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ÖZET 

Yapı malzemelerinin literatUrde yer alan ve tasarımda 

kullanılan ısı iletim katsayıları, gUvenilirlik dereceleri bir 
yana, ısı! açıdan kararlı durumlarda ölçiilen değerlerdir. Bu 
malzemelerden ve kompozitlerinden oluşan yapı elemenları ise, 
gerçek iklim koşullarında tamamiyle dinamik ısi aklarım ortam
larının etkisi altındadır. Söz konusu yapı elemanlarının enerji 
depolama özellikleri tasarım içerisinde hiç dikkale ~lınmadığı 
gibi; gUneş ve hava geçirgenlik faktörleri de giivenllirlikleri 
tartışmalı birtakım katsayılar ile ifade edilirler. Bu durum, 
yapı elemaniarına ait ortalama ısı geçiş katsayılarının, 

kullanıldıkları ortam koşullarında ölçU!meleri zorunluluğunu 

doğurmaktadır. 

Soruna bu açıdan yaklaşan uluslararası bir proje (PASSYS) 
Uzerinde, Avrupa Topluluğuna bağlı 20 Araştırma EnstitUsiinde 
1986'dan beri çalışmalar yllriiliilmektedir. S5klilebilir yapı ele
manlarının değişik test hUcrelerinde ve gerçek iklim koşulları 
altında fiziksel özelliklerinin belirlendiği ve bu şekilde 

elemanların ısı l tasarım parametrelerine ait bi lgi !erin gel iş
I irildiği bu geniş kapsamlı proje sona ermek Uzeredir. Giderek 
bir Avrupa Standardı haline dönUşmesi kuvvetle muhtemel bu 
çalışmaya entegre olmak, Tiirkiye için de hayati bir önem 
taşımaktadır. 

Sunıılan bu çalışmada, PASSYS projesi tanıtılmakta, önemi 
vurgulanmakta ve Ulkemizde uygulanabilirliği tartışılmaktadır. 

!.GİRİŞ 

Bir yapıyı oluşturan duvar, pencere, kapı gibi bileşenler; 
pasif yapı elemanları olarak adlandırılırlar. Bir ortamdan olan 
iletimsel ısı kaybının hesabında, iç ve dış sıcaklık farkının 
yanısıra; bu elematıların bUyUk!Ukleri ve ısı! iletkenlikleri 
kullanılır.Makina MiihPıırlislei'İ Odası'nın 84 no'lu yayınında [11 
ısı yUkU hesabıııa ilişkin detaylı bilgi ve çizelge mevcuttur. 
Ancak söz konusu yayının gilvenilirliğl konusunda eiddi kaygılar 

vardır. DIN 4701 normurıdan uyarlandığı rivayet edilen ve mühen
disler için referans kitap olarak sıınulan bu yayında, hiçbir 
kaynağa atıf söz konusıı değildir.Yapılan kabullerin nedenini ve 
kullanılan kimi katsayıların gilvenilirliğini gösteren herhangi 
bir kanıt sunulmamaktadır.Yapı bileşenlerinin ısı iletim katsa
yılarının yer aldığı çizelgede birçok yeni malzeme bulunmadığı 
gibi, olan malzemelere ait ısı! iletkenlik değerleri de gerçek 
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sonuçlarla önemli farklılıklar göstermektedir [2). Listelenen 
bazı malzemelerin üretim teknolojilerindeki yeniilkierin ısı 

iletkeniili hesap delerlerine de yansıyacalı açıktır. Bu konuda 
glincellili yakalamak ve tasarımcının bilgisine sunmak gerekli
dir. 

İlgili yayına yapılan bıı eleştirinin belki de daha fazlası 
halen kııllanılan ısı yDkD hesaplama yöntemine yöneltllebilir. 
Kararlı kn~ıtllat' ıtltııHl:ı ı,;ıl 1\,•ll .. ı•nllgi t\lçillPıı Jllpl hilPş<'ıı
leri,bir kompozit pasif eleman oluşturduklarında acaba standard 
yöntemle belirlenen ısı! geçirgenlik dirençlerine sahip olurlar 
mı ? Elemanlar arasındaki baR!ayıcıların etkileri yok mudur ? 
Pasif elemanların duyulıtr ısı enerjisini depolama özelliklerine 
ne olmuştur ? Isı taşınım katsayısı iç yüzeyde gerçekten hep 7, 
dış yüzeyde ise 20 kcal/m'"C midir ? BUtUn iklim koşulları için 
bu delerler gerçekten ortalamayı temsil etmekte midir ? Rilzgar
lılığın etkisi hiç ml yoktur ? MMO yayınında, uzun yıllar hava 
kirliliğinin nedenlerinden biri olarak rilzgarsızlık gösterilen 
Ankara'nın yanında bir R harfi bulunmakta, tersi durumdaki 
lzmir'de ise hiçbir harf bıtlunmamaktadır. Bu harfin belirledili 
rUzgar faktörOnU içermek için bina durıtmu kalsayısı (H) yeter
li midir ? GUneşten gelen enerji ve binanın bu enerjiyi depo
lama ve geçirme faktörU nerededir ? 

Biçimsel olarak ilgili MMO yayınına yönelik olan bıt eleş

tirllerin gerçek hedefi, aslındA ısı yilkil hesabı için seçilen 
ve kıtllanılagelen sistemdir. Yukarıda sıralanan ve benzerleri 
de tilretilebilecek sorulara sallıklı yanıtlar sunabilmek ve 
gerçekçi çözilmler tiretebilmek için öncelikle hesap yöntemi 
değiştirilmelidir. Çaldaş olan,yapıların,"Fizlksel ve geometrik 
öz el 1 i k l er i yle çevre s e I i k 1 i nı k o ş ıt 1 1 ar ı na kar ş ı d i n am i k da v ra
nışlarını inceleyen enerji analiz programlarını kullanmak" [3], 
başka bir deyişle, dinamik ısı yilkil hesaplama yöntemlerini seç
mektir. Bu şek i lde, iki imse! data kullanı larak yapıyı oluşturan 
hacimierin ve yapı kUllesinin saat bazında davranışını ortaya 
çıkarmak miimkiin olmaktadır. Ancak söz konusu programların kul
i an ı m ı iç i n, QlU>.iL .l'Jlcli ;;._L<,_I!lan L!LClll!ll d i narı!l.k !1LLL öz el 1 i k 1 er i ne 
ait hassas bilgilere iht.iyaç vardır. Avrupa ve Kuzey Amerika'
daki çeşitli merkezlerde yapılan çalışmalar, gerçek binaların 
kullanımı ile genel sonuçlara varmnnın çok zor oldulıtnu göster
miştir. Bina içi karmaşasının ve yapıda bulıtnan kişilerin olaya 
etkisini ortaya çıkarmak lıemen hemen olanaksızdır. Bıt nedenle 
içi boş, basit, yilksek derPcede standardlaştırılmış test hilere
lerinin imal edilmesi dUşilrıiilmiiştUr. Çevre koşullarının kontrol 
edilebileceli gerçek ortanılarda bu lıUcrelerin denenmesiyle, 
sahip oldukları pasif elemanların dinamik ısı! karakteristikle
rinin saptanmasının milmkUn olacağı öngörillmUştUr [4]. 

Bu ~lldiri,kısaca PASSYS olarak anılan ve Avrıtpa topluluğıt 

bUnyesinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı bıt proje hakkında 
bilgi vermek amacını taşımaktadır. Projenin özUnU olıtşturan 

standart test bilereleri tanıtılmakta, yapıları ve data toplama 
donanımları hakkında bilgi verilmekte ve Dikemizin söz konusu 
projeye entegre olmasının önemi vurgulanmaktadır. 
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2. PASSYS PROJESİ 

Avrupa genelinde toplam enerJı t~ketiminin% 30-40 merte
besinde idr kısmının yapı i arda harcanıyor oiması, araştırmacı
ları; yeni hesap yönlemleri ve pasif yapı elemanlarının dinamik 
özellikleri konusunda ciddi araştırmalara yöneltmiştir. Konunun 
zorlaması ve Avrupa iilkeleri arasındaki ekonomik birleşme poli
tikalarının da dayatması sonııcu, Avrupa toplulutuna batlı &lke
lerden yaklaşık altmış araştırmacının katılımıyla 1985'de bir 
proje (PASSYS) hazırlanmıştır. Projenin özUnU; standard yapı 
malzemelerinden oluşan lesi hilcrelerlnin, farklı iklim bölge
lerinde gerçek koşullar allında denenınesi oluşturmaktadır. Bu 
amaçla, öııcelikle standard test hUcrelerinln tasarımı yapılmış, 
daha sonra da bunların ortak bir merkezde (Siuttgart) Uretllme
si satlanmıijlıf. Projede ~alışan araştırmacılar beş alt gruba 
bölUnmUş, her bl~grtip periyodik olarak belirli merkezlerde 
toplanarak, çalışmalarını org·anize etmiş ve sonuçlarını değer

lendirmiştir. Alt grupların çalışmaları bir komite tarafından 
koordine edilmiştir. Bu gruplar ve işlevleri aşaRıda kısaca 

anlatılmaktadır. 

tl .P aJLtL 1' .a PL 
denenecek 
lenmişt.ir. 

]':_Le.n!!ll!l.!lXJ. .ALt. ~;_r.ııl:ııı_:. Bıı grup, test hlicrelerinde 
yapı elemanları tiplerinin saptanmasıyla ilgi-

hl I.!'ll_t j'_ö_ııLı;ınl~rJ F~JjrJenH~ A.IJ. ç;Lııhıı;. Bıı grup, deneyi er sil
resince izlenecek yönlemlerin helirlenmesi üzerinde çalış
mıştır. Farklı test yapı elemaniarına sahip Iki hücrenin 
aynı anda, aynı iç ve dış koşullar altında denenınesi ve 
sonuçların kıyaslanınası yönteminden, deneysel koşıılların 

her bir lıUcre için suni olarak yaratılması ve kontrol 
edilmesine dayalı tekniklcı·p kadar uzanan geniş bir yelpa
zede olayı ele almış ve uygıılanacak yöntemleri diter alt 
gruı·ların fikir lıirllli ilr saptamıştır. 

tl Den.,.Y§..<cL l19Jl.~.!!.llll ~LL Q.ı:.ıılı.Ltl.. Tes! hUcrelerinde gerçekleşti
rilen lıava ve yUzey sıcaklık ölçilmleri, giineş ve enfraruj 
ışınımı ölçilmleri ile lıava sızıntısı miktarlarının saptan
masına ilişkin donnn1m1n tesbiti,;yPr1eştirilmesi,veri]erin 

güvenil irlikle toplanmasına yöne! ik koşullaı·ın sağlanması, 
bu grubun temel çalışma alanı olmuştur. 

!il B as i t 1 e §..Llillııı Lı. I.'l!i.;!L!Jil j'_Ö_!!! em Le.r..i A 1 t Gr u bu_;_ Far k l ı 
iklim koşulları, yapı Ilirleri ve yapı elemanları için 
geçerli olan ortak hasit hesap ~·önlemlerinin araştırılması 
bu grubun temel çalışma alanını oluşturmuştur. Öncelikle 
Avrupa'da yaygınlıkla kullanılan yapı, tilr ve bileşenleri 
konusunda bilgiler toplanmış,bıınların ışığında da korelas
yon temelli bir yöııtemiıı oluşturulması hedeflenmiştir. 

tl Mo de 1 0JÜ.i ... şJ.ümG. vıı_ Qnay]am'! .AU. Qı:ıılııı_;_ K ı s aca ESP o 1 ar ak 
bilinen, yapıların dinamik ısı! davranışlarını inceleyen 
enerJı simiilasy<Hı programının PASSYS Projesinin sonuçları 
ile test edilmesi planlaııınıştır. Bu grup, söz konusu prog-
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ramın, analitik ve farklı deneysel sonuçlar için denenınesi 
ve onaylanması, sonuç olarak da geliştirilmesi işlevini 

Dstlenmiştir. Bu nedenle de, Basitleştirilmiş Tasarım 

Yöntemleri Alt Grubu ile koordineli olarak çalışmaktadır. 
PASSYS Projesine ait deneysel sonuçlar ışığında geliştiri

lecek ESP simulasyon programının Avrupa için ortak bir 
teferans kod olması hedeflenmektedir. 

Yukarıda işl,evleri özetlenen grup'ların çalışıİiaları sonu
cunda PASSYS Projesinin 1. aşaması 1989 yılında tamamlanmıştır. 
Bu aşama esas olarak; tasarım, hazırlık ve ilk verilerin eldesi 
amacını gUtmUştDr. Avrupa Topluluğunun 1 Dikesinde bulunan 9 
test bölgesinde,bir duvarı sökDiebilir test hUcreleri kurulmuş
tur. Bu hUcrelerln her biri,yliksek derecede slandardlaşlırılmış 
ölçtim setleriyle, data toplama ve değerlendirme Uniteleriyle, 
ısıtma ve soğutma sistemleriyle donatılmış durumdadır. HenUz 
sonuç raporları yayınlanmamakla birlikte projenin ikinci aşama

sı da tamamlanmak Dzeredir. Bu safhada iiç yeni bölgede test 
hücreleri kurulmuş ve farklı çatı tipleri de denenmiştir. BUtUn 
test hDcrelerinin çalışması ve dOzenli veri toplanması bu saf
hanın kapsamındadır. 

3.PASSYS TEST HÜCRELERİ 

3.1. Genel 

Üretilen test hDcrelerinde (Şekil-1); bir tek duvar dışın
da mUkemmel bir yalıtırnın sağlanması esas alınmıştır. BDtlin 
test bölgelerinde gUneye doğru konumlandırılması nedeniyle, 
GDney Duvarı olarak adlandırılan duvar ise, denenecek yapı 

bileşenlerine sahip olan ve sökUlebilir özellik taşıyan bir 
elemandır. Test hDcrelerl çelik konstrOksiyon olarak imal edil
miştir. HUcrelerin içinde iki ayrı böltim bulunmaktadır. Bunlar
dan ilki, gerekli ölçiinılerin yapıldığı _Le_ş_!_ gg_alCL>- diğeri ise 
test odası için istenilen şartları sağlayan kimi ekipmanların 

yer aldığı şer~j_ş_ od!!§!_'_dır. ller iki oda da, toplam ısı geçir
genliği (U.A) 12 W/mK'den dlişiik olacak şekilde polystren köplik 
ve kaya yDnU ile ya!ıtılmışlır. Odalar arasında bir kapı geçişi 

bırakılmıştır. 

GUney duvarı olarak üretilen duvarlardan birisi, diğer 
ylizeyler gibi tamamen yalıtılmış bir '' kalibrasyon duvarı "dır. 

Bu eleman ile yapılan deneylerle test odasının ısı! parametre
leri (ısı! iletkenlik, ısı! kapasite, v.b) saptanmıştır. Üreti
len bir diğer standard duvar da, bUtOn test bölgeleri için aynı 
bileşenlerden oluşan ve yapı endUstrisinde kullanılan tUrde 
çift camlı, ahşap doğramalı, heton-polystren-beton'dan oluşan 

sandviç luvarlı prefabrik bir elemandır. Bu iki standard duvara 
ilaveten, Avrupa'da kullanılan karakteristik tipte birçok duvar 
daha tiretilerek farklı yerleşim yerlerinde denenmiştir. Bunun 
yanısıra değişik çatı tiplerinin denenınesi de proje kapsamında 
yer almaktadır. 
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GÜNEY DUVARI TEST ODASI SERVIS ODASI 

Strafor 

Kaya yünü 

Şekil-1. PASSYS Test HUcresi. 

3.2. Hücrelerin Isıtma ve Solutma Sistemleri 

Test odaları içinin, yerleştirildikleri farklı iklim bHI
gelerinde ve farklı gliney duvarları için aneeden belirlenen 
koşullarda tutulmaları hedeflenmiştir.lsıtma ve solutma sistem
Ieri de bıına g8re tasarlanmış ve \lretilmiştir. Şekil-2'de şerna

lik gHrlintUs\l yer alan sistem, temel olarak; debi kontrollu bir 
fana sahip hava dalılım dlizeninden, soluk su depolu,hava-su ısı 

deliştirgeçli bir solulma linilesinden ve otomatik kontrollu 
elektrikli bir ısıtma sisteminden oluşmaktadır. 

Solutma linilesinin kompresör kısmı test hlicresi dışında 
yer almakta, sistem çalışiılı zamanlarda, servis odasındaki 

tankta muhafaza edilen suyıı soRulmaktadır. Odanın soğutulması 
ise, ikinci bir devre ile sallanmaktadır. 

Ortamın ısıtılmasının gerekiili durumlarda ise; oda içi 
sıeaklık duyum elemanı vasıtasıyla kontrol iin.ilı>si ısıtıcıları 

kademeli olarak devreye sokmaktadır. lsıtıcılar Uzerine üflenen 
havanın kanallar vasıtasıyla içeriye aklarılması ile de isteni
len iç sıcaklık koşulu saRianmış olmaktadır. 
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Şe'kil-2. nncrciPI"in f~ıtma Vf' Snğufma Sisleml~r·i, 
l)Soğıılma gruhu, 2)Snğuk Sil deposu, :!)Kontrol 
Unitesi, ~)lsılıcılar, 5) llav:ı··sıı PŞıHıjörii, 
6)llnva kaııalı, 7)Sıcaklık dııyıım elemanı. 

3.3. Yapılan Ölçtimler 

Hiicreler, Deneysel Donanım ve Morlel Geliştirme>/ Onaylama 
alt gruplarının sapindığı koşullora uygtın olarak belirlenen 
ölçüm cihazlnrı ile <lonat.ılmıE?tır. l~ıına g-ÖrP, dış çevre koşııl
ları ile test ve servis odasının koşııllarını belirleyen duyum 
elemanları faı·klı noktalaı·a yPrleş!irilmişlerdir. 

Hücre dışında yapılan ölçUmler, 

Giineş ışınımının farklı bileş<'nleri 

RUzgar lıızı ve yörıU 

Ortam sıcaklığı 
Bağıl nem 
Erıfrarııj ı ş ıııım , 

liDere içinde yapılan iilçiinıler ise, 

Farklı Jloklalar(\a lıava sıcnklıkları 

EleklriksPI ısıtma giicii 
Yiizey sıcaklıkları 
Soğ"utma glieii 
Isı akıları 

şeklin<le(lir.Hıına ilavptert,,\·apı,ra oJ~n hava sızırıt.ısı akılar1 rla 
iki farklı yiiıı\eınle (hasıBçLııı•lırma ve g~z izleme yiinteınleri) 

tesbit edilmiştir. Uii,yiPteP iııfillrasyoııla olan ısı kayıplarının 

farklı güııey duvarı tipleri için sarıtarıması amaçlaıımıştır. 
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4.SONUÇLAR VE DEGERLENDIRME 

Bir yapının ısı! karakterisliRini belirleyen v~ yapıya ait 
ısıtma/sotutma sistemlerinin seçimini saRiayan temel bileşenler 

lletimsel ısı aklarımları 
Havalandırma ve Infiltrasyon ile olan ısı aklarımları 
Glineş enerjisi kazançları 

Yapının enerji depolama kapasilesi 

şeklindedir. Konvansiyonel yöntemler bu bileşenlerden sadece 
ilk ikisini dikkale alm~kta ancak kendi içinde bile sonuçları
nın gUvenilirliti tartışılır olmaktadır. Bu nedenle, ısı! 

karakteristili belirleyerı diter bileşenlerin de etkilerinin 
dikkate alındılı yöntemlere gereksinim vardır. '' Enerji Analiz 
Programları " nın kul I anımını gerek !.i ren bu yöntemler Uzerinde 
Avrupa'da gittikçe artan yotunlukta araştırmalar yapılmakta ve 
sonuçta yapı bileşenlerinin slandardlaştırılmasına yol açacak 
çalışmalar glindeme gelmektedir. Rıı bildiride tanıtımı yapılan 

PASSYS projesi, bu batlarnda ele alındıtında, önclillik yapan ve 
tasarımcılara yeni yapı lıileşenlerinin geliştirilmesi ve opti
mizasyonu fırsatı saRlayan, ilrelimcilere ise Ortak Avrupa 
Standardına uygıın malzeme Uretimi zorlaması getirecek bir proje 
olarak göze çarpmaktadır. Ru nedenle, ısı yUkU hesabına esas 
malzeme özelliklerinin dinamik koşullar altında belirlenmesi 
önlimlizdeki yıllarda illkemiz için dP önem kazanacaktır. Avrupa 
marketine girebilmek için kısa slirede bir zorunluluk lıaline 
gelebilecek bıı slandardizasyonn uyum satlamak, öncelikle PASSYS 
Projesine entegre olmaktan geçmektedir. Bu konuda da esas görev 
araştırma kurumlarıyla işbirliti yapmaya istekli yatırımcıya 
dUşmektcdir. 

Not:Söz konusu projeye katılabilmek için Prof.Dr.Macit TOKSOY 
tarafından 1991'de önerilen bir öıı proje teklifi -Çimentaş/ 
Gazbeton ve Ege Yıldız firmaları tarafından maddi olarak 
desteklenmesine ratnıen- TOR!TAK tarafından dikkate alınma
mıştır. Aynı projeye katılını açısından çok önem taşıyan, 
AT ile Akdeniz Ulkeleri arasındaki MED-CAMPUS proje destek
leme programına DPT aracılıtıyla ulaşmak amacıyla, Prof.Dr. 
Macit TOKSOY ve Yrd.Doç.Dr.Zafer ILKEN tarafından gösteri
len çaba da sonııçsuz kalmıştır. 
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