9):

Plan tipi değişikliği: Alan çalışmasında incelendiği üzere, 
Antalya geleneksel evlerinin plan şeması, güncel yapıların 
dikdörtgen plan tipine göre farklılık göstermektedir. 
TPEM’nin plan tipi geleneksel konut tipolojisine uygun 
olarak, “U” plan tipine değiştirilmiş ve birinci katta yarı 
açık sofa tasarlanmıştır. Yarı açık alan kullanımı ile hava 
sirkülasyonu sağlanırken (Şekil 6), bina formu sayesinde 
yapının kendi içerisinde gölge oluşturması sağlanmıştır. 
Plan şeması TPEM’ye benzer şekilde zemin katı yaşam 
alanı, birinci kat ise yatak odalarının bulunduğu alan 
olarak tasarlanmıştır (Çizelge 8).

Kırma çatı, saçak ve kat çıkması entegresi: TPEM’deki 
teras çatı yerine, geleneksel evlerde görülen %15 eğimli 
kiremit kaplamalı kırma çatı eklenmiştir. Bunun yanı sıra 
çatıya geleneksel evlere uygun olarak 110 cm genişliğinde 
saçaklar yapılmıştır. Son olarak, modelin toplam kullanım 
alanı yaklaşık olarak aynı kalacak şekilde, birinci katta 70 
cm derinliğinde kat çıkması yapılmıştır (Şekil 5). 

Pencere-duvar Oranı: TPEM’nin halihazırda %30 olan pen-
cere-duvar oranı geleneksel dokuya uygun olarak zemin 
katta %10, birinci katta %20 olacak şekilde değiştirilmiş 
ve birinci katta aydınlatma ve havalandırma için tepe 
pencereleri eklenmiştir.

Çizelge 7 Modellerin enerji performans sonuçlarının karşılaş-
tırılması (simülasyon sonuçlarına göre hazırlanmıştır)

Çizelge 6 TBM’ye yapılan Pasif Ev entegreleri ve etkileri 
(simülasyon sonuçlarına göre hazırlanmıştır)
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Ahşap kepenklerin entegresi: DesignBuilder simülasyon 
programı bünyesinde bulunan pencere gölgelendirme 
elemanları arasından, yapının dışında kalacak şekilde açı-
lıp kapatılabilen opak kepenkler seçilmiştir. Kepenklerin 
kapanıp açılma zamanlamasının ayarlanması için simü-
lasyon programında bir zaman planı oluşturulmuştur. Bu 
zaman planı, yalnızca soğutma mevsiminde güneşin etkin 
olduğu ve dış ortamın 15o’nin üzerinde olduğu zaman 
dilimlerinde kepenkler kapatılacak şekilde ayarlanmıştır.

Doğal havalandırma: DesignBuilder programındaki 
‘Doğal Havalandırma (Natural Ventilation)’ seçeneği 
aktifleştirilmiştir. Ayrıca programın doğal havalandırma 
sekmesindeki, doğal havalandırma ile iklimlendirme 
sistemini kontrollü bir biçimde birleştiren ‘Karma Mod 
(Mixed Mode)’ aktifleştirilmiştir. Karma moda ek olarak, 
doğal havalandırmadan fayda sağlanabilecek şekilde, 
özellikle gece saatlerinde doğal havalandırmanın devreye 
girmesini sağlayan bir zaman planı seçilmiştir.

Yapı kabuğunun renklendirilmesi: DesignBuilder programı 
ile cepheler ve çatı için daha yüksek yansıtıcılığa sahip açık 
renkli dış cephe boyaları seçilmiştir.

Yapının diğer özellikleri ise Çizelge 2 ve Çizelge 3’teki 
modelleme varsayımları ve simülasyon parametreleri 
çerçevesinde sabit tutulmuştur.

İncelenen geleneksel çözümlerin TPEM’ye entegresi 
sonucu soğutma yüküne katkıları yüzdesel olarak Çizelge 
4.8.’de gösterilmiştir. Yıllık soğutma yükünde; TPEM’nin 
plan tipinin değiştirilmesi ile %8, kırma çatı, saçak ve kat 
çıkması eklenmesi ile %17, pencere-duvar oranlarının 

değiştirilmesi ile %32, ahşap kepenklerin entegre edil-
mesi ile %9, doğal havalandırma eklenmesi ile %21 ve 
yapı kabuğunun renklendirilmesi ile %4 enerji tasarrufu 
sağlanmıştır.

Ayrıca, tüm yerel pasif çözümlerin TPEM’ye uygulanması 
sonucunda oluşan GPEM’nin, toplam yıllık soğutma 
yükünde yaklaşık %64 ve toplam yıllık enerji tüketiminde 
yaklaşık %23 daha fazla performans gösterdiği görül-
mektedir (Çizelge 10). Bunun yanı sıra, yıllık ısıtma yükü 
incelendiğinde GPEM, TPEM’den %62 daha az performans 
göstermektedir. Ancak, GPEM’nin ısıtma yükü, Pasif 
Ev standardı ısıtma talebinin yine altında kaldığı için 
GPEM’nin daha az performans göstermesi önem teşkil 
etmemektedir.

Sonuç olarak, simülasyon çalışmaları yapılan ‘Test Baz 
Modeli (TBM), Test Pasif Ev Modeli (TPEM) ve Geleneksel 
Pasif Ev Modelinin (GPEM)’ simülasyon sonuçları karşılaş-
tırmalı olarak Çizelge 10'da gösterilmiştir. Alan çalışması 
ve literatür taramaları çerçevesinde oluşturulan modele, 
Pasif Ev Standardı ve geleneksel çözümlerin entegresi 
ile yapılan optimizasyonlar ile oluşan prototip modelin 
(GPEM) simülasyon çalışmaları sonucunda (Çizelge 10):

Pasif Ev Standardının 120 kWh/m²/yıl maksimum yıllık 
enerji tüketimi talebine karşılık, 66,50 kWh/m²/yıl yıllık 
enerji tüketimi sağlanmıştır.

Standardın 15 kWh/m²/yıl maksimum yıllık soğutma 
yüküne karşılık, GPEM’nin soğutma yükünün yaklaşık 
%64’ü tasarruf edilerek 14,53 kWh/m²/yıl yıllık soğutma 
yükü sağlanmıştır.

Standardın 15 kWh/m²/yıl maksimum yıllık ısıtma yüküne 
karşılık, değer soğutma yükünü azaltmaya dayalı çözümler 
ile artış gösterse de sonuç olarak 11,11 kWh/m²/yıl yıllık 
ısıtma yüküne ulaşılmıştır.

Şekil 4.4. DesignBuilder programı kullanarak oluşturulan GPEM’nin 
3 Boyutlu render görünümü (yazar tarafından hazırlanmıştır.)

Şekil 4.5. TPEM’nin plan tipolojisinin değiştirilmesi ile oluşan 
rüzgar (CFD) şeması (DesignBuilder program çıktısıdır)

Çizelge 8. GPEM’nin kat planları, mahaller ve alanları
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma Antalya kentinin konut sektöründeki enerji 
korunumunun gereksinimi çerçevesinde, Pasif Ev stan-
dardının uygulanabilirliğini anlamak ve geleneksel Kaleiçi 
evlerinin yerel enerji korunumu sağlayan mimari teknik-
lerinin enerji tüketimine olan etkisini anlamak amacıyla 
yapılmıştır. Yapılarda enerjinin korunması bağlamında 
dünya çapında uygulanan ve pasif sistemlere dayalı Pasif 
Ev Standardı araştırılmıştır. Sıcak iklim koşulları altında, 
özellikle soğutma yükünün önemli olduğu Antalya 
şehrinde bu standardın uygulanabilirliği incelenmiştir. 
Araştırmalar sonucunda, standardın sıcak iklimlerde uygu-
lanması ile soğutma yükü açısından birtakım sorunların 
ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Bu sebeple, soğutma yükü-
nün azaltılması adına, Antalya’nın Kaleiçi bölgesindeki 
geleneksel yapıların mimari öğelerinin enerji korunumu 
kapsamında özellikleri: yönelim ve yerleşim, bina formu, 
yapı malzemesi, plan şeması, açıklıklar ve güneş kontrolü 
başlıkları doğrultusunda alan çalışması yapılmıştır. Son 
olarak, güncel yapı tipine öykünen sanal modele, Pasif 
Ev Standardının uygulanabilirliğinin anlaşılması ve sonra-
sında entegre edilecek olan yerel pasif soğutma teknikle-
rinin değerlendirilebilmesi için DesignBuilder v7.0.0.102 
simülasyon programı ile sayısal verilere dayalı simülasyon 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışma çerçevesinde, Antalya şehrinin tek aileli güncel 
konut yapısına Pasif Ev standardının uygulanması ile stan-
dardın yalnızca yıllık ısıtma yükü ve yıllık toplam enerji 
yükü talepleri sağlanabilmiştir. Yıllık soğutma yükünde 
önemli miktarda enerji tasarrufu sağlansa da, araştırma-
larda görülen soğutma yükü problemleri bu çalışmada da 
görülmüştür. Pasif Ev standardı eklemeleri ile sağlanama-
yan soğutma yükü talebinin, geleneksel mimari çözümler 
ile desteklendiği durumda sağlanabileceği anlaşılmıştır. 
Ayrıca, sağlanan tüm enerji tasarruflarının yanı sıra bu 
çalışma sonucunda, Pasif Ev Standartlarının gerekliliği 
olan süper yalıtım tabakası ve üçlü cam gibi maliyeti 
yüksek ve edinilmesi zor olan yapı malzemelerinin kulla-
nılmasına gerek olmayabileceği ortaya çıkarılmıştır. Sonuç 
olarak, Antalya kentinin iklim şartlarında, Pasif Ev Standar-
dının tek başına kullanılamayacağı, kullanıldığı durumda 
da standardın enerji yükü şartlarını sağlamak için çok 
fazla ek malzeme kullanılması gerektiği görülmüştür. Bu 
sebeple talep edilen enerji tasarrufunun sağlanması ve 
gereksiz malzeme kullanımının önlenebilmesi için gele-
neksel mimari çözümlerin gerekliliği ortaya çıkarılmıştır.
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ve doktora tezi, ulusal, uluslararası bilimsel 
platformlarda çok sayıda indexli makaleleri, 
bildirileri, kitap bölümleri, Çevre Şehircilik 
Bakanlığı ile birlikte ekip olarak tamam-
lanan farklı AR-GE ve tasarım projeleri 
bulunmaktadır.





 

 

 

Enerji Tasarrufu İçin Büyük 
Veriden Yararlanma

DAVID QUIRK, P.E., ASHRAE ÜYESİ; MICHAEL STABINSKI

Bina denetim sistemlerinin mümkün olan en yüksek enerji verimliliğinde çalışmasını sağlamak, küresel sera gazı (GHG) emisyon 
azaltma hedeflerini gerçekleştirmek için çok önemlidir. Hepsi bir arada akıllı bina enerji yönetimi platformu, Hong Kong'daki A 
Sınıfı bir ofis binası için merkezi iklimlendirme sisteminde mümkün olan en iyi enerji performansını elde etmek için büyük veri 
analitiği ve makine öğreniminden yararlanmaktadır. Bakım uygulamalarını deneyime dayalı kararlardan veriye dayalı karar 
vermeye dönüştürmektedir.
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Enerji Verimliliği

Bu akıllı enerji platformu, 28 Hennessy Yolu’nda (28HR) 1 
Aralık 2018'den itibaren benimsenmiştir. Temel yenilikler 
iki yaklaşıma dayanmaktadır: dinamik optimizasyon ve 
otomatik arıza tespiti ve teşhisi (OATT).

Dinamik Optimizasyon

İlk yaklaşım, gerçek işletim verilerini kullanarak kendi 
kendini eğiten fiziksel güdümlü makine öğrenimi 
(FGMÖ) modellerini geliştirmektir. Bütünsel FGMÖ 
modeliyle, soğutma gruplarının, soğutma kulelerinin 
ve devreye alınacak su pompalarının, pompa motor hızı 
ayar noktasının ve soğutma kulesi fan hızı ayar noktası-
nın kombinasyonlarından oluşan, kontrol sistemlerinin 
mümkün olan çeşitli kombinasyonlarına karşılık gelen 
tüm tesise ait enerji kullanımı, gerçek zamanlı optimum 
kontrol ayarlarını tanımlamak üzere değerlendirilebilir. 
Bu yaklaşım yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalma-
makta, aynı zamanda merkezi soğutma grubu tesisinde 
çeşitli soğutma yükü ve hava koşulları altında minimum 
enerji kullanımını sağlamaktadır.

Ayrıca, bu optimizasyon yönteminde veri kalitesi sorun-
ları ve işletme bazlı kısıtlamalar gibi pratik kısıtlamalar da 
dikkate alınmaktadır. ASHRAE 90.1-2019 Standardında 
soğutma grubu tesisleri için önerilen enerji tasarrufu 
yaklaşımları, dinamik optimizasyon aramasında tama-
men ele alınmıştır.

Otomatik Arıza Tespiti ve Teşhisi (OATT)

İkinci yaklaşım, farklı ekipman türlerinde (klima sant-
ralleri, VAV kutuları, soğutma grupları, pompalar ve 
soğutma kuleleri dahil) ve sensörlerde otomatik arıza 
tespiti ve arıza teşhisi için model tabanlı algoritma 
geliştirmektir. Geliştirilen model, performans bozulma 
tespiti için gelecekteki modeli karşılaştırmak için temel 
model olarak kabul edilir. Yeni işletim verileri seti mevcut 
olduğunda, mevcut FGMÖ modeli, ekipman performan-
sındaki herhangi bir önemli değişikliği tespit etmek için 
uygun şekilde güncellenecektir. OATT ile, fark edilmeyen 
sistem veya ekipman arızalarının varlığı nedeniyle boşa 
harcanan enerji en aza indirilebilmektedir. Ekipman 
performansında önemli bir değişiklik tespit edildiğinde 
hemen bir eylem gerçekleştirilebilmektedir.
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Enerji Verimliliğinde İyileştirme ve Enerji Tasarrufu

Bir yıllık uygulamadan sonra yıllık %7,2 enerji tasarrufu 
sağlanmış ve genel tesis COP değeri 3,58'den 3,86'ya 
yükseltilmiştir. Gerçek enerji tasarrufu ASHRAE 14-2014, 
Enerji, Talep ve Su Tasarrufu Ölçümü Kılavuzu'na göre 
hesaplanmıştır.

İnovasyon

Bu platformun en önemli yeniliği, pratik kısıtlamalar 
(veri kalitesi sorunları ve işletme bazlı kısıtlamalar gibi) 
altında tüm bir soğutma grubu tesisi için gerçek zamanlı 
dinamik optimizasyon gerçekleştirmek üzere başarılı bir 
şekilde yeni bir yaklaşımın geliştirilmesidir.

FGMÖ Modellerinin Geliştirilmesi İçin Dinamik Optimi-
zasyon Amacıyla Gerçek İşletme Verilerinin Kullanımı

Dinamik optimizasyon, gerçek işletim verilerini kullanan 
kendi kendini eğiten fizik güdümlü makine öğrenimi 
(FGMÖ) modelleri bazında oluşturulmaktadır. Fizik ilke-
lerinin ve makine öğrenimi (ML) yaklaşımının bu hibrit 
karışımı, çalışma kayıtlarında yansıtıldığı gibi, soğutma 
grupları, pompalar ve soğutma kuleleri dahil olmak 
üzere soğutma grubu tesisi ekipmanlarının gerçek 
performansının doğru bir şekilde modellenmesini sağ-
lamaktadır.

Şekil 1, soğutma grubunun gerçek performansını temsil 
eden FGMÖ soğutma grubu modelini göstermektedir. 
FGMÖ soğutma grubu modeli, farklı çalışma koşulları 
altında doğru bir performans tahmini sağlayabilir. 
Soğutma grubu modellerinin geliştirilmesinde makine 
öğrenimine rehberlik eden fiziksel bir ilke yoksa, öngö-
rülebilirlik, mevcut veri aralığı dışında sınırlı, ve hatta 
geçersiz bile olacaktır.

Gerçek Zamanlı Dinamik Optimizasyon için Kendi 
Kendini Geliştiren Algoritma

Dinamik optimizasyon, en güncel soğutma yüküne ve 
hava koşullarına dayalı olarak, gerçek zamanlı optimum 
kontrol ayarını belirlemek için kurum içi olarak geliş-
tirilen bir algoritmayı benimsemektedir. Algoritmanın 
önemli bir özelliği, optimum kontrol ayarlarını belirler-
ken, her zaman soğutma grubu tesisinin minimum enerji 
kullanımını sağlamak için tüm olası ekipman ve kontrol 
ayarları kombinasyonlarını değerlendirebilmesidir.

Optimum kontrol ayarları bulunduğunda, tüm soğutma 
grubunun enerji tüketimini sürekli olarak en aza indir-
mek için anında uygulanmak üzere bina denetim siste-
mine (BDS) geri gönderilir.

Soğutma Grubu Tesislerinde Dinamik (FGMÖ Modeli 
Tabanlı) ve Klasik Optimizasyon Arasındaki Karşılaştırma

Dinamik (PGML model tabanlı) optimizasyon aşağıdaki 
avantajları sağlayabilir:

• Ekipman bozulması, dinamik optimizasyon için dikkate 
alınan faktörlerden biridir;

• Gerçek zamanlı optimizasyon için tüm kontrol değiş-
kenleri dikkate alınmaktadır (soğutma grupları, soğutma 
kuleleri ve soğutulmuş su ve yoğuşma pompalarının 
kontrol değişkenleri dahil); ve

• Veriye dayalı optimizasyon, herhangi bir ani değişikliğe 
uyarlanabilmektedir (bazı soğutma gruplarının ani 
arızaları varsa veya bakım altındaysa gerçek zamanlı 
optimizasyon yine de gerçekleştirilebilir).

İşletme ve Bakım

İşletme ve Bakım Performansını “Deneyime Dayalı Karar 
Verme”den “Veriye Dayalı Karar Vermeye” Doğru Geliş-
tirme

Kendi geliştirdiğimiz OATT sistemimiz, hataları keşfet-
mek, temel sorunları araştırmak ve en uygun çözümleri 
önermek için otomatikleştirilmiş uçtan uca tanı algo-
ritmaları sağlamak için büyük veri analitiğinden yarar-
lanmakta ve sonuçta optimum enerji performansına 
ulaşmaktadır.

Fark Edilmeyen Arızaların Tespiti

Geleneksel arıza tespiti ve teşhisinin (ATT) aksine, OATT 
sistemimiz, ekipman arızası ve kontrol kararsızlığı gibi 
fark edilmeyen arızaların tespitine odaklanmaktadır. 
Şekil 2, bir hava işleme ünitesi (AHU) kontrol vanasındaki 
salınımın algılanmasını göstermektedir. HVAC sistemi 
üzerindeki etkisinin şiddetini değerlendirmek için salını-
mın büyüklüğü de dikkate alınmıştır. Ek olarak, ekipman 
performansındaki gerileme de tespit edilebilmektedir. 
Pratikte, doğrudan performans karşılaştırması için üre-
tici tarafından beyan edilen performansa benzer sınırlı 
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çalışma verisi bulunduğundan/çalışma verisi hiç olmadı-
ğından (örneğin, fiili performansa karşı tasarım perfor-
mansı) performans gerilemesinin tespiti zor olmaktadır.

OATT sistemimizle, FGMÖ yöntemi kullanılarak her bir 
ekipman parçası için son derece hassas performans 
modeli geliştirilebilmektedir. Geliştirilen model, perfor-
mans gerilemesinin tespitinde gelecekteki modelleri kar-
şılaştırmak için temel model olarak kabul edilmektedir.

Temel Nedenlerin Araştırılması ve Tespit Edilen Arızaların 
Şiddetinin Değerlendirilmesi

OATT modülü, ilgili tüm olası ana faktörleri değerlendir-
mek için neden ve sonuç analizi yapabilmektedir. Ayrıca 
OATT, ekipmanın davranışını yorumlamakta ve ekipma-
nın çalışması ve enerji performansı üzerindeki etkileri 
ölçmektedir.

En Uygun Önerileri Verir

AFDD modülü ile platform, sorunları gidermek için pratik 
uygulama hakkında zamanında eyleme geçirilebilir 
bilgiler sunabilmekte, proaktif karar vermeyi ve etkin 
çalışmayı mümkün kılmaktadır (Şekil 2). Bina sahipleri, 
büyük veri analitiğinden yararlanarak, bina işletimi ve 
ekipmanı hakkında daha iyi bir kavrayış elde etmekte, 
proaktif bakımı kolaylaştırmakta ve arızaları anında 
tespit etmektedir. Bu durum, nihayetinde bakım uygula-
malarını deneyime dayalı kararlardan veriye dayalı karar 
vermeye dönüştürmektedir.

Akıllı Enerji Platformunda Bakım

Bu yenilikçi çözüm bulut tabanlı bir platform olduğun-
dan, çekirdek algoritma, internet üzerinden güncelle-
nebilir. Bağlantı ve veri senkronizasyonu dahil olmak 
üzere platformun performansını sürekli takip eden bir 
arka plan ekibi bulunmaktadır. Platformun yeni sürümü 
zaman zaman yayınlanmaktadır. Ayrıca, bulut tabanlı 
hizmetler sayesinde sık sık yeni işlevler sunmak daha 
kolay olmaktadır.
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Bölgesel Soğutma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

Bölgesel Soğutma Kılavuzu bölgesel soğutma sistemlerinin merkezi soğutma grubu tesislerini, 
soğutulmuş su dağıtım sistemlerini ve tüketici ara bağlantılarını içeren bütün ana bakış açıları 
için tasarım kılavuzunu sunar. Mevcut meşguliyetleri sanayi ile olan ve yüzlerce yıllık kombine 
tecrübeye sahip en üst düzeyde farklı bir uluslararası takımın tecrübelerinden yararlanmıştır. 

Tasarım kılavuzuna ek olarak, bu kitap sistem iyileştirmeleri ve bir bölgesel soğutma sistemine 
ısıl depolamanın entegrasyonu hakkında ilave bilgiyle planlamaya ayrılmış bir bölümü de içerir. 
Birkaç durum çalışmasını da içeren işletme ve bakım hakkında kılavuz sistemlerin olması gerektiği 
gibi çalıştığından emin olmak için işletmecilere yardımcı olmak adına sağlanır. Son olarak, daha 
derin bir analizle ilgilenenler için Bölgesel Soğutma Kılavuzu ilave detayların bulunabileceği bilgi 
kaynaklarına ve yayınlara zengin bir referans içerir.

Bu kılavuz hem tecrübesiz tasarımcılar hem de kampüs uzmanlığı olan danışman mühendisler, 
tesis mühendisleri, bölgesel soğutma işletme mühendisleri ve soğutulmuş su sistemi tasarımcıları 
gibi sanayide çalışanlar için yararlı bir kaynak olacaktır. 
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Bölgesel Isıtma Kılavuzu bölgesel ısıtma sistemlerinin, buhar ve sıcak-su sistemlerinin her ikisi adına, 
merkezi ısıtma tesisleri, dağıtım sistemleri ve tüketici ara bağlantılarını içeren bütün ana bakış açıları 
için tasarım kılavuzunu sunar. Mevcut meşguliyetleri sanayi ile olan ve yüzlerce yıllık kombine 
tecrübeye sahip en üst düzeyde farklı bir uluslararası takımın tecrübelerinden yararlanmıştır.

Tasarım kılavuzuna ek olarak, bu kitap planlamaya, ısı ve elektrik gücünün kojenerasyonu hakkında 
bilgiyle ilaveten ısıl depolamanın bir bölgesel ısıtma sistemi içine entegrasyonuna adanmış bir 
bölümü de içerir. Sistemlerin tasarlandığı şekilde fonksiyon gösterdiğinden emin olmak için 
işletmecilere yardım adına işletme ve bakım hakkında kılavuzluk da sağlar. Ek olarak, uygun yerlerde 
örnekler sunulmuştur ve üç detaylı durum çalışması bir ek bölümde dahil edilmiştir.

Bu kılavuz hem tecrübesiz tasarımcılar hem de kampüs uzmanlığı olan danışman mühendisler, tesis 
mühendisleri, bölgesel ısıtma sistem işletme mühendisleri ve buhar ve sıcak-su sistemi tasarımcıları 
gibi sanayide çalışanlar için yararlı bir kaynak olacaktır. Bölgesel Isıtma Kılavuzu bölgesel ısıtma 
sistemleri için modern ve komple tasarım kılavuzu olması adına dünya çapında bir ihtiyacı karşılar. 
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tecrübeye sahip en üst düzeyde farklı bir uluslararası takımın tecrübelerinden yararlanmıştır. 

Tasarım kılavuzuna ek olarak, bu kitap sistem iyileştirmeleri ve bir bölgesel soğutma sistemine 
ısıl depolamanın entegrasyonu hakkında ilave bilgiyle planlamaya ayrılmış bir bölümü de içerir. 
Birkaç durum çalışmasını da içeren işletme ve bakım hakkında kılavuz sistemlerin olması gerektiği 
gibi çalıştığından emin olmak için işletmecilere yardımcı olmak adına sağlanır. Son olarak, daha 
derin bir analizle ilgilenenler için Bölgesel Soğutma Kılavuzu ilave detayların bulunabileceği bilgi 
kaynaklarına ve yayınlara zengin bir referans içerir.
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Tasarım kılavuzuna ek olarak, bu kitap planlamaya, ısı ve elektrik gücünün kojenerasyonu hakkında 
bilgiyle ilaveten ısıl depolamanın bir bölgesel ısıtma sistemi içine entegrasyonuna adanmış bir 
bölümü de içerir. Sistemlerin tasarlandığı şekilde fonksiyon gösterdiğinden emin olmak için 
işletmecilere yardım adına işletme ve bakım hakkında kılavuzluk da sağlar. Ek olarak, uygun yerlerde 
örnekler sunulmuştur ve üç detaylı durum çalışması bir ek bölümde dahil edilmiştir.

Bu kılavuz hem tecrübesiz tasarımcılar hem de kampüs uzmanlığı olan danışman mühendisler, tesis 
mühendisleri, bölgesel ısıtma sistem işletme mühendisleri ve buhar ve sıcak-su sistemi tasarımcıları 
gibi sanayide çalışanlar için yararlı bir kaynak olacaktır. Bölgesel Isıtma Kılavuzu bölgesel ısıtma 
sistemleri için modern ve komple tasarım kılavuzu olması adına dünya çapında bir ihtiyacı karşılar. 
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Bina Karbonsuzlaştırma 
HVAC’ı Nasıl Dönüştürebilir?

PETER RUMSEY, P.E., ASHRAE ÜYESİ; JORLYN LE GARREC, ASHRAE 
KISMİ ÜYESİ; AVRIL LEVASSEUR, P.E., ASHRAE KISMİ ÜYESİ

2050'nin sonunda 12 eyalet ve 160 şehrin elektriğinin %100'ünü temiz kaynaklardan elde etmek gibi resmi hedefleri bulunuyor.1 

Kaliforniya şehirleri, yeni inşaatlar için tüm elektrikle ilgili mevzuatı benimseyen 28 şehirle bina elektrifikasyon mevzuatında ulusa 
liderlik ediyor; Bu yazı itibariyle 50 ek şehir ve ilçe bekleyen elektrifikasyon mevzuatına sahip.2 Isıtma yüklerinin hafif olduğu güney-
doğu ABD'nin çoğunluğu halihazırda elektrikli ısıtma kaynakları kullanmakta. Ayrıca ılıman ve soğuk iklimlerde, ısıtma için elektrik 
direncine verimli bir alternatif sağlayan ısı pompası sistemlerine olan ilgide bir artış var. Bu makale, ısı pompası sistemlerini, bina 
karbonsuzlaştırmanın HVAC'ı dönüştürebileceği tek yol şeklinde ele alıyor.
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MAKALEMAKALE

ABD'deki binalar karbon emisyonlarının %40'ını oluştur-
maktadır. Bunun yüzde sekseni elektrik kullanımından, 
kalanı ise binada ısıtma ve diğer kullanımlar için fosil 
yakıtların yakılmasından kaynaklanmaktadır. Birçok eyalet, 
kamu hizmeti kuruluşu ve büyük şirket, temiz, karbonsuz 
kaynaklardan elektrik elde etmek için adımlar atmaktadır. 
ABD'deki en büyük yatırımcıya ait kamu kuruluşlarından 
biri olan Duke Energy, 2050 yılına kadar enerjisinin 
%100'ünü karbonsuz kaynaklardan elde etmeyi taahhüt 
etmiştir. Ayrıca, Apple, Microsoft, Kohl's, Walmart gibi 
ABD'nin en büyük şirketlerinin çoğu ve Bank of America, 
karbonsuzluğu sağlamak veya elektriklerini güneş ve 
rüzgar enerjisi gibi karbonsuz kaynaklardan elde etmek 
için taahhütlerde bulunmuşlardır.

Elektriğin, ABD'deki birçok kişi için karbonsuz enerji seçimi 
haline geldiği açıktır. Isıtma için doğal gaz ve diğer fosil 
yakıtları kullanan binalar, elektrik giderek karbonsuz hale 
geldikçe, karbon emisyonu üretiminde takılı kalacaklardır. 
Bu nedenle birçoğu, binalara ısı sağlamak için tamamen 
elektrikli seçenekler aramaya başlamaktadır. Yenilenebilir 
veya karbon içermeyen bir elektrik kaynağıyla birleştiril-
miş tamamen elektrikli bir binanın, işletiminde karbondan 
arındırılmış olduğu kabul edilmektedir.

İşletme bazlı karbona ek olarak, binalarda da gömülü 
karbon vardır. Yapılandırılmış karbon, binanın yaşam 
döngüsü boyunca malzemelerden ve inşaat sürecinden 
kaynaklanan toplam sera gazı emisyonlarıdır. Karbonsuz-
laştırma girişiminde hem gömülü hem de işletme bazlı 



 

NİSAN- HAZİRAN 2022      TTMD DERGİSİ 53

karbon emisyonlarının azaltılması gerekirken; gömülü 
karbon, inşaat süreci sırasında gerçekleşen bir seferlik 
karbon emisyonudur. Öte yandan işletme bazlı karbon 
sürekli olarak salınır ve bir binanın 50 yıllık ömrü boyunca 
gömülü karbona önemli ölçüde ağır basar. Bu makalede 
yalnızca ASHRAE'dekilerin sorumluluğunda olan işletme 
bazlı karbon ele alınacaktır.

Bina HVAC sistemleri, su ısıtma ve hatta yemek pişirme 
dahi, karbondan arındırılmış binalara geçişle birlikte 
dönüştürülecektir.

Şebeke Karbon Yoğunluğu

Binalarda karbonsuzlaştırmanın uygulanmasının kolaylığı 
büyük ölçüde yerel elektrik şebekesine bağlıdır. Bir bina 
sahibi, yerinde fosil yakıt kullanımını ortadan kaldırma ve 
binalarına fotovoltaik (PV) paneller ekleme kararını vere-
bilir, ancak şebeke düzeyindeki enerji kaynağı üzerinde 
hiçbir kontrol yoktur. Şebekeye bağlı olarak karbondan 
arındırma için üç potansiyel senaryo mevcuttur.

Senaryo 1: Karbon-Yoğun Şebeke

Birçok elektrik şebekesi, ABD'deki fosil yakıtlardan kay-
naklanan elektrik şebekesi ölçeğindeki elektrik üretiminin 
%62'sinden fazlası ile hala büyük ölçüde fosil yakıtlara 
bağımlıdır.3 Son on yılda santral verimliliğindeki gelişme-
ler ve kömür yerine daha uygun fiyatlı doğal gaza geçiş, 
elektriğin karbon emisyonlarını azaltmıştır. Boylerden ısı 

pompasına geçmek, Mississippi gibi çoğunlukla doğal gaz 
elektriği kullanan bir yerde bile emisyonları azaltacaktır. 
Şekil 1'deki varsayıma benzer bir verimliliğe sahip %100 
doğal gaz üretimi olan bir şebeke için, ısı pompası ısıtma 
sistemleri (Şekil 1b), yerinde doğal gaz kazanlarına göre 
karbon emisyonlarında %22'lik bir azalma sağlayacaktır 
(Şekil 1a).

Fosil yakıt bazlı elektriğe büyük ölçüde bağımlı olan 
bölgelerde, bina sahiplerinin yerinde güneş enerjisi 
sistemleri kurma seçeneği bulunmaktadır. Bazı eyaletler, 
yenilenebilir enerjiyi toptan tedarikçilerden veya “tüketici 
seçim programı, topluluk seçim genelleştirmesi” (serbest 
elektrik piyasaları) (yani CCA, community choice aggrega-
tion)4 sağlayıcılarından direkt olarak satın almaya imkan 
vermektedir. Karbon emisyonlarını ortadan kaldırmak 
için diğer seçenekler, emisyonları dengelemek için yeni-
lenebilir enerji kredisi veya karbon kredisi satın almaktır. 
Yenilenebilir enerji sertifikaları (REC'ler)5, üretilen, ancak 
herhangi belli bir yere bağlı olmayan yenilenebilir enerji 
için verilmektedir. Bir kişi veya şirket, karbon kredisi satın 
alarak, esasen kendi emisyonlarını dengelemek için kar-
bon azaltma projelerini finanse etmektedir.

Senaryo 2: Düşük Karbonlu Şebeke

Şu an birçok eyaletteki şebekede karbon bazlı elektrik 
ve yenilenebilir kaynaklar karışıktır. Bu senaryoda, gaz 
tüketimi olmasa bile, bir bina, başka müdahaleler olma-

Şekil 1. Şebeke karbon yoğunluğu hesapları şu kabulleri içermektedir: doğalgaz emisyon değeri 117 lb CO2/MMBtu,6 metan sızıntı oranı %2.3, 
hava kaynaklı ısı pompası COP değeri 3, doğalgaz kazanı verimi %90, ve metan için 84 küresel ısınma potansiyeli. 8 Metanın CO2’ye göre yüksek 

bir küresel ısınma potansiyeline sahip olması nedeniyle metanın küresel ısınma etkileri için CO2’den 84 kat daha fazla potansiyeli olduğu kabulünü 
yaptık. İklim değişikliğinin şimdiki durumla ilgili olması nedeniyle 20 yıllık metan küresel ısınma potansiyeli değerlerini kullandık.
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MAKALE

dan asla gerçek anlamda karbonsuz olmayacaktır. Bu 
durumda diğer birkaç seçenek karbonsuzluğu sağlayabilir. 
Bir bina sahibi, enerji kullanımını dengelemek için yerinde 
yenilenebilir enerji kaynakları kurmayı, bir CCA'ya veya 
karbonsuz elektrik sağlayan benzer tüketici seçim prog-
ramlarına katılmayı, doğrudan yenilenebilir enerji satın 
almayı (düzenlenmemiş pazarlardaki büyük müşteriler 
için mevcuttur) veya REC'leri satın almayı seçebilmektedir.

Senaryo 3: Karbonsuz Şebeke

Tüm elektrik enerjisi tüketimini karşılamak için fotovoltaik 
kullanan net sıfır enerjili binalar, eğer tüm bina sistemleri 
elektrikli ise kolayca karbondan arındırılabilir. Maalesef, 
bina yüksekliği, çatı kapasitesi, çatı yönü veya diğer kısıt-
lamalar nedeniyle tüm binalar yeterli yerinde elektrik üre-
temiyor. Neyse ki birçok elektrik şebekesi %100 karbonsuz 
elektrik sağlama yönünde adımlar atıyor.

Bu ve tamamen elektrikli bina sistemleriyle birleştiğinde 
binalar, karbonsuz olarak kabul edilir. Dokuz eyaletin 
şebekesi, çeşitli büyük şebekeler ve son beş yılda elektrik 
üretiminden kaynaklı karbon emisyonlarını 2050 yılına 
kadar tamamen ortadan kaldırmayı vadeden çok sayıda 
belediye; güneş, hidroelektrik, rüzgâr, jeotermal, ve 
gerekli olduğunda gündüz ve gece boyunca elektrik 
talebini karşılayabilmek için piller ve ısı depolamayla 
birleştirilmiş nükleer enerjinin kombinasyonlarını kullana-
caktır. Belirtildiği gibi, bazı kamu hizmetleri şu an nispeten 
daha yüksek oranlarda %100 yenilenebilir veya karbonsuz 
elektrik seçenekleri sunmaktadır.

Elektrikli Isıtma Sistemleri

Mahal Isıtma için Isı Pompaları

Mevcut tipik HVAC sistemleri, ısıtma için gaz yerine ısı 
pompaları kullanan alternatif sistemlerle değiştirilebilir. Isı 
pompaları, ısı enerjisini bir alandan diğerine aktarmak için 
soğutma çevrimini kullanmaktadır. Bir buzdolabına, ev tipi 
klima ünitesine ve araba klima ünitesine benzer şekilde, 
bir ısı pompası, soğuk bir hacimden ısıyı çekmek ve daha 
sıcak olan diğerine atmak için bir kompresör ve soğutucu 
akışkan kullanmaktadır. Bazı durumlarda kazanlar ısı 
pompaları ile değiştirilir. Ancak en uygun maliyetli seçe-
nek, değişken soğutucu akışkan debili (VRF) sistemlerde 
olduğu gibi, bir kompresör sisteminin hem ısıtma hem de 
soğutma sağlayacak şekilde tasarlanmasıdır. Bu sistem-
lerde, bir tersine çevirme valfi, binada ısıtma ve soğutmayı 
sağlamak için soğutucu akış yönünü değiştirmektedir.

ABD'de ısı pompası piyasası büyümekte ve piyasaya 
yeni seçenekler gelmektedir. Yeni ısı pompası sistem-
lerinin çoğu Asya ve Avrupa'dan gelmektedir. Mevcut 
seçeneklerin kalitesi ve sayısı artmış ve fiyat düşmüştür. 
Çoğu durumda, ısı pompası sistemlerine geçiş, bina inşa 
edilirken, ya da bina, HVAC ekipmanlarının çoğunun 
değiştirildiği büyük bir tadilattan geçtiğinde gerçekleşir. 

20 ila 30 yıllık çoğu mekanik ekipman için9 büyük HVAC 
sistemi tadilatı, daha çok yeni inşaat gibidir. Aşağıdaki 
öneriler yeni inşaat, büyük tadilatlar ve iyileştirmeler için 
geçerlidir.

Ticari Binalar

Yeniden Isıtmalı VAV | Büyük bir binadaki yeniden ısıtmalı 
değişken hava debili (VAV) sistemde sıcak su merkezi bir 
kazan tarafından sağlanır. Hava kaynaklı ısı pompaları 
kazanlara karşı en yaygın alternatiftir. Bazen toprak kay-
naklı ısı pompaları da kullanılır. Bazı durumlarda elektrikli 
rezistanslı yeniden ısıtma kullanılmakta, ancak yüksek 
maliyetlere neden olabilmektedir.

Değişken Soğutucu Akışkan Debili | Değişken Soğutucu 
Akışkan Debili (VRF) sistemleri ayrı bir kazan ve soğutma 
kompresörü yerine, hem ısıtma hem de soğutma için aynı 
kompresörü kullanmanın sermaye maliyeti tasarrufları göz 
önüne alındığında, son yıllarda ilgi görmüştür. Tasarım 
aynı zamanda kompakttır ve kullanım kolaylığı sağlamak-
tadır. Ayrıca ısı geri kazanım seçenekleri sunmaktadırlar ve 
aynı anda ısıtma ve soğutma sağlayabilirler. Daha verimli 
VRF sistemleri ayrıca ek enerji tasarrufu için değişken hızlı 
fanlar ve kompresörler içerir. VRF sistemleri havalandırma 
için ayrı bir sistem gerektirmektedir. Taze havalı sistemler 
(DOAS)10 ve bunlarla ilişkili faydaları VRF sistemleriyle iyi 
bir şekilde birleşmektedir.

Tek Zonlu Paket Ünite | Özellikle perakende olmak üzere 
birçok ticari bina, doğal gazlı ısıtma ve kompresör bazlı 
soğutma ile tek zonlu paket üniteler kullanmaktadır. Aynı 
paket üniteler, tersine çevirme valfleri ile birleştirilmiş 
soğutma kompresörünün ihtiyaç duyulan ısıtmayı sağla-
yabildiği bir ısı pompası konfigürasyonunda mevcuttur. 
Bu sistem, gazla ısıtmadan ısı pompasıyla ısıtmaya basit 
bir geçiş için diğer bir fırsattır. Tek zonlu paket ünitelerin 
genellikle sadece 10 ila 15 yıl olan nispeten kısa ömürleri 
nedeniyle, ekipman değiştirildiğinde elektrikli ısıtmaya 
dönüştürmek için büyük ve basit bir imkan bulunmak-

Şekil 2. VRF Isıtma ve Soğutma Sistemi



Çoğu iklimde, kombine ısı pompalı iklimlendirme ünitesi, 
tek başına klima ile aynı elektrik çekişine sahiptir. Daha 
soğuk iklimlerde bu sistemler, sıcaklıklar ısı pompası kapa-
sitesinin altına düştüğünde (genellikle 10°F ila 20°F [–12°C 
ila –6.7°C]) hava işleme ünitesindeki elektrikli rezistanslı 
ısıtıcılarla desteklenebilir.

Diğer Sistemler | Merkezi hava sisteminin bulunmadığı 
veya kurulmasının gerekmediği konut uygulamalarında, 
kanalsız mini split sistem mükemmel bir alternatif olabil-
mektedir. Mini split sistem, kanal sisteminin karmaşıklığı 
veya alan gereksinimleri olmadan hem ısıtma hem de 
soğutma sağlayacaktır. Gerekli olan tek ekipman, (genel-
likle duvara monte edilen) iç üniteler, dış yoğuşma ünitesi 
ve ikisini birbirine bağlayan soğutucu akışkan borularıdır. 
Bu sistem kanal ihtiyacını ortadan kaldırdığından, mevcut 
binalar için nispeten basit bir iyileştirmedir.

Kullanım Sıcak Suyu için Isı Pompaları

Daha klasik kullanım sıcak suyu (DHW) ısıtıcılarını ısı pom-
palarıyla değiştirmek için bir olanak da mevcuttur. Esasen 
konut tipi ısı pompası su ısıtıcısı (HPWH) piyasası, mahal 
ısıtma için ısı pompası piyasasına kıyasla çok daha gelişmiş 
durumdadır.

Konut Binaları

Konut tipi sıcak su ısıtıcıları, bir ısı pompası kurmak için en 
iyi fırsattır. Konut HPWH piyasası yıllardır aktiftir ve birçok 
seçenek mevcuttur. Elektrikli rezistanslı su ısıtıcısından 
entegre tanklı bir ısı pompalı su ısıtıcısına geçiş oldukça 
kolaydır ve önemli ölçüde enerji maliyeti tasarrufu sağ-
lamaktadır. Isı pompalı su ısıtıcıları, elektrikli rezistanslı 
su ısıtıcılarından daha pahalıdır. Bazı kamu hizmetleri, 
ısı pompası su ısıtıcılarının kullanımı için indirimler veya 
teşvikler sunmaktadır. Tankın ısı pompasından ayrı olduğu 
yeni bir ısı pompalı su ısıtıcısı kategorisi ortaya çıktı. 
ABD'de bulunan bir "split su ısıtıcı sistemi", soğutucu ola-
rak CO2 (R-744) kullanmaktadır. Soğutucu akışkan olarak 
CO2 1 küresel ısınma potansiyeli (GWP) değerine sahiptir; 
bu da R-134A veya daha eski soğutucu akışkanlar gibi, 
daha genel olarak kullanılan soğutucu akışkanların GWP 
değeri için 1,300'e kadar olabilir. Avrupa ve Asya'da çeşitli 
CO2 soğutucu akışkanlı sistemler mevcuttur.

Çok Aileli Binalar ve Oteller

Büyük Merkezi Kullanım Sıcak Su Sistemleri | Büyük bir 
otel veya apartman binası gibi daha büyük kullanım sıcak 
su sistemlerinde, merkezi bir sıcak su ısıtıcısı daha büyük 
hava kaynaklı ısı pompaları ile değiştirilebilir. Hidronik 
alan ısıtma veya sıcak su yeniden ısıtmanın gerekli olduğu 
daha büyük bina komplekslerinde ısı pompaları, hem alan 
ısıtma hem de kullanım sıcak suyu (DHW) kullanımlarına 
hizmet edebilir. Bazı yönetmelikler, DHW sistemlerinin 
mahal ısıtma suyundan çift duvarlı bir ısı eşanjörü ile ayrıl-
masını gerektirmektedir. Bazı durumlarda, soğutucunun 

tadır. Paketlenmiş üniteler kompresör bazlı soğutma ile 
çalışabilir ve ısı pompası ısıtması genellikle ilave elektrik 
kapasitesi gerektirmez.

Diğer Sistemler | Ticari binalar için çeşitli diğer ısı pompası 
sistemleri mevcuttur. Bunlar arasından birkaçını belirtmek 
gerekirse; toprak kaynaklı ısı pompaları, ısı geri kazanımlı 
soğutucular ve su kaynaklı VRF sistemleri sayılabilir.

Çok Aileli Binalar ve Oteller

Çok aileli binalar ve oteller genellikle sıcak su tarafını 
doğal gazla ısıtan dört borulu fan coil sistemleri kullan-
maktadır.

Paket Terminal İklimlendirme Cihazı | Bir paket terminal 
iklimlendirme cihazında iki olası konfigürasyon yaygındır. 
Birinde soğutma için kompresör bulunur ve ısıtmanın 
tamamı elektrikli rezistanslı ısıtma elemanı ile yapılmakta-
dır. İkinci konfigürasyon ise, ters çevirme valfinin kullanımı 
yoluyla hem ısıtma hem de soğutma için kompresörü 
kullanır. Bunlara genellikle paket terminal ısı pompaları 
(PTHP) denir. Dış sıcaklıklar ısı pompası kapasitesinin 
altına düştüğünde kompresörü desteklemek için bir 
elektrikli rezistanslı ısıtma elemanı ile birlikte gelmekte-
dirler. Isıtma işlevi için yalnızca elektrik direnci kullanan 
PTAC sistemleri vardır. Daha fazla elektrik kullanırlar, 
ancak nadiren daha büyük kablolara ve devrelere ihtiyaç 
duyarlar. PTHP birimleri, her kiracının enerji kullanımının 
ayrı ayrı ölçüldüğü çok aileli binalar için iyidir.

Diğer Sistemler | VRF sistemleri otellerde ve çok aileli 
binalarda kullanılabilir. Fan coiller, bu bina tiplerine uygu-
lanabilen çeşitli konfigürasyonlarda gelir. VRF sistemleriyle 
ilgili ek ayrıntılar, daha önceki Ticari Binalar bölümünde 
bulunabilir. Çok aileli projeler için, ısıtma ve soğutma mali-
yetlerini birim pay başına ölçerek sağlayan VRF sistemleri 
mevcuttur.

Konut Binaları

Merkezi Isı Pompalı İklimlendirme Üniteleri | Gaz 
ocakları, özellikle soğuk iklimlerde, ABD'de açık ara en 
yaygın konut ısıtma sistemidir. Çoğu evde soğutma için 
klimalar da kurulur. Soğutma sistemi genellikle ocakla 
aynı kanal sistemini kullanmaktadır. Uzun yıllardır ısıtma 
veya soğutma sağlamak için aynı kompresörü kullanan 
ısı pompası sistemleri mevcuttur ve yaygın olarak kulla-
nılmaktadır. Bu sistemler, soğutma modunda kondenser 
olarak çalışan bir dış üniteye sahiptir. Bu, evin içindeki 
hava işleyicisinde bulunan bir soğutucu bobine bağlanır.

Bu sistem yeni evlere kurulabilmekte, veya halihazırda 
paylaşılan ısıtma ve soğutma kanallarına sahip mevcut 
evlere uyarlanabilmektedir. Ev sahipleri hem ısıtma hem 
de soğutma sağlayabilen bir ısı pompası satın alarak iki 
sistemin (klima ve gaz ocağı) maliyetinden kurtulabilmek-
tedirler.
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şebekeyi zorlayabilir. Ayrıca, yenilenebilir güneş enerjisi 
üretiminin en düşük olduğu kış aylarında, artan elektrik 
üretimini teşvik eder. Sonuç olarak, en sıcak iklimler hariç 
tümünde, elektrikli rezistanslı ısıtma daha yüksek enerji 
maliyetlerine neden olacaktır.

Bazı durumlarda bir bina çok iyi yalıtımlı olduğunda, elekt-
rikli rezistanslı ısıtma mantıklı olabilmektedir. Bu durumda 
çok az ısıtma gerektiğinden, bir ısı pompasının ek masrafı 
buna değmeyebilir. Ancak bu, yalnızca ısıtma yüklerinin 
olağanüstü düşük olduğu durumlarda geçerlidir.

Mevcut Binaların Dönüşümü

Isı pompalarını yeni yapılarda kullanmak, mevcut bina-
lara ısı pompaları eklemekten daha kolaydır. Mevcut bir 
binayı iyileştirmek için en iyi zaman, binanın bir tadilat 
sürecinden geçtiği ve HVAC sisteminin çoğunun değiş-
tirileceği zamandır. Mevcut binaları tamamen elektrikli 
ısıtma sistemlerine dönüştürürken haklı bir kaygı, elektrik 
gereksinimlerindeki artıştır.

Daha önce halihazırda doğalgaz borulama ve altyapı 
ile karşılanan ısıtma yükleri; aydınlatma, priz yükleri ve 
diğer bina sistemlerine hizmet veren elektrik hizmetini 
paylaşacak şekilde dönüştürülür. Elektrik sistemlerini 
tasarlarken yönetmelik, koruyucu varsayımlar ve yedek 
kapasitenin sisteme dahil edilmesini gerektirmektedir. 
Çoğu bina elektrik kapasitesinin çok altında çalışır. Çoğu 
durumda bu yedek, ısı pompasının gerektirdiği ek elektrik 
yükünü karşılamak için fazlasıyla yeterlidir. Bu makalenin 
yazarları tarafından yakın zamanda yapılan birkaç proje, 
binayı tamamen elektrikli ısıtma ve pişirme sistemlerine 
dönüştürürken elektrik hizmeti güncellemelerini gerektir-
memiştir.

Çok az ek elektrik sistemi kapasitesinin mevcut olduğu 
durumlarda, sistem verimliliği, enerji depolama ve 
soğutma sistemleriyle yükün paylaşılması gibi sistem 
tasarım seçenekleri mevcuttur. VRF sistemine geçen ticari 
binalar veya halihazırda soğutması olan konut binaları için, 
bir ısı pompalı iklimlendirme ünitesine veya çok bölgeli 
split sisteme geçiş, genellikle ya çok az elektrik yükü artı-
şına neden olmakta, ya da hiç artışa neden olmamaktadır. 
Daha büyük binalarda, ısı pompalarıyla birleştirilmiş ısıl 
depolama, daha küçük ve/veya daha az ısı pompasına 
olanak tanıyarak, daha düşük pik elektrik yükleri sağla-
maktadır.

Bazı durumlarda elektrik hizmetinde artış gerekli olacaktır. 
Bu zaman alıcı ve pahalı olabilir. Daha yüksek yoğunluklu 
veya daha yüksek ödeme yapan kiracılar gibi binadaki 
diğer iyileştirmelerle birlikte daha uzun vadeli planlama, 
bu maliyetleri karşılayabilir.

Düşük Ortam Koşullarında Isı Pompaları

Hava kaynaklı ısı pompalarının sınırlayıcı bir faktörü, düşük 

atık ısısının suyu ısıtmak için kullanıldığı yerlerde ısı geri 
kazanımlı soğutma grupları kullanılabilir. Bu sistem, yal-
nızca soğutulmuş su için tutarlı bir talebin mevcut olduğu 
durumlarda çalışmaktadır.

Küçük-Orta Merkezi Kullanım Sıcak Su Sistemleri | Daha 
küçük çok aileli binalar, her bir ünite için birlikte veya ayrı 
olarak borulanmış konut tipi ısı pompalı su ısıtıcıları kul-
lanabilir. New Orleans'taki yakın tarihli bir projede, apart-
manlardaki dolaplara konut tipi ısı pompası su ısıtıcıları 
yerleştirilmiştir. Su ısıtıcılardan gelen atık soğutma yaşam 
alanına kanalize edilerek soğutma yükü azaltılmıştır. Orta 
boy DHW sistemleri için, depolama tanklarıyla birlikte 
daha büyük hava kaynaklı ısı pompaları kullanılabilir.

Ticari Binalar

Ticari binalarda, bir ısı pompalı su ısıtıcısı en iyi seçim 
olmak zorunda değildir. Sınırlı miktarda sıcak su gerek-
tiğinden, anlık, elektrik rezistanslı sıcak su ısıtıcıları 
kullanmak daha iyi bir seçenek olabilir. Merkezi bir ısı 
pompası su ısıtıcısının çok daha iyi bir COP'ye sahip 
olmasına rağmen, sirkülasyon döngüsünden ve tanktan 
kaynaklanan kayıpları telafi etmek için gereken ek enerji 
ve ayrıca pompalama enerjisi, bu verimlilik kazancından 
daha ağır basabilmektedir. Ani su ısıtıcıları, merkezi bir 
sistemle ilişkili verimsizlik olmadan, talep üzerine gereken 
az miktarda sıcak suyu sağlayabilir ve genellikle toplamda 
daha düşük enerji tüketimi ve daha az ilk maliyetle sonuç-
lanmaktadır.

Ancak ticari bir binada mutfak varsa, ısı pompalı su ısıtıcısı 
genellikle en iyi seçimdir.

Yalnızca Elektrikli Rezistanslı Isıtma Sistemleri

Bazı insanlar, özellikle düşük ön maliyet göz önüne alın-
dığında, bir elektrifikasyon önlemi olarak bir boylerden 
elektrikli rezistanslı ısıtmaya geçmeyi düşünebilmektedir. 
Ancak bu, teknik olarak elektrifikasyon olsa da sorunlu bir 
çözümdür. Enerji verimliliği, karbonsuzlaştırmanın önemli 
bir bileşenidir. Elektrikli rezistanslı ısıtma, yerinde yakılan 
fosil yakıtları ortadan kaldırsa da, ısı pompası sistemlerine 
göre yaklaşık üç kat daha fazla elektrik kullanmaktadır. 
Üstelik kışın artan elektrik talebi, yaygınlaşması halinde 

Şekil 3. Çatı tipi hava kaynaklı ısı pompası.
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ortam sıcaklıklarında çalışmalarıdır. Midwest veya Kanada 
gibi daha soğuk iklimlerde ısı pompası uygulamaları, aşırı 
kış soğuklarında çalışabilmelerini sağlamak için tarihsel 
açıdan daha pahalı toprak kaynaklı ısı pompalarıyla sınırlı 
kalmıştır. Ancak ısı pompası teknolojisi, artık en düşük 
sıcaklıklarda bile çalışabilecekleri bir noktaya gelmiştir.

Tablo 1, şu anda piyasada bulunan ısı pompası ürünlerinin 
alt çalışma limitlerini göstermektedir. Birkaç şirket de şu 
anda geliştirilmiş düşük ortam performansına sahip yeni 
ürünleri araştırmakta ve test etmektedir. Önümüzdeki 
yıllarda bu alanda önemli ilerlemeler bekliyoruz.

Halihazırda mevcut ürünler, en soğuk iklimler dışında 
hepsinde fazlasıyla yeterlidir. Tablo 2'ye göre, Minnesota 
ve Alaska dışında, uygun boyutta yüksek verimli bir VRF 
sistemi, tüm ısıtma gereksinimlerini karşılayabilmelidir. 
Bu sistemler genellikle sert günler için yedek bir elektrikli 
rezistans bobinli olarak da mevcuttur. Bununla birlikte, 

elektrikli rezistans bobininin 
gerekmediğinde çalışmaması 
için kontrollerin uygun şekilde 
kalibre edildiğinden emin olmak 
önemlidir.

Düşük ortam ısı pompalarının 
yetersizliği, şu anda oldukça 
küçük kapasitelerle sınırlı olmala-
rıdır. Modüler yapıları göz önüne 
alındığında bu, VRF sistemleri için 
daha az sorun teşkil etmektedir; 
ancak, daha büyük bir merkezi 
sistem için bu durum ek maliyet-
lere neden olabilir ve daha fazla 
alan gerektirebilir.

Araştırılan Sistemlerin Model-
lenen Enerji ve Karbon Etkileri

Yöntem

Çalışılan sistem türleri için analiz, 
yazarların firması tarafından 
endüstri standardı enerji model-
leme yazılımı EnergyPlus sürüm 
9.1 kullanılarak yapılmıştır. Tüm 
modeller, EnergyPlus Hava 
Durumu Verileri sitesindeki TMY3 
hava durumu verileri dikkate 
alınmıştır. Tüm sistemler için bina 
geometrisi, ABD Enerji Bakanlığı 
(DOE) ticari referansı Orta Ofis 
prototip binası kullanılarak oluş-
turulmuştur. Tüm bina girdileri 
(HVAC ve kullanım sıcak suyu 
[DHW] dışında) sistem türleri 
arasında aynı kalmıştır ve orijinal 

DOE prototip binasındaki tüm değişiklikler aşağıda özet-
lenmiştir. HVAC ve DHW, dört farklı sistem tipini karşılaştır-
mak için orijinal prototip binasından alınmıştır.

Hava Durumu Lokasyonları

Her sistem, Şekil 4'te gösterilen sekiz şehirde model-
lenmiştir. Şehirler, çok çeşitli iklimleri temsil edecek ve 
farklı koşullarda sistem performansını gösterecek şekilde 
seçilmiştir. Yıllık enerji maliyetlerinin belirlenmesinde ilgili 
il için kullanım oranları kullanılmıştır.

Anahat Modeli

Anahat modeli DOE ticari referansı Orta Ofis prototipi kul-
lanılarak oluşturulmuştur. Çoğu temel yapı özelliği orijinal 
prototiple aynı bırakılmıştır. Bununla birlikte, genel bina 
tasarımını ve işletme koşullarını daha iyi temsil etmek için 
birkaç girdi değiştirilmiştir.

Orijinal DOE referans binasında ve modelleme parametre-

Tablo 1. Ekipman türüne göre düşük sıcaklık limitleri.

Tablo 2. Şehirlere göre her sıcaklığın yıllık gerçekleşme saatleri.

Şekil 4. Enerji modelinde kullanılan şehirler.
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lerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

• Temel binanın pencere-duvar oranı %33'ten %60'a 
yükseltilmiştir ve bu oranın günümüzde inşa edilen ofis 
binaları için daha genel olduğunu düşünmekteyiz.

• Gün ışığı kontrolleri kademeli kontrollerden sürekli/
kapalı kontrollere değiştirildi.

• Orijinal prototip bina için asansör yükü çok yüksektir. 
Dolayısıyla asansör yükleri, iki çekişli asansörün eşdeğeri 
olacak şekilde değiştirilmiştir.

• HVAC sistemi, geceleri kapanmak yerine, dolu ve boş ayar 
noktalarının kullanılabilmesi için "kullanıma hazır" olacak 
şekilde değiştirilmiştir. Kullanılan ayar noktaları 70°F (21°C) 
ısıtma ve 74°F (23°C) soğutmadır. Boş ayar noktaları, 65°F 
(18°C) ısıtma ve 78°F (26°C) soğutmadır. Kullanım saatleri 
Pazartesi’den Cuma’ya kadar sabah saat 8’den akşam saat 
6’ya kadar ve daha düşük kullanım değerleriyle Cumartesi 
günleri sabah 8’den akşam 6’ya kadardır.

Sistem Tipleri

Karşılaştırmak için dört yaygın sistem türü seçtik (Tablo 
3 ve Şekil 5). Birincisi, merkezi bir boyler tarafından sağ-
lanan sıcak su ile tipik bir VAV yeniden ısıtma sistemidir. 

Bu sistem, özellikle soğuk hava iklimlerinde çok yaygındır. 
İkincisi, aynı tipik VAV yeniden ısıtma sistemidir, ancak 
sıcak su, merkezi bir hava kaynaklı ısı pompasından sağ-
lanmaktadır. Üçüncüsü, özel dış havalandırmaya sahip bir 
VRF sistemidir. Son sistem, aynı tipik VAV yeniden ısıtma 
sistemidir, ancak sıcak su yerine elektrik dirençli yeniden 
ısıtmaya sahiptir.

HVAC ekipmanı, binanın gerektirdiği yükleri karşılamak 
için otomatik olarak boyutlandırılmıştır. ASHRAE 90.1-
2016 Standardı G Eki uyarınca tüm binaların karşılanma-
yan yük saatleri 300 saati geçmemiştir.

Öngörüler ve Sonuçlar

Dört sistem türü, her bir durum için enerji kullanımını, 
enerji maliyetini ve karbon emisyonunu belirlemek için 
sekiz şehirde modellenmiştir. Sonuçlar aşağıdaki bölüm-
lerde sunulmuş ve karşılaştırılmıştır.

Enerji Sonuçları

Enerji sonuçları (Şekil 6), boylerlerin tamamen elektrikli 
muadillerine kıyasla daha az verimli olması nedeniyle, 
bütün durumlarda sıcak su boylerinin en fazla enerjiyi 
kullandığını öngörüldüğü şekilde göstermektedir. Elekt-
rikli rezistanslı yeniden ısıtma, tüm durumlarda enerji 

kullanımında az bir farkla ikinci olmuş-
tur. Elektrikli rezistans bir boylerden 
daha fazla enerji verimli olsa da COP'si 
yalnızca 1'dir, bu da onu bir ısı pompası 
sisteminden daha az verimli hale getir-
mektedir. Isı pompası ve VRF sistemleri, 
San Francisco hariç çoğu durumda VRF 
en az enerji kullanımında diğerlerini 
geride bırakırken, benzer sonuçlara 
sahiptir. Bunun nedeni, muhtemelen, 
bir klima santralinin ılıman iklimlerde 
özel bir dış hava ünitesine sahip olduğu 
hava tarafı ekonomizerin çalışmasının 
faydasıdır. Genel olarak, tamamen 
elektrikli seçenekler tüm iklimlerde 
enerji tasarrufu sağlar.

Enerji Maliyeti Sonuçları

Şekil 7, enerji maliyeti sonuçlarını 
göstermektedir. Elektrikli ısı pompası 
sistemleri, çoğu ABD şehrinde doğal 
boylerlerle rekabet halindedir. Doğal 
gaz maliyetleri eyaletten eyalete büyük 
farklılıklar göstermektedir ve göreceli 
maliyet rekabet gücünün temel belirle-
yicisidir. Miami ve San Francisco gibi gaz 
maliyetlerinin yüksek olduğu şehirlerde 
ısı pompası sistemleri, özellikle VRF sis-
temleri, kazanlardan daha az işletmeye 
mal olabilir. Sekiz şehirden sadece biri Tablo 3. Enerji modeli girdileri.
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olan Miami'de, kısmen o iklim bölgesindeki 
çok düşük ısıtma yükleri nedeniyle, elektrikli 
rezistanslı kazanlar rekabet halinde olmuştur. 
VRF sistemlerinin yeniden ısıtmayı ortadan 
kaldırma ve yılın bir bölümünde ısı geri kaza-
nımı sağlama kabiliyeti nedeniyle, ısı pompalı 
sıcak su ısıtması içeren VAV sistemlerine 
kıyasla VRF sistemlerinde daha düşük enerji 
maliyetleri gördük.

Karbon Emisyon Sonuçları

Çoğu insan, yerinde yanan fosil yakıtların, 
verimsiz merkezi enerji santralleri ve iletim 
kayıpları nedeniyle eşdeğer elektrik kulla-
nımından daha az karbon salacağına inan-
maktadır. Bu sonuçlar (Şekil 8) tam tersine, 
tamamen elektrikli ısı pompası sistemlerinin 
yerinde gaz yakma alternatiflerinden daha az 
karbon ürettiğini göstermektedir. Bu azalma, 
kömür-yoğun bir şebekeye sahip olan Denver 
hariç tüm ısı pompası durumlarında geçerlidir. 
Karbon azaltımı, özellikle elektrikli rezistans-
tan daha az enerji kullanan ısı pompası ve VRF 
üniteleri için belirgindir.

Engeller

Soğutucu Akışkanlar

Küresel ısınma potansiyeli (GWP), farklı iklim 
kirleticilerinin göreceli iklimsel etkilerini 
karşılaştırmak için bir ölçüdür. Soğutucu akış-
kanlar, atmosfere sızdığında, karbondioksitten 
yüzlerce veya binlerce kat daha fazla sera gazı 
(GHG) potansiyeline sahiptir. Yeni soğutucu 
akışkan seçenekleri kullanıma sunuldukça, 
soğutucuların iklim üzerindeki etkisi azalmak-
tadır. Yeni nesil soğutucu akışkanlardan birisi 
olan diflorometan ya da R-32, ısı pompala-
rında yaygın olarak bulunmaktadır ve 100 yıl 
için 2,088 GWP değerine sahip, yaygın olarak 
kullanılan R-410A soğutucu akışkanla kıyasla 
100 yıllık GWP değeri 675’tir. Bazı üreticiler, 
bir soğutucu akışkan olarak 1 GWP değerine 
sahip R-744 (CO2) ile çalışan sistemleri sat-
maya başlamaktadır.

Yakın zamandaki bir ısı pompalı su ısıtıcısının 
gazlı su ısıtıcısı ile karşılaştırılması (Şekil 9), 
yanan gazdan kaynaklanan sera gazı emis-
yonlarını bir ısı pompası su ısıtıcısından çıkan 
soğutucu akışkan sızıntısının emisyonları ile 
karşılaştırmıştır.11 Bu karşılaştırma, ekipmanın 
ömrü boyunca tüm soğutucu akışkanın kaç-
tığını varsaymaktadır. Yine de ısı pompasının 
küresel ısınmaya etkisi, gazlı su ısıtıcısının 

Şekil 8. Bütün iklimler için binalardaki ısıtma ve kullanım sıcak suyu 
ısıtmadan kaynaklanan karbon emisyonu sonuçları.11

Şekil 7. Bütün iklimler için toplam bina enerji maliyetleri sonuçları.

Şekil 6. Bütün iklimler için toplam bölgesel bina enerji tüketimi sonuçları.

Şekil 5. Enerji modellerinde kullanılan HVAC sistemleri
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etkisinin yarısı kadar olmaktadır. Daha düşük GWP'li soğu-
tucu akışkanlara sahip ısı pompaları piyasaya sürüldükçe, 
sera gazı açığı genişleyecektir.

Maliyetler

Maliyetler, bina sistemleri kararlarında her zaman bir 
faktördür. Sadece ısıtma sağlayan ısı pompası sistemleri 
genellikle doğal gazlı muadillerine göre daha pahalıdır. 
Bununla birlikte, konut piyasasında ısı pompası satışları 
2010'dan bu yana %78 artmıştır.12 Isı pompalarındaki hızlı 
büyüme, daha fazla ölçek ekonomisine ulaşıldıkça mali-
yetlerin büyük olasılıkla düşeceği anlamına geliyor. Ticari 
bina pazarında, bağımsız hava kaynaklı ısı pompaları tam 
pazara girmekten uzaktır.

Isıtma ve soğutma sağlayabilen ısı pompası sistemleri 
günümüzde maliyet açısından rekabetçi olabilmektedir. 
Maliyetleri karşılaştırırken, gaz borularının maliyeti dik-
kate alınmalıdır. Bunu göz önünde bulundurarak, konut 
sektöründe merkezi veya split tip ısı pompası sistemleri 
uzun yıllardır kullanılmaktadır ve kurulumu ayrı bir ocak 
ve klimadan daha ucuz olabilmektedir. Ticari sektörde 
aynı kompresör sisteminden ısıtma ve soğutma sağlayan 
VRF sistemleri, VAV sıcak su yeniden ısıtma sistemindeki 
gibi gaz ısısı ile kompresörlü soğutmayla rekabet etmek-
tedir.

Yalnızca ısıtma veya sıcak su sağlayan bağımsız hava 
kaynaklı ısı pompaları şu anda gazlı eşdeğerlerinden 
daha pahalıdır. Çoğu durumda maliyet farkı, ısı pompası 
ekipmanının daha yüksek maliyetlerinden kaynaklan-
maktadır. Kurulum işçilik maliyetleri her ikisi için de aynı 
olma eğilimindedir. Isı pompaları için pazar büyüdükçe 
ve ölçek ekonomisine ulaşıldığında, ısı pompası ekipman 
maliyetlerinin düşeceğini tahmin etmekteyiz. Küresel 
olarak, VRF sistem satışlarının 2020 ile 2025 yılları ara-
sında ikiye katlanarak toplam 30 milyar ABD dolarının 

üzerinde bir pazara ulaşması beklen-
mektedir.13 Bu hızlı büyüme, rekabet 
ve daha düşük fiyatlarla birlikte 
gelmektedir.

Diğer Değerlendirmeler

Tam elektrikli binalar uzun süredir 
vardır. Bugünün farkı, binaların da 
verimli olabilmesi ve karbonsuz 
elektrik kaynakları kullanabilmesidir. 
Uygun fiyatlı yenilenebilir enerji ve ısı 
pompaları, günümüzde karbonsuz-
laştırılmış binaları mümkün kılan iki 
kritik bileşendir.

Yenilenebilir elektrik kaynaklarının 
kullanımı giderek artmaktadır. ABD 
Enerji Bilgi İdaresi (EIA), 2020'deki 

tüm yeni elektrik üretim kapasitesinin %76'sının yenile-
nebilir olacağını öngörmektedir.14 250'den fazla şirket, 
günümüzden 2050’ye kadar çeşitli zaman dilimlerinde 
(çoğunlukla elektriğe bağlı olarak) %100 yenilenebilir 
enerjiyi taahhüt eden EPA'nın RE100 teminatını imzalamış-
tır. Bu teminat Bank of America (2020’ye kadar), Kellogg 
(2050’ye kadar) ve Nike (2025’e kadar) gibi şirketleri 
kapsamaktadır.15

Elektrikli binaların enerji maliyetleri gazlı binalarla 
kabaca eşdeğerdir, ancak karbon emisyonları daha 
düşüktür. Elektrikli arabalar gibi, ısı pompası kullanan 
elektrikli binalar, en karbon-yoğun elektrik şebekeleri 
dışındaki tüm fosil yakıtlı akrabalarından daha düşük 
emisyona sahiptir.

Yenilenebilir enerjiye benzer şekilde ısı pompası piyasası, 
son birkaç yılda yeniliği teşvik ederek yükselişe geçmiş-
tir. Son 10 yılda hava kaynaklı ısı pompası satışları %75 
artmıştır. Değişken hızlı kompresörler ve fanlar kullanan 
yeni nesil ısı pompaları, HVAC yüklerini daha hassas 
bir şekilde karşılayabilmektedir. Elektrikli indüksiyonla 
pişirme, gazdan daha hızlı ve daha hassastır. Tam elekt-
rikli binalar, gazı binadan ve uzun vadede mahalleden 
uzaklaştırarak daha iyi güvenlik ve daha iyi hava kalitesi 
sağlamaktadır. California'daki Pacific Gas and Electric 
gibi hem gaz hem de elektrik sağlayan şebekeler bu 
geçişi desteklemektedir. Gaz kaynaklı yangınlar nede-
niyle daha düşük yükümlülüğü fayda olarak görmekte 
ve iki yerine tek bir enerji altyapısını sürdürmenin daha 
düşük maliyetlerinin, hem kendilerinin, hem de müşteri-
lerinin çıkarına olduğunu düşünmektedirler.

Karbonsuzlaştırılmış binaların yaygın olarak kabul gör-
mesinin önündeki en büyük zorluk mevcut binalarda 
olacaktır. New York'ta bir yüksek binada ısı pompalarının 
nasıl kullanılabileceğini hayal etmek zordur. Bu binalarda 
elektrikli rezistanslı ısıtmaya ihtiyaç duyulabilirken, ticari 

Şekil 9. San Francisco ofis binası – Isıtma enerjisi için 20 yıllık küresel ısınma potansiyeli. Isı 
pompalı durumlarda elektrik tüketiminden kaynaklanan CO2 emisyonları bulunmaktadır.
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binaların %90'ı ve konutların %65'i iki katlı veya daha az 
yapılardadır.16 Bu binalar için, çoğunlukla birçok hafif ticari 
ve konut tipi HVAC ekipmanlarının beklenen ömrünün 
20 yıl olması sebebiyle, gelecek 20 yıl içerisinde ülkenin 
her tarafında karbonsuzlaştırılmış tam elektrikli binaların 
hızlı bir şekilde benimsendiğini görebilmemiz tamamen 
olasıdır.

Sonuçlar

Üreticiler artık gazlı ısıtma sistemlerinin yerini alabilecek 
çok sayıda ısı pompası seçeneği sunmaktadır. Bunlar, 
bağımsız ısı pompası su ısıtıcılarından, büyük merkezi 
hava kaynaklı ısı pompalarına ya da ısı geri kazanımlı 
soğutuculara kadar uzanmaktadır. Bu sistemler, R-32 ve 
R-744 (CO2) gibi düşük GWP'li soğutucular dahil olmak 
üzere çok çeşitli soğutucular ile çalışmaktadır. Kullanılan 
soğutucuya bağlı olarak ısı pompaları, ABD'deki soğuk 
iklimlerin çoğunda çalışabilmektedir.

Isı pompaları, en karbon-yoğun elektrik şebekeleri hariç 
tümünde sera gazı emisyonlarını düşürmektedir. Isı pom-
paları, doğal gaz ile üretilen elektrikle çalıştırıldığında 
bile daha az karbon emisyonu üretmektedir. 2050 yılına 
kadar veya öncesinde %100 karbonsuz elektriğe ulaşmak 
için idari hedefleri olan 12 eyalet ve 160 şehirde, ısı pom-
palarının ABD binalarının geleceği için temiz ısı kaynağı 
olacağı açıktır.

Çeşitli iklimlerdeki ofis binalarının ayrıntılı bir karşılaştır-
ması, belirli bir coğrafi bölgede ısı pompası sistemi enerji 
maliyetlerinin elektrik ve gaz maliyetlerine bağlı olarak 
az bir miktar arttığını veya azaldığını bulmuştur. Sadece 
bir durumda, ısıtma gereksinimlerinin çok düşük olduğu 
Miami, elektrikli rezistanslı ısıtma, gaz sistemlerinden 
daha düşük bir maliyete denk gelmiştir.

Kompresörün hem ısıtma hem de soğutma sağladığı ısı 
pompası sistemlerinin ilk yatırım maliyetleri, soğutma ve 
doğalgazlı ısıtmanın ayrı olduğu sistemlerle uyumludur. 
Bağımsız ısı pompalarının bir boylerin yerini aldığı durum-
larda, ilk yatırım maliyetleri daha yüksektir. Isı pompaları, 
özellikle VRF sistemleri için piyasa hızla büyümektedir.

Isı pompası sistemlerinin kullanımında güçlü bir hızlanma 
gördük ve görmeyi bekliyoruz. Satışlar arttıkça ısı pompa-
larının maliyetleri büyük olasılıkla düşecektir. Avrupa ve 
Asya'da mevcut olan ve yakında ABD'de satışa sunulacak 
olan üniteler, daha iyi verimlilik ve daha düşük emisyonlu 
soğutucu akışkanlar sağlamaktadır. Düşük karbonlu veya 
yenilenebilir olarak üretilen elektrikle birleştiğinde, ısı 
pompalı elektrikli binalar, bina karbonsuzlaştırması için 
açık bir yol sağlamaktadır. ASHRAE üyeleri olarak, tasar-
layarak ve müşterilerimizi karbonsuzlaştırılmış binalara 
yönlendirerek, insanın iklim üzerindeki etkisinin gelece-
ğini şekillendirme becerimizle profesyoneller arasında tek 
olmaktayız.



 

 

 

SÜPERMARKETLERDE KULLANILAN 
TEŞHİR TİPİ SOĞUTUCULAR İÇİN 
ENERJİ MODELLEMESİ: EKONOMİK 
VE ÇEVRESEL ANALİZLER
Elif Merve BAHAR1,2, Süleyman ERTEN3, Melis ÖDER4, Fatma Nur ERDOĞMUŞ5,  Meltem KOŞAN6, Mustafa AKTAŞ7

Süpermarketlerde gıdaların sağlıklı bir şekilde muhafaza edilebilmesi için teşhir tipi soğutucular kullanılmaktadır. 
Enerji verimliliği, teşhir tipi soğutucularda elektrik enerjisi tüketiminin ve fiyatının artmasıyla önemli bir konu haline 
gelmiştir. Bu sebeple teşhir tipi soğutucuların performansı artırılarak, enerji etiketi sınıfını azaltabilmek için iyileştir-
meler yapılmaktadır. Bu çalışmada, standart orta büyüklükte bir süpermarkette kullanılan teşhir tipi soğutuculara 
sahip bir yapı projelendirilmiştir. Süpermarkette kapılı, açık ve servis reyonu M1 merkezi (remote) sıcaklık sınıfı soğu-
tucular ve merkezi ve plug-in yatay donduruculu L1 sıcaklık sınıfı soğutucular bulunmaktadır. Bu çalışmada iki farklı 
süpermarket soğutma sistemi projelendirilmiştir. Model-1'de mevcut sistemdeki soğutucu ve derin dondurucular 
olurken, Model-2 ise aynı soğutma kapasitesine sahip daha düşük enerji tüketen soğutucular bulunmaktadır. İki 
model için de enerji etiketi sınıfı, geri ödeme süresi ve çevresel etkiler bakımından analizler yapılmıştır. Analiz sonuç-
larına göre M1 sıcaklık sınıfına (-1, +5°C) sahip kapılı teşhir tipi soğutucunun enerji sınıfı C' den B'ye, açık teşhir tipi 
soğutucunun enerji sınıfı F'den E'ye, servis reyon teşhir tipi soğutucunun enerji sınıfı G'den F'ye iyileştirilmiştir. Yatay 
derin dondurucu (remote) teşhir tipi soğutucunun ise enerji sınıfı E'de sabit kalırken, yatay derin dondurucu (plug-in) 
teşhir tipi soğutucuda C' de sabit kalmıştır. Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda, daha verimli soğutuculara 
ait geri ödeme sürelerinde en iyi durum açık teşhir tipi soğutucu için 2,18 yıl, yatay derin dondurucu (plug-in) teşhir 
tipi soğutucuda 5,75 yıl olarak hesaplanmıştır. Çevresel analiz sonucuna göre en yüksek CO2  salımı 187,83 ton CO2/
yıl ile yatay derin dondurucuda (remote) teşhir tipi soğutucuda elde edilmiştir. Model-2'de verimli olan soğutuculara 
ait ortalama geri ödeme süresi 3,87 yıl olarak hesaplanmıştır.
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1. GİRİŞ

Son yıllarda nüfusun artması ile soğutulmuş ve dondurul-
muş gıdalara olan talepler de artmaktadır. Süpermarket-
lerde gıdaların sağlıklı ve enerji verimli bir şekilde teşhir 
tipi soğutucularda (TTS) muhafaza ve teşhir edilmesi 
önemli bir konu haline gelmiştir. TTS’ler yüksek bir enerji 
tüketimine sahiptir. Artan enerji maliyetleri gıda maliyetle-
rini de etkilemektedir. Enerji tüketiminde tasarruf sağlan-
ması, soğutma proseslerinin geliştirilmesi ve tasarımının 
yapılması önemli bir konudur. Soğutma işleminin en 
önemli ekipmanı olan kompresör, en fazla enerji tüketen 
ekipmandır ve kompresör veriminde yapılacak iyileştirme-
ler ile enerji tüketimi azaltılabilir (Edwin ve ark., 2016).

TTS’ler belli sıcaklık aralığında, doğal veya zorlanmış taşı-
nım yoluyla genelde mekanik buhar sıkıştırmalı soğutma 
çevrimi ile çalışan, soğutulacak gıdaların teşhir ve satışı 
için farklı boyutlara sahip olan yalıtımlı kabinler olarak 
bilinmektedir. Bu kabinler iki ana grupta tanımlanabilir. 
Bunlar; remote (kondenser ve kompresörü soğutucu 
kabin bünyesi dışında olan) ve plug-in (kondenser ve 
kompresörü soğutucu kabin bünyesi içinde olan) sistem-
lerdir (Shaban ve ark., 2020).

Literatürde, soğutma kabinleri ve sistemlerinde enerji 
verimliliği, performans katsayısı (COP) değerleri, enerji 
verimlilik endeksi (EVE) ve enerji depolama konularında 
çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Erten ve ark. (2020) propan 
(R290) soğutucu akışkanı ve sıcak hava akımlı defrost 
yöntemi kullanarak soğutucu dolap üzerinde testler yap-
mışlardır. Buz çözmenin soğutma performansı üzerinde 
olumlu etkilerini gözlemlemişlerdir. Soğutucu dolapta 
yapılan deneyler esnasında günde 8 kez defrost yapılmış-
tır. Defrost sırasında 24 saat boyunca ürünlerden alınan 
ortalama sıcaklık değerlerinin 3,07°C olarak değiştiği 
gözlemlenmiştir. Deney anında soğutulan ürünlerin 
en yüksek sıcaklığı 4,22°C ve en düşük sıcaklığı 2,02°C 
olarak ölçülmüştür. Ürün sıcaklıklarının artması ve defrost 
sırasında soğutma işleminin durması sistemin güç tüke-
timini artırmıştır. Güç tüketiminin sistem performansına 
etkisini gözlemlemek için her defrost süresinden sonraki 
COP değerleri sırasıyla 2,13 - 2,31 - 2,30 - 2,29 - 2,6 - 3,36 

- 3,29 - 3,30 ve 3,49 olarak bulunmuştur. Koşan ve ark. 
(2020) R449A soğutucu akışkanı kullanarak soğutma 
sistemindeki kondenseri klasik ve mikro kanallı seçerek 
hesaplamalar yapmışlardır. Mikro kanallı kondensere 
sahip soğutma sisteminde hacimsel debi 600 m3/h, 
toplam enerji tüketimi 14,409 kWh, ortalama COP değeri 
2,351, toplam CO2 emisyon salınım değeri 346,524 kg/
gün hesaplanmıştır. Klasik kondensere sahip soğutma sis-
teminde hacimsel debi 780 m3/h, toplam enerji tüketimi 
16,202 kWh, ortalama COP değeri 2,086, toplam CO2 emis-
yon salınım değeri 392,575 kg/gün olarak hesaplanmıştır. 
Hesaplamalar sonucunda ortalama enerji verimlilik değeri 
mikro kanal kondenserli sistem için %25,564, klasik sistem 

için %23,950 bulunmuştur. Çalışma sonucunda mikro 
kanal kondenserli sistemin kullanılmasının enerji tüketimi, 
COP, enerji verimliliği ve CO2 emisyon salınımı açısından 
klasik sisteme göre daha iyi olduğu sonucuna varılmıştır. 
Zhang ve ark. (2017), evaporatöre giren havanın sıcaklık 
ve bağıl neminin COP ve elektrik tüketimi üzerindeki 
etkisini gözlemlemişlerdir. Yapılan hesaplama sonucunda, 
evaporatöre giren dönüş havasının sıcaklığı ve bağıl nemi 
sırasıyla 12°C ve %60 olduğunda bu sistemin COP’sinin 
3,1 ve kompresörün günlük elektrik tüketiminin 10,5 kWh 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca, sıcaklık ve bağıl nemin 
COP değerini önemli ölçüde etkilediği, sıcaklığın 8 ila 
14 °C arasında değiştiğinde COP yaklaşık %115 oranında 
arttığı, bağıl nemin %50 ile %80 arasında değiştiğinde ise 
COP’ nin %35 oranında arttığı bulunmuştur.

Cecchinato ve ark. (2012), R290, NH3 ve CO2 soğutucu 
akışkanlarını kullanarak düşük ve orta sıcaklıklardaki 
soğutma ve iklimlendirme için bulunan birleşik sis-
temlerini Treviso, Stockholm ve Singapur bölgeleri için 
süpermarketlerin enerji performanslarını araştırmak için 
kullanmışlardır. Ayrıca araştırmalarında tüm iklimler için 
en verimli hesabın, basit çözüme göre yılda %15’in üze-
rinde enerji tasarrufu sağladığı belirtmişlerdir. Lazzarin 
ve ark. (2014), su döngüsüne sahip bağımsız sistem 
kullanılarak soğutulan bir süpermarketi 1 yıl süresince 
incelemiş ve çok kompresörlü soğutma sistemiyle karşı-
laştırmışlardır. Hesaplama sonuçlarına göre su döngüsüne 
sahip soğutma sisteminin yıllık enerji tüketiminde yaklaşık 
%15,8 tasarruf sağladığını hesaplamışlardır. Cortella 
ve ark. (2016), sıcak iklim koşulları şartlarında çalışacak 
CO2(R744)/R134A kaskad sistemini; geleneksel ve gelişti-
rilmiş CO2 güçlendiricili sistemler, mekanik aşırı soğutmalı 
güçlendiricili sistemler, paralel sıkıştırmalı ve mekanik 
aşırı soğutmayı birleştiren sistemler gibi 7 farklı ticari CO2 
soğutma sistemini inceleyip ve enerji tüketimi üzerindeki 
etkisiyle birlikte çevreye olan etkilerini analiz etmişlerdir. 
Çalışmanın sonucuna göre, kaskad soğutma sisteminin 
geleneksel güçlendiricili soğutma sisteminden yaklaşık 
%20 enerji tasarruflu olduğu, geliştirilmiş güçlendiricili 
soğutma sisteminin ise %5 daha fazla enerji tükettiğini 
bulmuşlardır. Efstratiadi ve ark. (2019), geleneksel hava ve 
su soğutmalı sistemleri karşılaştırmışlardır. Enerji tüketimi 
dikkate alındığında, su soğutmasına sahip olan sistemin, 
hava soğutmasına sahip sisteme göre yaklaşık %3 daha 
az elektrik tükettiğini hesaplamışlardır. Birlikte çalışan 
hava ve su soğutmasına sahip hibrit bir sistemin basit 
sistemlere göre yaklaşık %6 daha az elektrik tükettiğini 
gözlemlemişlerdir.

Bahar ve ark. (2021) EVE değerini azaltmak için rezistans 
camlı ve buğu önleyici film kaplı cama sahip Model-1 
ve Model-2 olmak üzere 2 soğutma sistemi tasarlamış, 
üretmiş ve test etmişlerdir.  Sistemlerin homojen bir 
soğutulmasını sağlamak için 2 giriş-çıkışlı evaporatör, 
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2 kondenserli ve 2 kompresörlü çevreci ve doğal olan 
R290 (propan) soğutucu akışkanı kullanılan soğutma 
sistemi tasarlamışlardır. Hesaplamalar sonucunda Model-1 
rezistanslı sistemin ortalama COP değerini 1,696 ve buğu 
önleyici kaplama kullanılan Model-2 sistemin ortalama 
COP değerini 1,686 olarak bulmuşlardır. Model-1 rezistans 
kullanılan sistemde EVE değerini 60,53 hesaplamışlar 
ve enerji etiket sınıfı “E”, buğu önleyici kaplama filmli 
Model-2 sisteminde ise EVE değeri 49,25 olarak hesap-
lanmış ve enerji etiket sınıfı “D” olduğunu bildirmişlerdir. 
Buğu önleyici kaplama sistemin enerji tüketimi ve enerji 
verimliliği endeksi açısından rezistanslı sisteme göre 
daha iyi olduğunu belirtmişlerdir. Yaptıkları hesaplamalar 
sonucunda enerji verimli sistemin geri ödeme süresini 6,2 
ay olarak bulmuşlardır. Tait ve ark. (2004) göre minimum 
enerji performansı standardına göre dikey soğutuculu 
dolaplarda EVE değeri 80, yatay donduruculu dolaplarda 
EVE 50, içecek soğutucu dolaplarında EVE 70 ve otomat 
dolaplarında EVE 75 ele alınmıştır. Ayrıca, çalışmalarında 
EN 23953 ve ARI standardına uygun olan soğutma siste-
minin COP değerlerini hesaplayıp, Girotto ve ark. (2014) 
çalışmasında süpermarketteki CO2 ve R404A soğutucu 
akışkanlı soğutma sistemlerinin hesabı sonucundaki COP 
değerleriyle karşılaştırılmıştır. Tait'nin yaptığı hesaplama-
lar sonucunda COP değerleri, EN 23953 standardına göre 
2, ARI standardına göre 3,25 bulunmuştur. Girotto’nun 
yaptığı çalışmalarda COP değerleri CO2 akışkanlı soğutma 
çevrimine göre 3 ve R404A akışkanlı 
soğutma çevrimine göre 3,75 alın-
mıştır. Geilinger ve ark. (2017) cam 
kapılı dikey dolaplar için yıllık enerji 
tüketimleri, içecek soğutmalı ise 2168 
kWh, dondurma dolapları için 1606 
kWh, depolama buzdolabı için 1348 
kWh, depolama dondurucu için 3690 
kWh olduğu hesaplamıştır. Bu tüketim 
değerlerinden yola çıkılarak hesapla-
nan enerji verimliliği endeks değerine 
bağlı enerji verimliliği sınıfları belirlen-
mektedir. EVE değerleri sınıflara göre 
farklılık göstermektedir. En iyi enerji 
verimliği sınıflarındaki A+++ sınıfında 
EVE değeri <15, A++ sınıfında 15-20 
ve A+ 20-30 değerlerindedir. En 
kötü enerji verimliği sınıflarındaki E 
sınıfında 90-100, F sınıfında 100-110 
ve G sınıfında 110-125 değerlerinde-
dir. Suamir ve ark. (2019), soğutucu 
kabinlerdeki hava debilerinin COP ve 
EVE değerlerine etkisini gözlemlemek 
istemişlerdir. Birinci test koşulunda 
1200 m3/h hava debisi, ikinci test 
koşulunda 1800 m3/h hava debisi 
kullanılmıştır. İlk testin sonuçlarına 

göre COP değeri 3,17 ve EVE değeri 8,25 olup ikinci testin 
sonuçlarına göre COP değeri 3,03 ve EVE değeri 8,95 
olarak bulunmuştur. 

Bir süpermarkete yönelik olarak teşhir tipi farklı özellik-
lerdeki endüstriyel soğutucuların enerji performansının 
iyileştirilmesinin enerji ve çevresel etkilerinin yanında 
verimli cihazların geri ödeme sürelerinin belirlenmesine 
yönelik yapılan çalışma literatürde kısıtlıdır. Bu çalışma, 
enerji performansının iyileştirilmesine yönelik özellikle 
ekonomik anlamda geri ödeme sürelerinin tespiti ile 
ilgili bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda bu 
çalışmada, süpermarketlerde kullanılan farklı teşhir tipi 
soğutucular için enerji modellemesi yapılmıştır ve doğ-
rudan satış işlevli soğutma cihazlarının enerji verimliliği 
sınıfı, geri ödeme süresi, çevresel etkileri hesaplanmış ve 
karşılaştırılmıştır.

2. MATERYAL VE METOT

2.1. Süpermarket Sistemi

Bu çalışmada, soğuk zincirin halkalarından olan TTS’ye 
standart orta büyüklükte bir süpermarkette kullanılan 
teşhir tipi soğutuculara sahip bir yapı Şekil 1’de veril-
miştir. Süpermarket içerisinde; M1 sıcaklık sınıfına sahip; 
remote dikey tip kapılı ve açık TTS, yatay servis reyon 
TTS, L1 sıcaklık sınıfına sahip; remote ve plug-in YDD TTS 
bulunmaktadır. Mevcut sistemdeki (Model-1) soğutucu ve 

Şekil 1. Süpermarket 3D gösterimi

Tablo 1. Şekil 1’deki soğutucuların çeşidi ve sıcaklık sınıflandırması 



Tüm aydınlatmalar için enerji tüketimi (AET):

AET=(Plitl)/1000      (7)

Yoğuşma önleyici ısıtıcılar için enerji tüketimi (YÖIET):

YÖIET=(Paita)/1000     (8)

Defrost ısıtıcıları enerji tüketimi (DIET):

DIET=(Pdtd)/1000     (9)

Defrost kabı içerisindeki tüm elektrikli ısıtıcıların enerji 
tüketimi (EIET) aşağıdaki eşitlikten yararlanılarak elde 
edilir:

EIET=(PCtc)/1000     (10)

Alttan motorlu (plug-in) TTS için doğrudan 24 saatlik EET 
değeri aşağıdaki eşitlik ile belirlenebilir:

EET = FET + AET + YÖIET + DIET + EIET + KET (kWh/24h) (11)

FET, AET, YÖIT, DIET, EIET değerleri merkezi sistem TTS ile 
aynı denklemler kullanılarak hesaplanmaktadır. 

TTS içinde bulunan kompresörün enerji tüketim (KET) 
değeri aşağıda verilen eşitlik yardımı ile bulunabilir:

KET=(Pcprtcpr)/1000    (12)

 Enerji verimlilik endeks (EVE) değeri enerji 
performansının ölçülebilmesi için yıllık enerji tüketiminin 
standart yıllık enerji tüketimine oranlanmasıyla bulunan 
verimlilik ifadesidir. Enerji verimlilik endeks değeri aşağıda 
verilen eşitlik ile elde edilebilir (Commission Regulation 
2019):

EVE=YETSYET     (13)

Yıllık enerji tüketimi (YET):

YET = 365Egünlük (kWh/yıl)   (14)

Standart yıllık enerji tüketimi (SYET) aşağıdaki eşitlik ile 
hesaplanır:

SYET = 365 P (M + N x Y) C  (kWh/yıl)  (15)

11.03.2019 tarihinde yayınlanmış olan “Doğrudan Satış 
İşlevli Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair 
Tebliğ'ine” göre soğutma işlemi yapan cihazların enerji 
verimlilik sınıfı Tablo 2’ de verilen EVE değerlerine göre 
belirlenir.

derin dondurucuların yerine aynı soğutma kapasitesine 
sahip daha düşük enerji tüketen daha verimli soğutucular 
seçilerek (Model-2) analiz edilmiştir. Soğutucuların seçim 
kriterlerin de enerji sınıfının yükseltilmesi göz önüne 
alınmıştır. Yapılan analizler neticesinde kullanıcılara ilk 
yatırım maliyetleri ve soğutucu seçimleri hakkında bilgiler 
verilmiştir. Bu makaledeki amacımız verimli sistemlerin 
etkilerinin ve geri ödeme sürelerinin belirlenmesidir.

Süpermarket içerisinde bulunan soğutucu ve derin don-
durucuların soğutma kapasiteleri ve enerji sınıfları Tablo 
1’de verilmiştir.

Bu soğutucuların ekipmanlardan olan; kompresör, fan, 
rezistanslar, aydınlatma ve diğer yardımcı ekipmanların 
çalışma sürelerine göre günlük toplam enerji tüketimleri 
TS EN ISO 23953-2: 2017 standardı (Soğutuculu teşhir 
dolapları - bölüm 2: Sınıflandırma, kurallar ve deney 
şartları) test odası iklim sınıfı – 3 şartlarına (25oC, %60 
bağıl nem) göre test edilerek belirlenmektedir (TS EN ISO 
23953-2: 2017, madde 5.3.1.3.1). Sistem performansına 
bağlı olarak sistem ekipmanlarının çalışma süreleri değiş-
mektedir. Testler kapsamında belirlenmiş olan ve litera-
türden alınan bu günlük toplam enerji tüketimi değerleri 
ekonomik ve çevre analizi için kullanılmıştır.

2.2. Teorik Analiz

Soğutma sistemi ekipmanlarından olan evaporatör, kon-
denser ve kompresörün kapasiteleri aşağıdaki eşitliklerde 
verilmiştir (Çengel ve ark., 2008):

Sistemin soğutma performans katsayısı aşağıda verilen 
eşitlik ile hesaplanmaktadır (Yamankaradeniz ve ark., 2012):

Dıştan motorlu (remote) TTS için doğrudan 24 saatlik 
elektrik enerjisi tüketim (EET) değeri aşağıda verilen eşitlik 
ile belirlenebilir (TS EN ISO 23953-2:2017):

EET = FET + AET + YÖIET + DIET + EIET + PET (kWh/24h)            (5)

Pompa enerji tüketimi (PET) değeri sadece merkezi 
(remote) sistem TTS için kullanılmaktadır. Sistemde bulu-
nan tüm fanların enerji tüketim (FET) değeri aşağıdaki 
eşitlik ile ifade edilebilir:

FET=(Pftf )/1000        (6)
Tablo 2. Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının EVE Değerine Göre 

Enerji Verimliliği Sınıflandırması (Commission Regulation 2019).



TS EN ISO 23953-2/2017 standardına göre TTS perfor-
mansı Tablo 3’te verilen sıcaklık sınıflandırmalarından 
uygun olanına göre çalışması gerekmektedir.

2.3. Ekonomik Analiz

Ekonomik analizin yapılabilmesi için yatırım maliyeti, 
işletme maliyetlerinin bilinmesi gerekmektedir. Orta 
büyüklükte bir süpermarkette bulunan teşhir tipi soğutu-
cular ve derin dondurucular için; mevcut sistem (Model-1) 
ve yeni sistem (Model-2) ilk yatırım maliyetleri hesaplan-
mıştır (29.03.2022 tarihinde 1 Euro 16,35 TL’dir).  Yıllık 
işletme maliyetini hesaplarken, elektrik maliyetlerinin ve 
bakım maliyetlerinin bulunması gerekmektedir. Elektrik 
maliyeti aşağıdaki denklemdeki gibi hesaplanabilmekte-
dir (Yılmaz, 2019).

Elektrik maliyeti= Yıllık elektrik sarfiyatı * Elektrik birim 
fiyatı        (16)

Mart 2022 tarihinden itibaren EPDK' nın (Enerji Piyasası 
Denetleme ve Düzenleme Kurumu) elektrik tarifelerine 
göre tek zamanlı, tek terimli, ticarethane ve orta gerilim 
aboneleri için elektriğin birim fiyatı yaklaşık 2,56 TL/kWh’ 
dir (İnternet). Bakım maliyetleri hesaplanırken ilk yatırım 
maliyetinin %1’i alınarak hesap yapılabilmektedir (Kou-
sar ve ark., 2022). Model-1'deki sistemin üzerinde yapılan 
yenilikler sayesinde Model-2'deki sistemler oluşmuştur. 
Geri ödeme süresi hesaplanırken aradaki yeniliklerin 
maliyet farkları dikkate alınarak hesap yapılmıştır. Geri 
ödeme süresi 17 numaralı denklemle hesaplanabilir.

Geri ödeme süresi =Kurulum maliyet farkı / İşletme     
maliyet farkı      (17) 

2.4. Çevre Analizi

Bu çalışmada, projelendirilen süpermarketteki TTS için 
çevre analizi yapılmıştır. Soğutma sistemindeki kompre-
sör ve diğer ekipmanlar elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. 

Bu elektrik enerjisinin üretiminde 
santralin yakıt kaynağına bağlı 
olarak karbondioksit (CO2) emis-
yonu oluşmaktadır. Çalışmanın 
bu bölümünde, kompresör güç 
tüketimine dayalı olarak TTS için 
CO2 emisyonları hesaplanacaktır. 
CO2 salımı Eşitlik (18)’de verilmiştir:

CO2= ΨCO2 x  Wk   (18)

burada CO2 saatte salınan CO2 
(kg CO2/h) miktarını temsil eder ve  
ΨCO2 kömürden enerji üretimi sıra-
sında oluşan ortalama CO2 emisyon 
miktarını (2,08 kg CO2/kWh) ifade 
etmektedir (Tripathi ve ark., 2016). 

3. BULGULAR

Bu çalışmada seçilen soğutucuların ve dondurucuların 
enerji sınıflarındaki değişimler Tablo 4’te Model-1 ve 
Model-2 olarak verilmiştir.  Remote TTS’lerde Şekil 2'de 
gösterildiği gibi yıllık enerji tüketiminin düşmesinden 
dolayı enerji sınıfında iyileşmeler meydana gelmiştir. YDD 
TTS’lerde ise enerji sınıfının değişmediği görülmektedir. 
Bunun sebebi, günlük elektrik tüketimindeki değişimin az 
olması ve Tablo 2’de verilen EVE değer aralığı içerisinde 
kalmasıdır.

Bu çalışmada önerilen süpermarketlerde kullanılan 
TTS’lerin Model-1 ve Model-2 için yıllık enerji tüketimi 
Şekil 2’de gösterilmiştir. Yıllık enerji tüketimi Model-1 ve 
Model-2 için en yüksek YDD (remote) TTS’ de sırasıyla 
90,30 ve 78,33 MWh olarak hesaplanmıştır. Bu enerji 
tüketim sıralamasını YDD (remote) TTS, açık TTS (M1), 
servis reyon TTS, kapılı TTS (M1) ve YDD (plug-in) TTS 
izlediği görülmüştür. En düşük yıllık enerji tüketimi Model 
2’de YDD (plug-in) TTS 10,84 MWh olarak hesaplanmıştır. 
Model-1’e göre %7,5 daha az enerji tüketimi olduğu 
belirlenmiştir.

Ekonomik analiz için yapılan hesaplamalar sonucunda 
Model-1 ve Model-2'deki sistemlerin ilk yatırım, elektrik 
ve bakım maliyetleri Tablo 5'te verilmiştir. Aşağıdaki 
tabloya bakıldığında Model-1' den Model-2' ye gelebil-

Tablo 4. Soğutucu ve dondurucuların iki modeldeki enerji sınıfları

Şekil 2. Farklı TTS’lere ait yıllık enerji tüketimi 
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mek için minimum yatırım maliyetine sahip sistem YDD 
(plug-in) TTS, en fazla yatırım maliyetine sahip olan sis-
tem ise YDD (remote) TTS olduğu görülmektedir. Elektrik 
ve bakım maliyetlerinin toplamının oluşturduğu işletme 
maliyetlerinde en yüksek kar marjına sahip soğutucunun 
açık TTS (M1), en az kar marjına sahip sistemin ise YDD 
(plug-in) TTS olduğu görülmüştür.

Model-1 ve Model-2’nin geri ödeme süreleri hesaplanmış 
ve Tablo 6'da gösterilmiştir. En kısa amortisman süresine 
sahip soğutucunun açık TTS (M1) olduğu, en uzun amor-
tisman süresine sahip dondurucunun ise YDD (plug-in) 
TTS olduğu belirlenmiştir. Bunun sebebi ise ilk yatırım ve 
işletme maliyetlerinde değişimlerden kaynaklanmasıdır.

Model-1 ve Model-2 için beş farklı teşhir soğutucunun 
yıllık toplam salınan CO2 miktarları Şekil 3’ te verilmiştir. 

Elektrik üretiminde termik santralde 
kömür yakıtının kullanıldığı hesaba 
katılmıştır. 

Önerilen modelde tüketilen enerji 
miktarına (kWh) karşılık yakılan 
kömür yakıtın açığa çıkardığı CO2 
miktarı her bir teşhir soğutucusu 
için ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

Buna göre yıllık toplam en fazla CO2 
miktarı Model-1 ve Model-2 için 
187,83 ve 162,92 ton CO2/yıl olarak 
YDD (remote) TTS hesaplanmıştır. 
Bununla beraber yıllık toplam en 
düşük CO2 miktarı ise YDD (plug-in) 
TTS 22,55 ton CO2/yıl olarak elde 
edilmiştir.

4. SONUÇLAR

Bu çalışmada, projelendirilen 
süpermarkette seçilmiş farklı çeşit 
ve sıcaklık sınıflarındaki TTS ait enerji 
tüketimi ve enerji sınıfı analiz çalış-
maları sonucunda;

• Yıllık enerji tüketimleri açı-
sından en fazla tüketim değerine sahip olan YDD 
(remote) TTS Model-1'e göre %13,25 oranında enerji 
tüketiminin azaldığı,

• Yıllık enerji tüketimleri açısından en az tüketim 
değerine sahip olan YDD (plug-in) TTS Model-1'e 
göre %7,5 oranında enerji tüketiminin azaldığı, 

• Tüm sistemlerin Model-1'den Model-2'ye geçilmesi 
halinde ortalama amortisman süresi 3,87 yıl olduğu, 

• Ekonomik açıdan en kısa amortisman süresine açık 
TTS’nin (M1) sahip olduğu,

• Çevresel açıdan açık TTS diğer soğutuculara oranla 
daha fazla CO2 salımının önüne geçildiği görülmüş-
tür.

Bu çalışma kapsamında elde edilen sonuçlara göre yapı-
lacak iyileştirme çalışmaları ile süpermarket soğutma sis-
teminin toplam enerji tüketimi düşürülerek amortisman 
süreleri ve yıllık çevreye salınan CO2 miktarı azaltılmıştır. 
Böylece yeni nesil soğutucuların daha fazla tercih edil-
mesinin önünü açacağı gözlemlenmiştir.

TEŞEKKÜR

Nurdil Teknik Soğutma A.Ş.’ye verdiği katkılarından 
dolayı teşekkür ederiz.

Tablo 5. İki modeldeki ilk yatırım, elektrik ve bakım maliyetleri

Tablo 6. Geri ödeme süreleri

Şekil 3. Farklı TTS ait yıllık CO2 salım miktarları 
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SİMGELER VE KISALTMALAR

Simgeler

h Akışkanın entalpisi (kJ/kg)

m Akışkanın kütlesel debisi (kg/s)

PC Defrost kabındaki ısıtıcıların giriş gücü (W)

Pcpr Kompresörün çalışma süresi sırasındaki  
 ortalama giriş gücü (W)

Pd Defrost ısıtıcının giriş gücü (W)

Pf Fanların toplam gücü (W)

Pli Aydınlatma lambalarının giriş gücü (W)

Pai Yoğuşmanın önlenmesi için gereken  
 ısıtıcının giriş gücü (W)

Qe Evaporatörün soğutma gücü (kW)

ta Yoğuşmanın önlenmesi için gereken ısıtıcıların 
 24 saatlik periyot içinde çalıştığı süre (h)

tC Defrost kabı içinde bulunan ısıtıcıların  
 24 saatlik periyot içinde çalıştığı süre (h)

tcpr Kompresörlerin 24 saatlik periyot içinde  
 çalıştığı süre (h)

td Defrost ısıtıcılarının 24 saatlik periyot  
 içinde çalıştığı süre (h)

tf Fanların 24 saatlik periyot içinde çalıştığı süre (h)

tl Aydınlatma lambalarının 24 saatlik periyot  
 içinde çalıştığı süre (h)

Wk Kompresörün harcadığı güç (kW)

CO2 CO2 salım miktarı (kgCO2 / h)

ΨCO2 Kömürden enerji üretimi sırasında oluşan  
 ortalama CO2 emisyon miktarı (2,08 kgCO2/kWh)

Kısaltmalar

AET Aydınlatmalar için enerji tüketimi (kWh)

COPS Soğutma performans katsayısı

CO2 Karbondioksit

DIET Defrost ısıtıcıları enerji tüketimi (kWh)

EET 24 saatlik elektrik enerjisi tüketimi (kWh)

EIET Defrost kabı içerisindeki tüm  
 elektrikli ısıtıcıların enerji tüketimi (kWh)

EVE Enerji verimlilik endeksi

FET Fanların enerji tüketimi (kWh)

KET Kompresör enerji tüketimi (kWh) 

PET Pompa enerji tüketimi (kWh)

SYET Standart yıllık enerji tüketimi (kWh/yıl)

TTS Teşhir tipi soğutucu

YDD Yatay derin dondurucu

YET Yıllık enerji tüketimi (kWh/yıl)

YÖIT Yoğuşma önleyici ısıtıcılar  
 için enerji tüketimi (kWh)
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