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BETON ISISI KONTROLÜ SİSTEMİNİN KONVANSİYONEL 
BİNA İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ İLE KOMBİNASYONU 

VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR 
 
 

Yoni ALTARAS 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Beton ısısı kontrolü, bina kütlelerinin ısıl olarak aktive edilmesi yoluyla bina içerisindeki sıcaklığı 
kontrol altında tutmayı sağlayan bir sistemdir. Binanın ısıl ataleti sıcak yaz günlerinde ve binanın aktif 
olarak kullanılmadığı akşam saatlerinde binanın bir önceki iş günündeki işletiminden kaynaklanan iç 
yüklerinin giderilmesi ve bir sonraki günkü soğutma ihtiyacının azaltılması amacıyla kullanılır. Binanın 
ısıl kütlesinin aktive edilmesiyle direkt bir ısıtma-soğutma etkisinin sağlanmasının yanı sıra, uç yüklerin 
azaltılması ve binanın kullanılmadığı sürede yüklerin bir kısmının transfer edilmesi mümkündür.  
 
Bu çalışmada beton ısısı kontrolü sisteminin bina iklimlendirme konseptini nasıl etkileyeceği ve bunun 
nasıl ifade edilebileceği üzerinde durulacaktır. Bunun için BKT sistemleri farklı bina iklimlendirme 
konseptleri (komple havalandırma, sıcak/serin tavan, yerden ısıtma/serinletme, radyatör) ile kombine 
edilerek yapılmış dinamik ve bilgisayar destekli akışkan simülasyonlarının sonuçları paylaşılacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Beton ısısı kontrolü, BKT, Ofis Binaları, Enerji verimli iklimlendirme 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Concrete core temperature control takes advantage of the thermal mass of a building to stabilize 
temperatures within it. The thermal inertia of the building can be used to purge a building of heat on 
summer nights to reduce the need for cooling during the following day. By activating the thermal mass 
of the building it is possible not only to arrange a direct heating-cooling effect, but also to reduce the 
peak load and transfer some of the load to the time when the building is not occupied. 
 
In the following study, it is examined where this changed behavior is expressed and how it will be 
possible to quantify this system. Concrete core temperature control systems are accomplished in 
comparable thermal dynamic simulations and computational fluid simulations with different systems for 
the conditioning of a building (full air conditioning system, chilled/heated ceiling panel, flor 
heating/cooling, additional wall cooling/heating element). 
 
Key words: Concrete core temperature control, CCTC, Office Buildings, Energy efficient HVAC  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Sıcak yaz günlerinde tarihi binaları – örn, kaleler ve camiler, özellikle de güneyde yer alan ülkelerde 
yer alan – ziyaret edenler aşağıda anlatılan konforlu etkiyi hissedeceklerdir: 
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Yüksek dış hava sıcaklıkları sebebiyle dışarıda rahatsız edici bir hava varken, binanın içerisinde daha 
serin ve konforlu bir iklim hakimdir. Bunun sebebi binanın büyük ısı depolayıcı kütlelerini oluşturan ve 
çoğunlukla metre mertebesinde kalınlığa sahip duvarlarıdır. Bu büyük kütlelerin getirdiği atalet ile tarihi 
binalar kışın geç soğurken, yazın da geç ısınır. 
 
Günümüzde geçerli olan yapı teknolojileri sebebiyle tarihi binalardaki gibi kalın taş duvarlı yapılar söz 
konusu olmamaktadır. Buna karşılık beton, çelik ve cam, binalarımızın temel yapı taşlarını 
oluşturmaktadır. Buna paralel olarak binaların ataleti de tarihi binalara göre daha düşüktür.  
 
Beton ısısı kontrolü sistemi (BKT) ile günümüzün binalarında kalın duvarlı tarihi binalardaki aynı etkiyi 
cebri olarak tesis etmek mümkündür. Bunun için beton yapı bileşenleri içerisine inşaat esnasında 
uygulanan borulardan kışın sıcak su, yazın ise soğuk su dolaştırılır. Bu özelliğiyle sistem, binaların 
ısıtılmasını ve soğutulmasını sağlayan konvansiyonel iklimlendirme sistemlerine göre farklılık gösterir. 
 
BKT aşağıdaki temel avantajları beraberinde getirir:  
 

 Düşük ilk yatırım giderleri  

 Düşük sıcaklık farkları 

 Tüm mevsim boyunca aynı sıcaklıkta gidiş suyu sıcaklıkları 

 Yenilenebilir enerji kaynakları ile verimli kombinasyon 

 Uç yüklerin azaltılması imkanı 

 Konvansiyonel bina iklimlendirme sistemlerine göre daha küçük ebatlarda “chiller”ler 
kullanabilme  

 
Teknik olarak bakıldığında, BKT sistemi oldukça basit bir çözüm sağlar. Buna ek olarak düşük 
sıcaklıkla ısıtma ve yüksek sıcaklıkla serinletme sağlamaya imkan tanıdığı için alternatif enerji 
kaynakları (örneğin, toprak kaynaklı ısı pompaları) ile verimli şekilde kombine edilebilirler. Böylece 
ekolojik olarak anlamlı bina konseptleri oluşturulabilir. 
 
 
1.1. Sistem Detayı 
 
BKT sisteminin temelini oluşturan borulama kat betonu içerisinde statik müellifin müsaade ettiği 
konumda oluşturulan ek bir düzlemde, taşıyıcı hasırlar üzerine yapılır (Şekil 1 ve Şekil 2).  
 

 
 

Şekil 1. BKT Kesiti 
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Şekil 2. BKT Kesiti 

 
Borular hesaplanan uzunlukta döşendikten sonra bir kolektöre bağlanır. Kolektör ise binanın 
ısıtma/soğutma enerjisini sağlayan cihazlar tarafından beslenir. Bu özellikleri ile sistem ilk 
aşamalardan itibaren statik, mimari ve mekanik disiplinlerin ortak bir çalışması gerekliliğini beraberinde 
getirir. Aşağıdaki resimde hasır üzerine yapılmış borulama ve kolektör bağlantısı yapılmak üzere 
hazırlanmış borulama görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 3. BKT Borulaması 
 
 
 
 
2. KONSEPTİN AÇIKLANMASI 
 
Yapılan çalışmada 6 farklı sistem konsept oluşturdukları nihai enerji ihtiyacı, yatırım, işletme ve bakım 
giderleri açısından ele alınarak karşılaştırılacaktır [1]. İncelenecek sistem konseptleri aşağıdaki gibidir: 
 

 Model A :  Havalandırma sistemi (AHU) 

 Model B :  Yerden ısıtma/serinletme ve destekleyici havalandırma (FC/FH/SAC) 
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 Model C :  Tavandan serinletme, radyatörle ısıtma ve destekleyici havalandırma 
(CC/RAD/SAC) 

 Model C1: Tavandan ısıtma/serinletme ve destekleyici havalandırma (CC/HC/SAC) 

 Model E :  BKT, radyatörle ısıtma ve destekleyici havalandırma (CCTC/RAD/SAC) 

 Model E1 : BKT ve destekleyici havalandırma (CCTC/SAC) 
 

Yapılacak çalışma aşağıdaki adımları kapsayacaktır: 
 

 Binanın ve incelenen sistemlerin tanıtılması 

 Enerji taleplerinin incelenmesi 

 Giderler – Verimlilik 

 Özet - Değerlendirme 
 
 
 
 
3. REFERANS BİNA, REFERANS MAHAL, MAHAL KULLANIMI VE SİSTEMLER  
 
Bu bölümde öncelikle çalışmanın yapıldığı sınır şartlarını açıklaması için referans bina ve referans 
mahal ile ilgili bilgiler verilecek, sonrasında mahalin ısıl koşulları ve kullanımı ile ilgili parametreler 
açıklanacaktır. 
 
 
3.1. Referans Bina 
 
Ele alınan bina ofis tipinde olup, dört katlıdır ve Sacramento, California, ABD’de yer almaktadır. 
Binanın geometrisi ve ölçüleri Şekil 4’de verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 4. Referans Bina 
 
Bina ile ilgili teknik veriler ise aşağıdaki gibidir: 
 

 Bina ölçüleri:    33.50 m x 13.86 m x 13.48 m 

 Cephenin konumu:   boylamasına kuzeye ve güneye bakar 

 Etkin alan:    1,340 m², 4 katlı 

 Alan/hacim oranı:  0.352 m²/m³ 
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 Bina kütlesi:    776 kg/m² (ağır yapı tipi) 

 Çerçeve U-Değeri (Uf):   3.12 W/(m² K) 

 Çerçeve oranı:   %10  

 Cam U-Değeri (Ug):   2.54 W/(m² K) 

 Cam g-değeri:    0.26 

 Pencere U-Değeri (Uw):  2.60 W/(m² K) 

 Gölgeleme (z-değeri):   0.75 (iç gölgeleme) 

 Dış duvar U-Değeri:   0.93 W/(m² K) 

 Dış duvar U-Değeri (Model G):  0.53 W/(m² K) 

 Konum:    Sacramento, California, ABD 

 İklim verileri kaynağı:   “Climate design data 2005 ASHRAE handbook” 

 Yaz tasarım sıcaklığı:   36.3 °C 

 Kış tasarım sıcaklığı:  - 1.6 °C 
 
 

3.2. Referans Mahal 
 
Yapılan çalışmalar yukarıda özellikleri verilen referans bina içerisinde yer alan ve aşağıdaki 
özelliklerdeki referans bir mahal içindir.  
 

 Genişlik:  5.40 m 

 Derinlik:  5.63 m 

 Yükseklik: 2.99 m 

 Alan: 30.40 m² 

 Hacim:  90.90 m³ 
 

Dış duvarlar, içeride alçıpan plaka (20 mm), ortada ısı izolasyonu (80 mm) ve dışarıda cephe 
kaplamasından (20 mm) meydana gelmektedir. 
 
İç duvarlar, sırasıyla alçıpan plaka (20 mm), izolasyon malzemesi (75 mm) ve alçıpan plakadan (20 
mm) oluşmaktadır.  
 
Zemin, sırasıyla donatılı beton (280 mm), üzerinde BKT (CCTC) içeren sistemler hariç ısı izolasyonu 
(yerden ısıtma olan modellerde 30 mm, kalan modellerde ise 25 mm) ve şaptan (70mm, döşemeden 
ısıtma olan modellerde 65 mm) meydana gelmektedir. Bu şap yüksekliği, döşemeden gidecek olası 
elektrik tesisatını kaplayacak şekilde seçilmiştir. Zemin kaplaması olarak ise halı kullanılmıştır.  
 
Referans mahalin yerleşimi aşağıdaki gibidir. 
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Şekil 5. Referans Mahal Yerleşimi 
 
 
3.3. Mahal Kullanımı 
 
Mahalin kullanımı ile ilgili parametreler aşağıdaki gibidir:  
 

 Kullanıcı sayısı:  2 kişi (Hafta içi 7:30 – 18:00 arasında) 

 Kişi başına düşen alan: 15,2 m
2
 

 Kişi başına ısı yayımı 132 W (oturarak çalışma, bilgisayarda yazı yazma)  

 Elektrik ekipmanı 11 W/m
2
 

 Aydınlatma  12 W/m
2 
(güneş ışığı kontrollü, 180 W/m

2
 değeri aşılınca %40 kısılır) 

 Taze hava:   06:00 – 18:00 – hafta içi 

 Isıtma:    06:00 – 18:00 – hafta içi 

 Soğutma:   06:00 – 18:00 – hafta içi 
 
Isıtma işletiminde ASHRAE Standardı 2005 [2] ve ASHRAE Standardı 55 [3] uyarınca aşağıdaki “Set” 
değerleri kabul edilmiştir: 
 

 Gündüz: 20°C 

 Gece:  18°C 
 

Soğutma işletiminde ASHRAE Standardı 2005 ve ASHRAE Standardı 55 uyarınca aşağıdaki “Set” 
değerleri kabul edilmiştir: 
 

 Set değeri minimum:  24°C 

 Set değeri maksimum:  24°C 
 

ASHRAE Standardı 2005 ve ASHRAE Standardı 55 uyarınca aşağıdaki bağıl nem aralıkları kabul 
edilmiştir: 
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 Bağıl nem – azami: %60 

 Bağıl nem - asgari: %20 
 
3.4. İncelenen Sistemlerin Tanıtılması 
 
Referans mahal aşağıdaki tabloda gösterilen ısıtma/soğutma sistemleri ile iklimlendirilmiştir. İlerleyen 
bölümlerde sunulacak grafiklerle örtüşmesi için sistem açıklamaları ve kısaltmaları İngilizce olarak 
verilmiştir.  
 
Tablo 1. Çalışmada İncelenecek İklimlendirme Kombinasyonları. 
 

Model Sistem Destekleyici 
Havalandırma 

İklimlendirme 
Prensibi 

Döşemeden 
Isıtma 

Döşemeden 
Serinletme 

Radyatör 

1 A 
AHU 
(Air Handling Unit) 

Tam 
şartlandırma 

Tam -  - 

2 B 

FC/FH/SAC 
(Floor cooling/floor 
heating with 
supporting air 
conditioning) 

Tam 
şartlandırma 

Karışık 
Yerden 
ısıtma 

Yerden 
serinletme 

- 

3 C 

CC/RAD/SAC 
(Chilled ceiling and 
radiator with 
supporting air 
conditioning) 

Tam 
şartlandırma 

Karışık - 
Işımalı 
tavandan 
serinletme 

Evet 

4 C1 

CC/HC/SAC 
(Chilled ceiling/ 
heated ceiling with 
supporting air 
conditioning) 

Tam 
şartlandırma 

Karışık 
Işımalı 
tavandan 
ısıtma 

Işımalı 
tavandan 
serinletme 

- 

5 E 

CCTC/RAD/SAC 
(Concrete core 
temperature control 
system and radiator 
with supporting air 
conditioning) 

Tam 
şartlandırma 

Karışık 
Beton ısısı 
kontrolü 

Beton ısısı 
kontrolü 

Evet 

6 E1 

CCTC/SAC 
(Concrete core 
temperature control 
system with 
supporting air 
conditioning) 

Tam 
şartlandırma 

Karışık 
Beton ısısı 
kontrolü 

Beton ısısı 
kontrolü 

- 

7 G 

CCTC/WC/WH/SAC 
(Concrete core 
temperature control 
system and wall 
cooling/heating with 
supporting air 
conditioning) 

Tam 
şartlandırma 

Karışık 

Beton ısısı 
kontrolü ve 
duvardan 
ısıtma 

Beton ısısı 
kontrolü ve 
duvardan 
serinletme 

- 

 
İlerleyen kısımlarda yukarıdaki sistem kombinasyonları incelenecektir.  
 
AHU sistemi değişken debili olacaktır, yani soğutma işletminde üfleme sıcaklığı sabit (14°C), hava 
debisi ise değişken (mahaldeki yüklere bağlı olarak, ayarlanmış sıcaklığı sağlayacak şekilde) olacaktır. 
Kalan periyotta ise üfleme sıcaklığı mahal sıcaklığına bağlı olacaktır (Şekil 6). 
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Şekil 6. Oda Sıcaklığına ve Yüküne Bağlı Olarak Hava Sıcaklıkları/Debisi 

 
3.4.1. Model A: Komple Havalandırma Sistemi (AHU) 
 
Bu modelde taze hava, bir havalandırma sistemi üzerinden mahale aktarılır. Aktarılan taze hava, 
sıcaklık ve nem ile ilgili önceden belirlenmiş değerleri sağlayacak şekilde şartlandırılır. Şartlandırma 
aşağıdaki aşamaları kapsar: 
 

 Isıtma 

 Soğutma 

 Nem alma 

 Nemlendirme 
 
Havalandırma kanalları koridordaki asma tavan içerisinde yer almakta, üfleme ve emiş menfezleri ise 
mahalin koridora bakan iç duvarında bulunmaktadır. 
 
Soğutma işletimi için AHU, 7.5 hava değişim katsayısı (hdk) ile çalışmaktadır. Bunun 1.5 hkd’sı ise 
taze dış havadır. Bu hava değişim katsayısı mahal için yapılan ısı kazanç hesabına istinaden 
belirlenen yükleri karşılayacak şekilde seçilmiştir. Soğutma dışı durumlarda ise AHU 1.5 hdk ile %100 
taze havalı olarak çalışmaktadır; aynı hdk esas ısıtma için de geçerlidir  
 
Şekil 7 bu sistemdeki zemin konstrüksiyonunu göstermektedir. Zemin aşağıdaki yapıya sahiptir: 
 

 Beton:  280 mm 

 Isı izolasyonu: 25 mm 

 Çimento şapı: 70 mm 

 Halı kaplama: 10 mm 
 

 
 

Şekil 7. Zemin Kesiti (Model A) 
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Bu modele ait temsili görsel aşağıda yer almaktadır.  
 

 
 

Şekil 8. Model A İçin Temsili Görsel 
 
1. Havalandırma 

 

 Hava değişimi: 

 Soğutma   7.5 hdk  1.5 hdk taze hava 

 Geri kalan zamanlarda 1.5 hdk  komple taze hava 
0 hdk  sistem kapalı iken 

 Besleme hava sıcaklığı: 

 Soğutma   14°C 

 Isıtma   24°C 
 

 Isı geri kazanım sisteminin verimi: % 60 
 

 Fan verimi:    % 60 
 
1. Isıtma / Soğutma Elemanları 

 

 Yok 
 
2. Radyatör 

 

 Yok 
 
3.4.2. Model B: Yerden Isıtma/Serinletme Ve Destekleyici Havalandırma (FC/FH/SAC) 

 
Bu modelde, boruların zemindeki çimento şapı içerisinde gömülü olduğu konvansiyonel bir yerden 
ısıtma/serinletme sistemi mevcuttur. Soğutma periyodunda borulardan soğuk su geçirilir ve mahaldeki 
iç yüklerin (kişiler, aydınlatma, ekipmanlar) bertaraf edilmesi amaçlanır. Sistem tek başına yetersiz 
kaldığı için bir havalandırma sistemi ile desteklenir. Havalandırma sisteminden aktarılan taze hava, 
sıcaklık ve nem ile ilgili önceden belirlenmiş değerleri sağlayacak şekilde şartlandırılır. Şartlandırma 
aşağıdaki aşamaları kapsar: 
 

 Isıtma 

 Soğutma 
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 Nem alma 

 Nemlendirme 
 

Havalandırma kanalları koridordaki asma tavan içerisinde yer almakta, üfleme ve emiş menfezleri ise 
mahalin koridora bakan iç duvarında bulunmaktadır. 
 
Yaz için hava üfleme sıcaklığı Model A’daki gibi 14°C’dir. Kış için kullanılan üfleme sıcaklığı ise 
20°C’dir. Yaz mevsiminde 5.0 hdk, kış mevsiminde ise 1.5 hdk söz konusudur. 
 
Şekil 9 bu sistemdeki zemin konstrüksiyonunu göstermektedir. Zemin aşağıdaki yapıya sahiptir: 
 

 Beton:  280 mm 

 Isı izolasyonu: 30 mm 

 Çimento şapı: 65 mm 

 Halı kaplama: 10 mm 
 
Borular 20x2,0 ebatında olup, modülasyon aralıkları 150 mm’dir. Aktif zemin alanı, yani boruların etkin 
olarak ısı transferine katkıda bulundukları alan, mimari yerleşim (dolaplar vs.) dikkate alınarak %70 
(toplam 21,3 m

2
) olarak belirlenmiştir.  

 

 
 

Şekil 9. Zemin yapısı (Model B) 
 
Bu modele ait temsili görsel Şekil 10’da yer almaktadır.  
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Şekil 10. Model B İçin Temsili Görsel 
 
1. Havalandırma 

 

 Hava değişimi: 

 Soğutma   5.0 hdk  1.5 hdk taze hava 

 Isıtma   1.5 hdk  komple taze hava 
0 hdk  sistem kapalı iken 

 

 Besleme hava sıcaklığı: 

 Soğutma   14°C   

 Isıtma   24°C   
 

 Isı geri kazanım sisteminin verimi: % 60 
 

 Fan verimi:    % 60 
 
2. Isıtma / Soğutma Elemanları 

 

 Aktif alan:    21,3 m
2  

Zemin alanının %70’i 
 

 Kütle debisi: 

 Soğutma   300 l/h   

 Isıtma   190 l/h   
 

 Gidiş suyu sıcaklığı 

 Soğutma   16°C  (dT : 3 K) 

 Isıtma   değişken (dT : 5 K) 
 

 Pompa verimi:   %80 
 
3.4.3. Model C: Tavandan Serinletme, Radyatör Ve Destekleyici Havalandırma (CC/RAD/SAC) 

 
Bu model alçıpan paneller halinde uygulanan konvansiyonel bir tavandan serinletme sistemine 
dayanır. Tavandan serinletme sistemleri yerden serinletme sistemlerine göre daha yüksek ısı iletim 
katsayılarına sahiptir, böylece daha yüksek güçleri soğurabilirler. Bununla birlikte tavandan serinletme 
sistemleri havalandırma ile kombine edilerek yüksek performanslı ve konforlu bir iklimlendirme 
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sağlanabilir. Havalandırma sisteminden aktarılan taze hava, sıcaklık ve nem ile ilgili önceden 
belirlenmiş değerleri sağlayacak şekilde şartlandırılır. Şartlandırma aşağıdaki aşamaları kapsar: 
 

 Isıtma 

 Soğutma 

 Nem alma 

 Nemlendirme 
 

Tavandan serinletme sistemleri düşük atalete sahiptir, otomasyon ile sisteme yapılacak her müdahele 
kendini hızlıca gösterir. Sistem mahalde ayarlanan “Set” değerine göre kütle debisinin değişeceği 
şekilde kontrol edilmekte, gidiş suyu sıcaklığı ise 16°C olarak sabit tutulmaktadır.  
 
Tavanda aydınlatma ve sabitleme ekipmanları sebebiyle %70’lik bir aktif alan (21,3 m

2
)göz önünde 

bulundurulmuştur.  
 
Soğutma durumunda hava üfleme sıcaklığı diğer modellerde olduğu gibi bu modelde de 14°C’dir, 
ısıtma için bu değer 20°C’dir. Kış şartlarında oda sıcaklığı 20°C’nin altına düşerse radyatörler aktive 
edilmektedir. 
 
Bu modelde kullanılan zemin kesiti Model A’da kullanılan kesit ile aynıdır. Modele ait temsili görsel ise 
Şekil 11’de yer almaktadır. 

 
 

Şekil 11. Model C İçin Temsili Görsel 
 
1.  Havalandırma 

 

 Hava değişimi: 

 Soğutma   4.0 hdk  1.5 hdk taze hava 

 Isıtma   1.5 hdk  komple taze hava 
0 hdk  sistem kapalı iken 

 

 Besleme hava sıcaklığı: 

 Soğutma   14°C 

 Isıtma   20°C 
 

 Isı geri kazanım sisteminin verimi: % 60 
 

 Fan verimi:    % 60 
 



    ______________________  1637 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Yüksek Performanslı Binalar Sempozyumu 

2. Isıtma / Soğutma Elemanları 
 

 Aktif alan:    21,3 m
2  

Tavan alanının %70’i 
 

 Kütle debisi: 

 Soğutma   450 l/h 
 

 Gidiş suyu sıcaklığı 

 Soğutma   16°C  (dT : 2 K) 
 

 Pompa verimi:   %80 
 

3. Radyatör 
 

 Radyatör:    Oda sıcaklığı 20°C’nin altına düşerse (gece 18°C) aktif 
 

3.4.4. Model C1: Tavandan Serinletme/Isıtma ve Destekleyici Havalandırma (CC/RAD/SAC) 
 
Bu modelin Model C’den farkı, radyatör kullanılmaması ve ısıtmanın da tavanda konumlanmış alçıpan 
plakalar içerisindeki borular sayesinde yapılmasıdır. Sistem dört borulu olarak tasarlanmış ve farklı 
mahallerde farklı taleplere göre ısıtma veya soğutma yapılmasına müsaade edilmiştir. 
Havalandırma sisteminden aktarılan taze hava, sıcaklık ve nem ile ilgili önceden belirlenmiş değerleri 
sağlayacak şekilde şartlandırılır. Şartlandırma aşağıdaki aşamaları kapsar: 
 

 Isıtma 

 Soğutma 

 Nem alma 

 Nemlendirme 
 

Tavanda, aydınlatma ve sabitleme ekipmanları sebebiyle %70’lik bir aktif alan (21,3 m
2
) göz önünde 

bulundurulmuştur.  
 
Soğutma durumunda hava üfleme sıcaklığı diğer modellerde olduğu gibi bu modelde de 14°C’dir, 
ısıtma için bu değer 20°C’dir.  
 
Bu modelde kullanılan zemin kesiti Model A’da kullanılan kesit ile aynıdır. Modele ait temsili görsel ise 
Şekil 12’de yer almaktadır. 
 

 
 

Şekil 12 Model C1 İçin Temsili Görsel 
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1. Havalandırma 
 

 Hava değişimi: 

 Soğutma   4.0 hdk  1.5 hdk taze hava 

 Isıtma   1.5 hdk  komple taze hava 
0 hdk  sistem kapalı iken 

 Besleme hava sıcaklığı: 

 Soğutma   14°C 

 Isıtma   20°C 
 

 Isı geri kazanım sisteminin verimi: % 60 
 

 Fan verimi:    % 60 
 
2. Isıtma / Soğutma Elemanları 

 

 Aktif alan:    21,3 m
2  

Tavan alanının %70’i 
 
 

 Kütle debisi: 

 Soğutma   450 l/h  

 Isıtma   190 l/h  
 

 Gidiş suyu sıcaklığı 

 Soğutma   16°C  (dT : 2 K) 

 Isıtma   25°C  (dT : 5 K) 
 

 Pompa verimi:   %80 
 
3.4.4. Model E: BKT, Radyatör ve Destekleyici Havalandırma (CCTC/RAD/SAC) 
 
Model E beton ısısı kontrolü, radyatör ve destekleyici havalandırma sistemlerini bünyesinde barındırır. 
Tıpkı tavandan serinletme sisteminde olduğu gibi BKT sistemi de yüksek α-değerlerine sahiptir, bu 
yüzden bu sistem de yerden serinletme sistemine göre daha yüksek güçler soğurabilmektedir.  
 
Havalandırma sisteminden aktarılan taze hava, sıcaklık ve nem ile ilgili önceden belirlenmiş değerleri 
sağlayacak şekilde şartlandırılır. Şartlandırma aşağıdaki aşamaları kapsar: 
 

 Isıtma 

 Soğutma 

 Nem alma 

 Nemlendirme 
 

BKT sistemi için de aktif tavan alanının %70 olduğu varsayılmıştır. Borularının konumunun görüldüğü 
tavan kesiti Şekil 13’de görülmektedir. Kesit bileşenleri aşağıdaki gibidir: 
 

 Beton:  280 mm 

 Çimento şapı: 70 mm 

 Halı kaplama: 10 mm 
 
Borular 20 x 2,0 mm çapındadır ve modülasyon aralığı 150 mm’dir. 
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Şekil 13. BKT Tavan Kesiti 
 
Bu modele ait temsili görsel Şekil 14’de yer almaktadır. 

 
 

Şekil 14. Model E İçin Temsili Görsel 
 
1. Havalandırma 

 

 Hava değişimi: 

 Soğutma   4.0 hdk  1.5 hdk taze hava 

 Isıtma   1.5 hdk  komple taze hava 
0 hdk  sistem kapalı iken 

 

 Besleme hava sıcaklığı: 

 Soğutma   14°C 

 Isıtma   20°C 
 

 Isı geri kazanım sisteminin verimi: % 60 
 

 Fan verimi:    % 60 
 
2. Isıtma / Soğutma Elemanları 

 

 Aktif alan:    42,6 m
2  

Tavan alanının %70’i 
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 Kütle debisi: 

 Soğutma   224 l/h 

 Isıtma   73 l/h 
 

 Gidiş suyu sıcaklığı 

 Soğutma   17°C  (dT : 2 K) 

 Isıtma   değişken (dT : 5 K) 

 Pompa verimi  %80 
 

3. Radyatör 
 

 Radyatör:    Oda sıcaklığı 20°C’nin altına düşerse (gece 18°C) aktif 
 
 
 
 
 
3.4.6. Model E1: BKT ve Destekleyici Havalandırma (CCTC/SAC) 

 
Bu model Model E ile aynıdır, sadece radyatörler bulunmamaktadır.  
 
Havalandırma sisteminden aktarılan taze hava, sıcaklık ve nem ile ilgili önceden belirlenmiş değerleri 
sağlayacak şekilde şartlandırılır. Şartlandırma aşağıdaki aşamaları kapsar: 
 

 Isıtma 

 Soğutma 

 Nem alma 

 Nemlendirme 
BKT sistemi için de aktif tavan alanının %70 olduğu varsayılmıştır. Tavan kesiti yine Şekil 13’deki 
gibidir. Borular 20 x 2,0 mm çapındadır ve modülasyon aralığı 150 mm’dir. 
 
Bu modele ait temsili görsel Şekil 15’de yer almaktadır. 
 

 
 

Şekil 15. Model E1 İçin Temsili Görsel 
 
1. Havalandırma 

 

 Hava değişimi: 
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 Soğutma   4.0 hdk  1.5 taze hava 

 Isıtma   1.5 hdk  komple taze hava 
0 hdk  sistem kapalı iken 

 Besleme hava sıcaklığı: 

 Soğutma   14°C 

 Isıtma   20°C 
 

 Isı geri kazanım sisteminin verimi: % 60 
 

 Fan verimi:    % 60 
 
2. Isıtma / Soğutma Elemanları 

 

 Aktif alan:    42,6 m
2  

Tavan alanının %70’i 
 

 Kütle debisi: 

 Soğutma   224 l/h 

 Isıtma    73 l/h 
 

 Gidiş suyu sıcaklığı 

 Soğutma   17°C  (dT : 2 K) 

 Isıtma   değişken (dT : 5 K) 
 

 Pompa verimi   %80 
 
 
 
 
4. ENERJİ İHTİYACI 
 
Dinamik simülasyon yazılımları ile yapılan çalışmalar sonucunda, modellerin farklı enerji kullanımları 
(efektif enerji, nihai enerji, primer enerji) ile ilgili çıkarımlarda bulunmak mümkün olmuştur.  
Bu kısımda bunlar üzerinde durulacaktır.  
 
4.1. Efektif Enerji İhtiyacı 
 
Efektif enerji, birçok enerji türü arasındaki dönüşüm sonucunda kullanıcıya farklı uygulamalar (ısıtma, 
soğutma, aydınlatma vb.) için hazır bulunan enerjidir. Bunlar, ısıtma ve soğutma dönemlerinde 
önceden belirlenmiş mahal koşullarını sağlamak üzere hesaplanmış ısıtma ve soğutma yükleridir. Bu 
enerji ihtiyacı mahalin kullanımın ve niteliksel özelliklerine (ısı yalıtımı, hava debisi, sıcaklık 
karakteristikleri) bağlı olarak değişir. 
 
Aşağıda incelenen modellerin toplam efektif enerji ihtiyaçlarını gösterir grafik yer almaktadır.  
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Şekil 16. İncelenen Modellerin Efektif Enerji İhtiyaçları 
 
Model A (AHU) dışındaki tüm modeller neredeyse aynı efektif enerji ihtiyacına sahiptir. En fazla efektif 
enerji havalandırma sistemi tarafından sağlanan soğutma için kullanılmaktadır, zira bu sistem 
değişken debili olarak çalışmakta, yaz boyunca 24°C’lik mahal sıcaklığını sağlamakta ve %60 olarak 
tanımlanan bağıl nemi temin edecek şekilde nem almaktadır. Döşemeden ısıtma/serinletme 
sistemlerinin olduğu modellerde farklı kontrol parametrelerine ve kontrol stratejilerine bağlı olarak ufak 
farklılıklar görülmektedir.  
 
Yaz koşulları için en yüksek hava değişim katsayısına sahip olan Model A havalandırma santrali için 
en yüksek ısıtma enerjisine (80 kWh/(m

2
yıl)) ihtiyaç duymaktadır. Bu, yaz koşullarında oluşan nem 

alma enerji miktarına ve böylece oluşan ön ısıtma enerji ihtiyacına bağlıdır. Model B ikinci en yüksek 
hava değişim katsayısına sahip sistem olarak ikinci en yüksek efektif enerji ihtiyacına sahiptir. Model 
E1’de yer alan CCTC sistemi için gerekli olan enerji ihtiyacı bu modelde yer almayan radyatörden 
ötürü daha düşüktür.  
 
En büyük hava değişim katsayısı sebebiyle (7,5 hdk), Model A en yüksek (205 kWh/(m

2
yıl))soğutma 

enerjisine sahiptir. Bunun %40’lık kısmı (yakl. 84 kWh/(m
2
yıl)) nem alma işlemine ayrılmaktadır. Kalan 

sistemler 131 – 140 kWh/(m
2
yıl) arasında ve birbirlerine yakın değerlere sahiptir. Farklılıklar ise 

değişik kontrol stratejilerine, gidiş sıcaklıklarına ve işletim zamanlarına bağlı olarak oluşmaktadır.  
 
Yukarıda anlatılanlara ek olarak, araştırılan sistemler arasında Model A en yüksek yardımcı enerji 
(31kWh/(m

2
yıl)) ihtiyacına sahiptir. Bunun sebebi yine bu modelin en yüksek hava değişim katsayısına 

sahip olmasıdır. Döşemeden ısıtma/serinletme sistemlerinin bulunduğu diğer modellerde ise yardımcı 
enerji ihtiyaçları (pompa vb.) arasında oldukça ufak farklılıklar yer almaktadır. 
 
En yüksek hava değişim katsayısı sebebiyle Model A 84 kWh/(m

2
yıl) ile en yüksek nem alma 

enerjisine sahiptir. 4.0 hdk’na sahip CCTC sistemleri (E ve E1) en düşük nem alma enerjisine sahiptir. 
Bu AHU tarafından sağlanan soğutma enerjisinin %40’ına tekabül etmektedir. Nemlendirme için 
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gerekli enerji ihtiyaçları ise oldukça düşüktür, zira ısıtma “Set” değeri görece daha düşüktür ve 
ısıtmada arzu edilen %20 nem değeri görece düşüktür.  
 
Aşağıdaki tablo araştırılan sistemlerin ihtiyaç duydukları efektif enerji ihtiyacını detaylı olarak 
göstermektedir.  
 
Tablo 2 Efektif Enerji İhtiyaçlarının Dökümü 
 

Model 

Isıtma Enerjisi 
[kWh/(m

2
yıl)] 

Soğutma 
Enerjisi 
[kWh/(m

2
yıl)] 

Yardımcı Enerji 
[kWh/(m

2
yıl)] 

Nem 
alma 
enerjisi 
[kWh/(m

2

yıl)] 

Nemlen
dirme 
enerjisi 
[kWh/(m
2
yıl)] 

AHU 
FH/HC/ 
CCTC 

RAD/ 
WH 

AHU 
FC/CC/ 
CCTC 

AHU 
RAD/FH/ 
FC/HC/CC/ 
CCTC 

AHU AHU 

A 
(AHU) 

80 - - 204,5 - 30,9 - 
83,6 0,002 

B 
(FC/FH/SAC) 

46,3 8,6 - 129,2 20,3 20,3 1,0 
51,8 0,002 

C 
(CC/RAD/SAC) 

35,1 - 6,9 121,6 13,6 21,1 0,8 
48,5 0,002 

C1 
(CC/HC/SAC) 

35,4 8,5 - 121,1 14,3 21,1 0,8 
48,3 0,002 

E 
(CCTC/RAD/SAC) 

37,4 2,4 6,3 113,7 24,5 19,5 1,9 
45,3 0,002 

E1 
(CCTC/SAC) 

37,3 4,4 - 113,7 24,5 19,2 1,4 
45,3 0,002 

 
 
4.2. Nihai Enerji İhtiyacı 
 
Nihai enerji ihtiyacı, DIN 18599-1:2005-07 uyarınca, “önceden belirlenmiş mahal sıcaklıklarını 
sağlamak, kullanım sıcak suyunu hazırlamak, aydınlatma ekipmanlarını beslemek için kurulan 
sistemlere (ısıtma sistemi, havalandırma sistemi, kullanım sıcak suyu hazırlama sistemi, aydınlatma 
sistemi) aktarılan enerji miktarıdır” [4]. 
Bu enerji uygulanmış olan sistemlerin işletimi için gerekli olan yardımcı enerjiyi de bünyesinde 
barındırır.  
 
Nihai enerji, “bina zarfı” ara yüzünde binaya aktarılır, bu yüzden de kullanıcının standart koşullarda 
binayı kullanırken ihtiyaç duyacağı enerjiyi tanımlar.  
 
Bu enerji uygun saraçlar ile ölçülebilir ve bu yüzden oluşan işletme giderlerinin belirlenmesi için 
önemlidir. Nihai enerji kullanımında farklı sistemler için oluşan enerji dönüşümlerinin verimleri (COP, 
verim katsayısı vb.) de dikkate alınır.  
 
Enerji üretimi ile ilgili bu çalışmada iki temel model dikkate alınacaktır: 
 

 Soğutma için kullanılan konvansiyonel pistonlu bir “chiller” ve ısıtma için kullanılan bir kazan 

 Isıtma ve soğutma için yer ısısı sondaları ile birlikte çalışan bir tersinebilir toprak kaynaklı ısı 
pompası ile  

 
4.2.1. Konvansiyonel Enerji Üretimi 
 
Aşağıdaki tablo soğuk ve sıcak su üretimi için kullanılacak cihazların verim katsayılarını 
göstermektedir.  
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Tablo 3. Enerji Üretici Cihazların Verim Değerleri 
 

Yük faktörü 
[%] 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

COP – 
Chiller [-] 

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.2 3.3 

Kazan verim 
katsayısı [-] 

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.93 0.925 0.925 

 
Şekil 17 bu bildiride ele alınan modellerin nihai enerji ihtiyaçlarını toplu olarak göstermektedir. 
Görülmektedir ki, soğutma için toplam nihai enerji ihtiyaçları efektif enerji ihtiyaçlarına göre yaklaşık 
%50 daha aşağıdadır. Bunun sebebi chillerin sahip oldukları görece yüksek performans katsayılarıdır, 
zira COP 3 ile, bir kWh elektrik enerjisi kullanımı ile üç kWh’lik soğutma enerjisi üretilebilmektedir. 
Diğer yandan kazanların verim katsayıları sebebiyle ısıtma enerjisinde hafif bir artış 
gözlemlenebilmektedir.  
 

 
 

Şekil 17. İncelenen Modellerin Nihai Enerji İhtiyaçları 
 
Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi Model A (AHU) en yüksek nihai enerji ihtiyacına (178 kWh/(m

2
yıl)) 

sahiptir. Bunun sebebi incelenen farklı modeller arasında en yüksek hava değişim katsayısına (7.5 
hdk) Model A’nın sahip olmasıdır. Model B ise ikinci en yüksek nihai enerji ihtiyacına (124 kWh/(m

2
yıl)) 

sahiptir, zira bu modelin hava değişim katsayısı Model A’dan sonra ikinci sıradadır (5,0 hdk) ve diğer 
modellerden (4,0 hdk) yüksektir.  
 
BKT (yani CCTC) sistemini içeren modeller (E, E1, G) ve serin tavan sistemleri (C ve C1) hemen 
hemen aynı nihai enerji ihtiyacına (Model C 108 kWh/(m

2
yıl), Model E 112 kWh/(m

2
yıl)). Bu modeller 

arasındaki farklılık kontrol parametrelerinden, kontrol stratejilerinden, çalışma saatlerinden ve gidiş 
suyu sıcaklıklarından kaynaklanmaktadır.  
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Aşağıdaki tablo araştırılan sistemlerin ihtiyaç duydukları efektif enerji ihtiyacını detaylı olarak 
göstermektedir.  
 
Tablo 4. Nihai Enerji İhtiyaçlarının Dökümü - Konvansiyonel Enerji Üretimi 
 

Model 

Isıtma Enerjisi 
[kWh/(m

2
yıl)] 

Soğutma Enerjisi 
[kWh/(m

2
yıl)] 

Yardımcı Enerji 
[kWh/(m

2
yıl)] 

RAD AHU 
FH/HC/ 
CCTC 

AHU 
FC/CC/ 
CCTC 

AHU 
RAD/FH/ 
FC/HC/CC/ 
CCTC 

A 
(AHU) 

- 82,5 - 64,3 - 30,9 - 

B 
(FC/FH/SAC) 

- 47,8 8,9 40 6,5 20,3 1,0 

C 
(CC/RAD/SAC) 

7,2 36,2 - 37,8 4,4 21,1 0,8 

C1 
(CC/HC/SAC) 

- 36,5 8,8 37,7 4,6 21,1 0,8 

E 
(CCTC/RAD/SAC) 

6,5 38,5 2,1 35,5 7,8 19,5 1,9 

E1 
(CCTC/SAC) 

- 38,5 4,5 35,5 4,5 19,2 1,4 

 
4.2.2. Tersinebilir Isı Pompası İle Enerji Üretimi 
 
Bu kısımda derin sondaj esasına dayanan toprak kaynaklı bir ısı pompası kullanılması durumunda 
oluşacak nihai enerji ihtiyaçları üzerinde durulacaktır.  
 
Aşağıdaki şekil, ısı pompasının primer ve sekonder devresindeki akışkan sıcaklıklarına göre sahip 
olduğu COP değerlerini göstermektedir. Buradan görülebileceği gibi, ısı pompaları düşük sıcaklıkla 
ısıtma yapan sistemler için daha yüksek verim katsayılarına sahiptir. Bu da onları bu esasa göre 
çalışan döşemeden ısıtma sistemleri ile kombine edilmeye elverişli kılar.  
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Şekil 18. Primer ve Sekonder Devre Akışkan Sıcaklıklarına Göre Isı Pompasının Sahip Olduğu COP 
Değerleri 

 
Aşağıdaki şekilde yer ısısı ile beslenen sistemlere ait nihai enerji ihtiyaçları gösterilmektedir.  
 

 
 

Şekil 19. İncelenen Sistemlerin Nihai Enerji İhtiyaçları - Tersinebilir Isı Pompası İle 
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Isı pompasının sahip olduğu yüksek COP değerleri sebebiyle efektif enerji ihtiyacında oluşan 
azalmada artış görülmektedir (Model C için %62, Model E1 için %74).  
 
Konvansiyonel bir chiller ve kazan ile gerçekleştirilen enerji üretimine karşılık, %29’dan (Model C) 
%52’ye (Model B) kadar iyileşme sağlanabildiği görülmektedir. Model C ve Model E’de gerçekleşen 
düşük azalmaların sebebi ise bu sistemlerde kullanılan ve yüksek sıcaklıkla işletilen radyatör 
sistemleridir. En yüksek nihai enerji ihtiyacının yine Model A (106 kWh/(m

2
yıl)) için gerekli olduğu 

görülmektedir.  
 
Radyatörsüz ve destekleyici havalandırma sistemine sahip olan döşemeden ısıtmalı/serinletmeli 
modeller (B, C1, E1) hemen hemen aynı nihai enerji ihtiyacına (57 – 59 (kWh/m

2
yıl))sahiptirler. Isıtma 

için daha yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyan radyatörlü modellerde (Model C ve E) ise ısı pompasının 
COP katsayısı daha düşük olmakta ve nihai enerji ihtiyacı artmaktadır.  
 
Tablo 5. Nihai enerji ihtiyaçlarının dökümü – tersinebilir ısı pompası ile enerji üretimi 
 

Model 

Isı Pompası 
Isıtma/soğutma 
enerjisi 
[kWh/(m

2
yıl)] 

Yardımcı enerji 
[kWh/(m

2
yıl)] 

AHU 
RAD/FH/FC/ 
HC/CC/CCTC 

A 
(AHU) 

75,1 30,9 - 

B 
(FC/FH/SAC) 

37,9 20,3 1,0 

C 
(CC/RAD/SAC) 

54,1 21,1 0,8 

C1 
(CC/HC/SAC) 

37,5 21,1 0,8 

E 
(CCTC/RAD/SAC) 

55,8 19,5 1,9 

E1 
(CCTC/SAC) 

36,1 19,2 1,4 

 
4.3. Primer Enerji İhtiyacı 
 
DIN 18599:2005-07 uyarınca primer enerji “kullanılan yakıtın enerji içeriğine ve sistem tekniği için 
gerekli olan yardımcı enerjilere ek olarak, o enerjinin bina dışarısında kazanılması, dönüştürülmesi ve 
dağıtılması için gerekli olduğu hesaplanan enerji miktarı” olarak tanımlanmaktadır.  
 
Primer enerjinin hesaplanması enerji kaynağının tüm enerji ihtiyacını dikkate alır (çıkartılması, 
kullanımı, uzaklaştırılması ve diğer hizmetler). Kümülatif enerji ihtiyacı için fp katsayısı aşağıdaki 
tabloda verilmekte ve nihai enerjiyi (kWhFin) ile ilişkilendirilmektedir. 
 
Tablo 6. Primer Enerji Faktörleri 
 

fp – Doğal gaz [kWhPrim/kWhFin] 1.1 

fp – Elektrik [kWhPrim/kWhFin] 3.0 

 
4.3.1. Konvansiyonel Enerji Üretimi 
 
Elektrik için söz konusu olan daha yüksek primer enerji faktörleri sebebi ile, yardımcı enerjiler ve 
soğutma enerjileri nihai enerji ihtiyacı bütçesinde daha önemli bir yer tutar (Şekil 20).  
 
En yüksek primer enerji ihtiyacının Model A (376 kWh/(m

2
yıl)) için söz konusu olduğu görülmektedir, 

en yüksek ikinci primer enerji ihtiyacı ise Model B’ye (266 kWh/(m
2
yıl)) aittir. Kalan sistemlerin primer 

enerji ihtiyaçları ise birbirlerine oldukça yakındır (239 kWh/(m
2
yıl) ile 246 kWh/(m

2
yıl) arasında). 
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Şekil 20. İncelenen Sistemlerin Primer Enerji İhtiyaçları - Konvansiyonel Enerji Üretimi 
 
4.3.2. Tersinebilir Isı Pompası İle Enerji Üretimi 
 
İncelenen sistemlerin primer enerji ihtiyaçları Şekil 21’de bir araya toplanmıştır. Nihai enerji ihtiyaçları 
ile karşılaştırıldığında, primer enerji ihtiyaçlarının elektriğin katsayısı sebebiyle üçe katlandığı 
görülmektedir. Bu da benzer bir tablo oluşturmakta, fakat konvansiyonel enerji üretimi durumundaki 
tasarruf potansiyelinin düştüğü görülmektedir. Model C (278 kWh/(m

2
yıl)) en kötü potansiyeli (%5 

tasarruf) göstermektedir, Model B ise (178 kWh/(m
2
yıl)) ile en iyi potansiyele (%33 tasarruf) sahiptir. 

Radyatörün kullanıldığı modellerde COP değerleri düştüğü için primer enerji ihtiyacı daha yüksek 
olmuştur.  
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Şekil 21. İncelenen Sistemlerin Primer Enerji İhtiyacı 
 
 
4.4. CO2 Salımı 
 
Sistemlerin nihai enerji ihtiyaçlarına bağlı olarak tanımlı CO2 eşdeğerleri kullanılarak CO2 salım 
değerleri hesaplanabilir. CO2 eşdeğer dönüşüm katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
 
Tablo 7. CO2 eşdeğerleri, Kaynak ABD Enerji Bakanlığı (1999) 
 

Doğal gaz 
[kg/kWhFin] 

0.181 

Elektrik [kg/kWhFin] 0.608 

 
4.4.1. Konvansiyonel Enerji Üretimi 
 
Aşağıdaki şekil incelenen modellerin CO2 salım değerlerini toplu olarak göstermektedir. Model A 73 
kg/(m

2
yıl) ile en yüksek salıma sahiptir; onu 52 kg/(m

2
yıl) ile Model B izlemektedir. Diğer modeller ise 

47 – 48 kg/(m
2
yıl) ile aynı seviyededir. Diğer yandan yardımcı enerjiler ve soğutma enerjisi sebebiyle 

kaynaklanan CO2 salımlarının elektriğin sahip olduğu daha yüksek eşdeğerlik katsayısı sebebiyle 
ağırlık kazandığı görülmektedir.  
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Şekil 22. İncelenen Modellerin CO2 Salımları – Konvansiyonel Enerji Üretimi 
 
4.4.2. Tersinebilir Isı Pompası İle Enerji Üretimi 
 
Şekil 23 incelenen modellerin tersinebilir ısı pompası ile enerji üretimi durumunda oluşan CO2 salım 
değerlerini göstermektedir. En yüksek salımın 64 kg/(m

2
yıl) ile A modelinde, en düşük salımın ise 35 

kg/(m
2
yıl) ile E1 modelinde oluştuğu görülmektedir. E ve C modellerinin ise sahip oldukları 46 

kg/(m
2
yıl) ve 47 kg/(m

2
yıl)’lik salım değerleri ile konvansiyonel enerji üretimine dair neredeyse hiç 

tasarruf potansiyeli barındırmadığı görülmektedir. Bunun sebebi bu modellerde yer alan ve yüksek 
sıcaklıkla ısıtma yapan radyatör sistemleri ve böylece ısı pompalarının COP katsayılarında yaşanan 
düşüştür. Buna bağlı olarak ise salım değerleri artmaktadır.  
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Şekil 23. İncelenen Modellerin CO2 Salımları – Tersinebilir Isı Pompası İle Enerji Üretimi 
 
 
 
 
5. GİDERLER – VERİMLİLİK 
 
Enerji taleplerini baz alan hesaplamalar sonucunda enerji giderleri hesaplanabilir. Bu giderler işletme 
giderleri, yatırım giderleri ve bakım giderleri olarak sıralanabilir ve bunların değerlendirilmesi 
sonucunda ekonomik bir karşılaştırma yapılabilir. 
 
 
5.1. İşletme Giderleri 
 
İncelenen farklı modellerin işletme giderleri aşağıdaki tabloda verilen enerji fiyatlarına göre ve nihai 
enerji ihtiyaçlarına (kWhFin) dayanarak hesaplanmıştır. 
 
Tablo 8. Enerji fiyatları 
 

Enerji fiyatları [$/kWhFin] 

Yakıt - Doğal Gaz 0.042 

Elektrik 0.120 

 
5.1.1. Konvansiyonel Enerji Üretimi 
 
Şekil 24, yukarıda gösterilen yıllık nihai enerji ihtiyaçlarına bağlı olarak, konvansiyonel enerji üretimi 
durumu için, incelenen sistemlerin yıllık işletme giderlerini göstermektedir.  
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Şekil 24. İncelenen Sistemlerin Yıllık İşletme Giderleri – Konvansiyonel Enerji Üretimi 
 
Şekilde görülebileceği gibi Model A (14,9 $/(m

2
yıl)) en yüksek işletme giderine sahiptir. Bu giderlerin 

içerisinde soğutma %52 ile en yüksek paya sahiptir. Model B 10,5 $/(m
2
yıl) değeri ile en yüksek ikinci 

işletme giderine sahiptir. İncelenen modellerin kalanı ise 9,5 $/(m
2
yıl) (C ve E1) ile 9,8 $/(m

2
yıl) (E) 

arasında birbirlerine yakın değerlere sahiptir. 
 
5.1.2. Tersinebilir Isı Pompası İle Enerji Üretimi 
 
Toprak kaynaklı bir ısı pompasının kullanımı durumunda oluşan yıllık giderler aşağıdaki resimde 
verilmiştir. Model A 12,7 $/(m

2
yıl) değeri ile en yüksek, Model E 6,8 $/(m

2
yıl) değeri ile en düşük 

işletme giderine sahiptir. Konvansiyonel enerji üretimine göre sağlanabilecek tasarruf potansiyelleri ise 
%4 (Model C: 9,1 $/(m

2
yıl)) ile %32 (Model B: $/(7,1 m

2
yıl)) arasında yer almaktadır. Model C ve 

Model E’de radyatörlerden kaynaklanan daha yüksek gidiş suyu sıcaklıkları olduğu için performans 
katsayıları düşmekte, işletme giderleri ise artmaktadır.  
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Şekil 25. İncelenen Sistemlerin Yıllık İşletme Giderleri – Tersinebilir Isı Pompası İle Enerji Üretimi 
 
 
5.2. Yatırım Giderleri 
 
Bu kısım incelenen sistemlerin ihtiyaç duydukları yatırım giderleri incelenecektir. Bu giderleri 
hesaplamak amacıyla kullanılan birim fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmektedir. Fiyatlar Sacramento, 
California, ABD için çalışmanın yapıldığı tarih olan 2008 yılına ait fiyatlardır. 
 
Tablo 9. Kullanılan Sistemlerin Birim Fiyatları 
 

Bileşen Birim 
Fiyat 

Birim 

Isı üretimi (kazan, kolektör, borulama, yalıtım, 
pompalar, otomasyon, baca sistemi, vanalar) 

512 [$/kW] 

Soğuk üretimi (chiller, borulama, yalıtım, otomasyon, 
pompalar, vanalar) 

1297 [$/kW] 

Yer ısısı – ısı pompası, ana kolektör, pompalar, 
eşanjör, izolasyon dahil borulama, otomasyon, vanalar 

1195 [$/kW] 

Akümülasyon tankı – ısı pompası için, bağlantıları ile 
birlikte 

2297 [$/m
3
] 

Yer ısısı sondaları, sondaj, bağlantılar, toprak devresi 
kolektörü 

98 [$/m] 

AHU – karışım havalı, dört şartlandırma işlemini 
sağlayacak, kanal, izolasyon, yangın emniyet vanaları, 
kontrol sistemi 

28 [$/(m
3
h)] 

Radyatör, alt dağıtımı, termostatik vanalar, bağlantılar 65 [$/m
2
] 

Yerden ısıtma/serinletme ve bağlantıları 54 [$/m
2
] 

Yerden ısıtma/serinletme alt dağıtımı, yalıtım dahil 48 [$/m
2
] 
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borulama, pompalar, kolektörler, vanalar 

Bağlantıları ile birlikte beton ısısı kontrolü 38 [$/m
2
] 

BKT için alt dağıtım, otomasyon, yalıtım dahil 
borulama, kolektörler, vanalar 

59 [$/m
2
] 

Bağlantıları ile birlikte tavandan serinletme 269 [$/m
2
] 

Tavandan serinletme alt dağıtımları, otomasyon, 
izolasyon dahil borular, vanalar, pompalar, kolektörler, 
vanalar 

54 [$/m
2
] 

 
5.2.1. KONVANSİYONEL ENERJİ ÜRETİMİ 
 
Aşağıdaki şekil incelenen modellerin konvansiyonel enerji üretimi durumundaki ilk yatırım maliyetlerini 
göstermektedir.  
 

 
 

Şekil 26. İncelenen Modellerin İlk Yatırım Giderleri – Konvansiyonel Enerji Üretimi 
 
Görülebileceği gibi Model A 862 $/m

2
 ile en yüksek birim yatırım giderine sahiptir, zira bu modelde 

AHU için yüksek hava değişim katsayılarından (7,5 hdk) kaynaklanan bir yatırım payı söz konusudur. 
Model C ve C1 sırasıyla 750 $/m

2
 ve 685 $/m

2
 ile en yüksek ikinci ve üçüncü ilk yatırım giderlerine 

sahiptir, çünkü serin tavan plakaları ve alt dağılımları görece olarak yüksek yatırım giderlerine sahiptir. 
BKT sistemlerinin yer aldığı modeller genel olarak en düşük (E1 598 $/m

2
, E 659 $/m

2
) ilk yatırım 

giderlerine sahiptir. Model B, daha yüksek hava değişim katsayısına (5,0 hdk) sahip olduğu için, 
yerden ısıtma sistemleri BKT sistemlerinden daha düşük ilk yatırım giderlerine sahip olmalarına 
rağmen, 614 $/m

2
 ile ikinci en düşük yatırım giderine sahiptir.  

 
Yukarıda verilen bilgiler özetlenecek olursa: 
 

 BKT sistemlerinin kullanıldığı binalar konvansiyonel olarak şartlandırılan binalara göre %24 
(Model E) ila %31 (Model E1) arasında daha düşük ilk yatırım giderlerine sahip olabilirler.  

 Konvansiyonel iklimlendirilen sistemlere göre, Model B (FC/FH) yatırım giderlerinde %29’luk 
bir iyileşme sağlayabilir. 
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 Yüksek birim ilk yatırım maliyetlerine bağlı olarak tavandan serinletme sistemleri en düşük 
yatırım maliyeti avantajını sağlamaktadırlar (Model C: %13, Model C1: %21) 

 
5.2.2. Tersinebilir Isı Pompası İle Enerji Üretimi 
 
Aşağıdaki şekil incelenen modellerin toprak kaynaklı bir tersinebilir ısı pompası ile enerji üretimi 
durumundaki ilk yatırım maliyetlerini göstermektedir. Maliyet sırası prensip olarak konvansiyonel enerji 
üretimi ile aynı olmakla birlikte, birim maliyetlerin %17 (Model A: 1039 $/m

2
) ila %24 (Model B: 802 

$/m
2
, E1: 783 $/m

2
, G: 796 $/m

2
)
 
daha yukarıda olduğu görülmektedir. Bunun sebebi, daha yüksek 

maliyetli olan ısı pompası cihazları, toprak tarafındaki sondaj işçilikleri ve akümülasyon tanklarıdır.  
 

 
 

Şekil 27. İncelenen Modellerin İlk Yatırım Giderleri – Tersinebilir Isı Pompası İle Enerji Üretimi 
 
 
5.3. Bakım Giderleri 
 
Bakım giderleri, bir sistemi işler durumda tutmak için planlı ve plansız tamir, kontrol ve destek 
giderlerinin toplamıdır. Bakım giderlerinde asıl payın havalandırma sistemlerine ait olduğu bilinir. 
Bunun sebebi bu sistemde motor, fan, kompresör vb. hareketli parçaların çokluğu ve üflenen havanın 
hijyenik koşullarının korunması için alınması gereken (filtre, ön şartlandırma vs.) önlemlerdir.  
 
5.3.1. Konvansiyonel Enerji Üretimi 
 
Şekil 28 incelenen modellerin konvansiyonel enerji üretimi durumundaki bakım giderlerini 
göstermektedir. Sonuçların bir önceki kısımda verilen ilk yatırım giderlerine paralel oldukları 
görülmektedir. En yüksek bakım giderine (29 $/(m

2
yıl)) sahip olan Model A’nın, en düşük işletme 

giderine (17 $/(m
2
yıl)) sahip model olan E1’in neredeyse iki katı kadar bir gidere sebep olduğu 

görülmektedir.  
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Şekil 28. İncelenen Modellerin Bakım Giderleri – Konvansiyonel Enerji Üretimi 
 
5.3.1. Tersinebilir Isı Pompası İle Enerji Üretimi 
 
Tersinebilir bir ısı pompası ile toprak kaynaklı olarak enerji üretimi durumunda oluşan bakım giderleri 
aşağıdaki resimde verilmiştir. Sonuçlar konvansiyonel enerji üretimine yakın olmakla birlikte ısı 
pompalarının sahip olduğu daha düşük bakım giderleri sebebiyle, %3 ((Model B: 19 $/m

2
yıl), C: 19 

$/(m
2
yıl), C1: 18 $/(m

2
yıl), E: 17 $/(m

2
yıl), E1: 17 $/(m

2
yıl)) ila %7 (Model A: 27 $/(m

2
yıl)) arasında 

daha aşağıdadır. 
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Şekil 29. İncelenen Modellerin Bakım Giderleri – Tersinebilir Isı Pompası İle Enerji Üretimi 
 
 
 
SONUÇ 
 
BKT sistemleri esas olarak oldukça basit sistemler olmakla birlikte, bina iklimlendirme konseptinde 
önemli yer tutan bir sistemlerden biridir. Bu sistemin kullanımı ile birlikte binaların beton kütleler i aktive 
edilebilir ve böylece iklimlendirme konseptinin önemli bir bileşeni haline getirilebilir. Bu şekilde 
binalarda havalandırma sistemlerine düşen -özellikle- soğutma yükleri azalır. Buna paralel olarak 
havalandırma sisteminin santral büyüklükleri, hava debileri, kanal çapları ve fan boyutları küçültülebilir. 
Bu ise işletimde daha konforlu mahal iklimlerinin oluşturulmasına ve içeride bulunacak kişilerin konfor 
ve verimliliklerinin artmasına yardımcı olacaktır. Bunun yanında sistemin kullanımı ile birlikte bu 
bildiride de bahsedildiği gibi ilk yatırım, işletme ve bakım giderlerinde avantaj sağlanabilir. Ayrıca 
sistem düşük sıcaklıkla ısıtma, yüksek sıcaklıkla soğutma süreçlerini desteklediği için yenilenebilir 
enerji kaynaklarıyla enerji verimli şekilde kombine edilebilir ve çevre açısından daha sürdürülebilir 
binaların yapımına katkıda bulunabilir.  
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Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde görerek 2005 yılında mezun olmuştur. 
Galatasaray Üniversitesi Pazarlama ve Lojistik Yüksek Lisans Programı’nı 2008 yılında 
tamamlamıştır. 2004 yılından beri REHAU Polimeri Kimya San. A.Ş.’de çalışan Yoni ALTARAS, 2007 
yılı başından beri Yapı Tekniği Departmanı bünyesindeki Teknik Planlama Takımı’nın liderliğini 
yürütmekte olup, evsel/endüstriyel döşemeden ısıtma/serinletme, toprak-kaynaklı ısı pompası, hava-
toprak ısı değiştiricisi başta olmak üzere enerji verimli sistemler üzerine yoğunlaşmıştır.  
 
 


