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Isı tekniğinde doğal bir yetenek.
Ekonomik, çevre dostu ve yüksek verimli:
Hava kaynaklı ısı pompası Vitocal 200-S ile
havada depolanan enerjiden faydalanarak
konutunuzu çok ekonomik bir biçimde ısıtıp
soğutabilirsiniz. Vitocal 200-S yeni ve mevcut
konutlarda kullanılabilir, ayrıca gaz veya sıvı
yaktılı sistemler ile kombine edilebilir. Cihaz
16 kW kapasiteye kadar DC-Inverter kompresörü
sayesinde çok tasarruflu ve sessizdir.

Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş. / Merkez: Şerifali Mah. Söyleşi Sk. No.39
34775 Ümraniye - İstanbul Tel: (0216) 528 46 00

Daha fazla bilgi için www.viessmann.com.tr
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Endüstriyel sistemler
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ONHPL] ]RU JQOHUGHQ JHoL\RU  %DüDU×V×]
GDUEHJLULüLPLQLQDUG×QGDQKHSLPL]LQDU]XVX
\DüDG×ù×P×] ROD\ODUGDQ GHUVOHU o×NDUWDUDN
&XPKXUL\HW LONHOHULQH VDKLS o×NPDN HüLW
\XUWWDüO×N LONHVL HWUDI×QGD ELUOHüHUHN HWQLN GLQL YH
V×Q×IVDOD\U×PODUGDQDU×QP×üoDùGDüLQVDQKDNODU×QD
VD\J×O×ELUWRSOXPXQWHPHOOHULQLKHSELUOLNWHDWPD\D
oDO×üPDNW×U
%X\DNODü×P7UNHNRQRPLVLQLQYHGROD\×V×\ODLoLQGH
\HUDOG×ù×P×]VHNW|UQJHOLüLPLQHüSKHVL]NDWN×VDùOD\DFDNUHWNHQVUGUOHELOLUYHSD\ODü×PF×GDKD
J]HOELUGQ\DQ×QROXüXPXQDNDS×DUDOD\DFDNW×U
+D]LUDQ D\× LoHULVLQGH VHNW|UP]Q GXD\HQ LVPL
.HYRUNdLOLQJLURùOX·QXND\EHWWLN%XVDW×UODUGDVHNW|U
DG×QD .HYRUN %H\·GHQ EDKVHWPHN \HULQH ELU RùXO
RODUDNEDEDP×DQPDNLVWHULP
%DED²RùXOoDO×üPDNDVO×QGDoRN]RUGXUg]HOOLNOH
PLPDUVDQ×]DQODüPDNGDKDGD]RURODFDNW×UdQN
PLPDUO×NELUEDN×üDo×V×G×U\RUXPDDo×NW×U0KHQGLVOLNLVHPDWHPDWLNVHOKHVDSODUDGD\DQ×UYHGRùUXODU×
QHWWLUWHNIDUNNXüDNIDUN×G×U%DEDP\HQLOLNOHUHYH
HOHüWLUHO EDN×ü Do×ODU×QD Do×N ELU LQVDQ ROGXùX LoLQ
EL] EDED ² RùXO oDO×üPDN NRQXVXQGD ]RUODQPDG×N
%DEDP LOH oDO×ü×UNHQ HQ oRN ]RUODQG×ù×P NRQX
¶.HYRUN dLOLQJLURùOX·QXQ RùOX· ROPDNW× %X GXUXPD
EXJQ ¶JHQoOLN DFHPLOLN· GL\HELOLULP HOEHWWH DPD
R \DüODUGD oRN ]RU JHOL\RUGX %DüDU×ODU×Q×]×Q KHS
¶.HYRUNdLOLQJLURùOX·QXQRùOX·ROPDQ×]DEDùODQPDV×
(OEHWWH EXQXQ QH NDGDU N×\PHWOL ROGXùXQX üLPGL
GDKDL\LDQO×\RUXP
%DEDPV×I×UGDQEDüODG×W×UQDNODU×\ODND]×\DUDNJHOGL
EXOXQGXùX\HUH%HQVHRQXQoDEDODU×VD\HVLQGHSHN
oRNNRQXGDKD]×UDNRQGXPGL\HELOLULPgWH\DQGDQ
|\OHELULVPLQRùOXRODUDNJLUGLPNLVHNW|UHEDüDU×V×]O×NüDQV×P\RNWX
.HYRUN dLOLQJLURùOX·QD OD\×N RODELOPHN LoLQ KHU LüWH
oRNWLWL]oDO×üPDN]RUXQGD\G×P\RNVDEDEDP×QLVPLQLQEDQD\NOHGLùLVRUXPOXOXùXQKDNN×Q×YHUHPH]GLP
<DQL DVO×QGD JHQoNHQ EHQL EX NDGDU ]RUOD\DQ LVLP

EXJQJXUXUGX\GXùXPYHNHQGLPLoRNüDQVO×KLVVHWWLùLPLVLPGLU
%HQ üDQVO×\G×P oQN oRN N×\PHWOL WHFUEHOHUL ELULQFL
Dù×]GDQ |ùUHQL\RUGXP 7DNGLU HGHUVLQL] NL EX KLoELU
üHNLOGHSDUDLOHVDW×QDO×QDELOHFHNELUüH\GHùLO6HNW|UP]GHEXOXQDQWPJHQoOHUHGHD\Q×üDQV×WDQ×PDN
JHUHNL\RU \DQL JHQoOHULPL]L GHQH\LPOL DùDEH\OHUL LOH
WDQ×üW×UDUDNVRKEHWRUWDPODU×\DUDWPDN%XQXQLoLQ<|QHWLP .XUXOX %DüNDQ <DUG×PF×P×] 6Q *|NVHO 'X\XP·XQ
ELU SURMHVL RODQ 'HQH\LPOHU .XOEQ 770' EQ\HVL
LoHULVLQGHKD\DWDJHoLUPHNLVWL\RUX]
<D] D\ODU× 'HUQHùLPL]LQ IDDOL\HWOHUL Do×V×QGDQ J|UHFH
RODUDN VDNLQ JHoL\RU J|UQHELOLU 2\VD oDO×üPDODU×P×]
VU\RU $6+5$( 6RùXWPD YH ,V×WPD NLWDSODU× *D]L
hQLYHUVLWHVL|ùUHWLPJ|UHYOLVL'U=HNL<×OPD]RùOXNRRUGLQDV\RQXQGDKD]×UODQ×\RU6|]NRQXVXND\QDNHVHUOHUL
VRQEDKDUD\ODU×QGDVHNW|UQNXOODQ×P×QDVXQPD\×KHGHIOL\RUX]
%LU GLùHU IDDOL\HWLPL] EQ\HVLQGH DNWLI RODUDN \HU
DOG×ù×P×]&OLPDPHGROXüXPXQDNDWN×VDùODPDN
\×O×Q×Q0D\×VD\×QGDúWDO\D·Q×Q0DWHUDüHKULQGHJHUoHNOHüWLULOHFHN RODQ $NGHQL] úNOLPOHQGLUPH .RQJUHVL·QLQ
RUJDQL]DV\RQXLOHLOJLOLRODUDN&OLPDPHGROXüXPXQD\H
ONHGHUQHNOHULQLQEDüNDQODU×RODUDN|QP]GHNLD\ODUGD
ELUWRSODQW×GDELUDUD\DJHOHFHùL]
úVWDQEXO 7HPVLOFLOLùLQLQ JHOHQHNVHO RODUDN G]HQOHGLùL
WHNQHJH]LVLEXVHQH(\OO·GHJHUoHNOHüWLULOHFHNWLU
+HSLQL]LEXJH]L\HEHNOL\RUX]
²(NLPWDULKOHULDUDV×QGDGD$QWDO\D·GDJHOHQHNVHO
oDO×üWD\×P×]×G]HQOH\HFHùL].RQX+9$&VLVWHPOHULQGH
VLVWHPVHoLPL*HoHQVHQHROGXùXJLELEXVHQHGHoDO×üWD\×P×]× NLWDS KDOLQH JHWLULS VHNW|UP]Q KL]PHWLQH
VXQDFDù×]
6HNW|UP]QEXEXKUDQO×JQOHUGHQJHOLüPLüYHJHOHFHùHJYHQOHEDNDFDNüHNLOGHo×NDFDù×QGDQKLoüSKHP
\RN
%XGüQFHOHUOHKHSLQL]HHVHQOLNGROXJQOHUGLOL\RUXP
6D\J×ODU×POD
6DUYHQdú/ú1*ú52ø/8
770'<|QHWLP.XUXOX%DüNDQ×
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8. .BLBMFMFSTBZGBZHFÎFNF[
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Web sitemizi Yeniledik!
Yenilenen web sitemizde aradığınız bilgiye
çok daha kolay ulaşabilir, mobil uyumlu özelliğiyle tablet ve
telefonlarınızdanrahatça görüntüleyebilirsiniz.
Friterm’i daha yakından tanımak, ürün ve hizmetlerimiz konusunda
detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edin.

www.friterm.com
Friterm ve sektörle ilgili son gelişmeleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz.

facebook.com/friterm

twitter.com/friterm

linkedin.com/company/friterm
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.HYRUN %H\ LOH RODQ DQ×ODU×P×Q oRN
NoN ELU E|OPQ DQODWDELOGLP
%HQLP PHVOHN KD\DW×P RQXQOD
EDüODG×  VHQHVLQGH EDüOD\DQ
DEL²NDUGHüLOLüNLPL]2QXHEHGL\HWH
XùXUOD\DQDNDGDUGHYDPHWWL
%R\NRWODU QHGHQL\OH JHFLNHQ ELU
]DPDQGD (NLP ·GH 2'7h
0DNLQHE|OPQGHQPH]XQROGXP
%LU PGGHW GLQOHQLS PDVWHU WH]L
LoLQKD]×UO×N\DSDFDNLNHQ.DV×PD\×
EDü×QGD 6Q +RFDP 6DG×N .DNDo
YDV×WDV×\OD 6Q %HKUX] dLQLFL LOH Lü
LoLQJ|UüPH\HJLWWLP0DVWHUSURJUDP×YHVDLUHüH\OHUNRQXüXOGXNWDQ
VRQUD 2'7h NDPSV LoLQGHNL
ELQDODU×Q NRQWURO LoLQ \DU×P JQ
oDO×üPDN]HUH6QdLQLFLLOHDQODüW×N
6Q dLQLFL ELUOLNWH oDO×üDFDù×P×]×
DQFDN PHNDQLN WHVLVDW SURMHOHULQL
\DSDQ .HYRUN %H\·H NDUü× VRUXPOX
RODFDù×P× V|\OHPLüWL 8]DWPDGDQ
LüHEDüODG×PgQFH2'7h0HNDQLN
7HVLVDW*UXS0GU6QúKVDQgQHQ
LOHWDQ×üW×P%LUPGGHWVRQUD\HULQH
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LüH EDüODG×ù×P 6Q &HODO 2NXWDQ·OD
NDUü×ODüW×N%LU]DPDQVRQUDQLKD\HW
.HYRUN%H\JHOGLúNLQFLoQFJQ
|QFHGHQ %HKUX] %H\ EDQD ¶·VHQLQ
SDWURQJHOHFHNVRUDFDNGDQ×üDFDN
ELUüH\YDULVHKD]×UODQ¶·GHPLüWL
1H\VH .HYRUN %H\ JHOGL WDQ×üW×N
üDQWL\HOHUL JH]GLN $NüDP G|QPHGHQ.DUDGHQL]/RNDQWDV×QGD\HPHN
\HGLN VRKEHW HWWLN úON J|UüPH
LQWLEDPEHNOHGLùLPGHQoRNIDUNO×LGL
úQFHQDLIELULQVDQLQDQ×OPD]PWHYD]× %HKUX] %H\ ¶·LüWH 7UNL\H·QLQ
HQ L\L PKHQGLVL·· GL\H WDNGLP
HWWLùLQGHELOHPDKFXSELUWDY×UKLVVHWPLüWLP
úOND\ODUE|\OHJHoWL%DQDUDSRUODU×
RNXPDP×SURMHOHULLQFHOHPHPL|ùWOHPLüWL²D\VRQUD.HYRUN%H\·LQ
E\NGHVWHùLLOH2'7hSURMHOHULQL $QNDUD·GD \DSPD\D EDüODG×N
.HYRUN%H\KLoELU]DPDQELUNRQX\X
GHWD\O×DQODWPD]LGL$QFDNRNX\XS
|ùUHQHELOHFHùLPGRNPDQODU×EDQD
WHPLQ HGHUGL %XQGDQ VRQUDNL WP
VRUXODU×PDGDFHYDSDO×UG×P

úKVDQgQHQ&HODO2NXWDQYH+RFDP
.HYRUN%H\oJHQLQGHJHoHQ²
\×O RQODUGDQ DOG×ù×P ELOJL YH |ùUHWL
WDKPLQHGL\RUXPNLNROD\NROD\KLo
NLPVH\HQDVLSRODPD].HYRUN%H\
NOLPD ² KDYDODQG×UPD úKVDQ %H\
EXKDUYH×V×WPD&HODO%H\NOLPDYH
V×KKLWHVLVDWNRQXODU×QGDoRNGHQH\LPOLOHUGL.OLPDYH×V×WPDVRùXWPD\×
.HYRUN%H\·GHQ|ùUHQGLPg]HOLNOH
VRùXWPD KHVDSODU×QGD EHQLP GH
|QHULPOH $6+5$(·\L NXOODQPD\D
EDüODG×N <DSW×ù×P×] NRQWUROOHUGH
$6+5$(VRùXWPDo×NW×ODU×QGDQGDKD
GüNROGXùXQXJ|UGNYH.HYRUN
%H\·LQ GHVWHùL LOH EX KHVDS WDU]×Q×
NXOODQPD\DEDüODG×N
dRNJ]HODQ×ODU×PGDQELUWDQHVLGH
2'7hNDSDO×KDYX]SURMHVLQGHGLU
3URMHOHULPL] RQD\ODQP×ü DQFDN
SVLNURPHWULN oDO×üPD ]HULQGH
WDUW×üPDYDUúKVDQ%H\&HODO%H\
.HYRUN%H\YHGHEHQLPNDW×OG×ù×P
WRSODQW×GDDùDEH\OHULPLQWDUW×üPDV×
PHVOHNKD\DW×PGD\DüDG×ù×P|QHPOL
|ùUHWLOHUGHQ ELU WDQHVL ROPXüWXU

.HYRUN %H\·LQ SVLNURPHWUL ]HULQGHNLKDNLPL\HWLEHQLGHo×UDù×RODUDN
oRNHWNLOHPLüWL
$UW×N2'7hSURMHOHUL\HWPL\RUGX
.HYRUN%H\EHQGHQdRUXP%LQ(YOHU
SURMHVLQGH \DUG×PF× ROPDP× LVWHPLüWL $\Q× ]DPDQGD GHYDP HGHQ
2'7h0DNLQHE|OPSURMHVLQGH
YH dRUXP %LQ (YOHU SURMHOHULQGH
NDSDO× LPELVDW VLVWHPL NXOODQDUDN
×V×WPDVLVWHPLNXUGXN.HYRUN%H\·LQ
\DUG×P×YHEHQLPoDO×üPDODU×PQHWLFHVLQGH ELULQGH EXKDUO× GLùHULQGH
D]RW JD]O× EDV×QoODQG×UPDO× NDSDO×
GHYUHNDORULIHUVLVWHPOHULSURMHOHQGLUGLN ²
'DKD VRQUD .HYRUN %H\ EDQD
úVWDQEXO·GDQ Lü DNWDUPD\D EDüODG×
7X]OD 'HQL] +DUS 2NXOX 7UNL\H
.|PU úüOHWPHOHUL 7.ú  *HQHO
0GUON\DS×V×JLEL
 VRQX ²  EDü×QGD
úVWDQEXO·DoRNV×NJLWPH\HEDüODG×P
%UR.DEDWDüVHWVWQGHQ(WLOHU·H
WDü×QP×üW×(WLOHURG|QHPGH\D]O×N
ELQDODU×QROGXùXELUE|OJHLGLYHEUR
%HKUX]dLQLFL·QLQ\D]O×NHYLQLQ]HPLQ
NDW×QGD\G×%HQGHúVWDQEXO·DJHOGLùLPGH %HKUX] %H\·LQ HYLQGH NDO×UG×P %LQDQ×Q ×V×W×OPDV× LoLQ JHUHNOL
PRWRULQL \DN×W V×N×QW×V× ROGXùXQGD
.HYRUN %H\ ELGRQ ELGRQ WDü×UG×
%HQJHOGLùLPGHGHEHQLPDUDEDPOD
WDü×UG×N %X DUDGD üXQX V|\OHPHN
LVWL\RUXP .HYRUN %H\  ² 
DUDV×QGD DUDED DOG× 2QGDQ |QFH
DUDED\DELQPH\LüLGGHWOHUHWHGHUGL
%HQLP úVWDQEXO·D JHOLüOHULPGH
.HYRUN %H\ EHQL DNüDP \HPHùLQH
GDYHWHGHUGL%XYHVLOHLOHoRN|]HO
LQVDQODU YH DLOH\L WDQ×PD I×UVDW×P
ROGX (üL 6RQD +DQ×P %\NEDED
%\NDQQH N×]× 7DOLQ YH RùOX 6DUYHQ
5DKPHWOL 6RQD +DQ×P EHQLP
úVWDQEXO·DJHOPHPLYH.HYRUN%H\·H
\DUG×PF×ROPDP×oRNLVWHUGL
$QNDUD·GDELUJQ.HYRUN%H\EDQD
¶·$UW×NúVWDQEXO·DJHOPHOLVLQQHGüQ\RUVXQ¶· GHGL .×VD ELU GüQPH
VUHVLQGHQVRQUDVRQoH\UHùL
LoLQGH úVWDQEXO·D \HUOHüPHN LoLQ
JHOGLP $LOH VHIHUEHU ROGX %LU
KDIWDEHQLHYOHULQGHPLVDILUHWWLOHU

.XUWXOXü·WDELUHYEXOGXNYHRUD\D
\HUOHüWLP 7DEL NL LON Hü\DODU×Q ELU
E|OPQ.HYRUN%H\OHUYHUPLüWL
.HYRUN %H\ DUW×N KHU \HUGH EHQL
NoN NDUGHüL RODUDN WDQ×W×\RUGX
úVWDQEXO·D\HUOHüWLNWHQVRQUD.HYRUN
%H\ SURMH LüLQL EHQ YH 9DUWNHV·H
E×UDNW×.HQGLVLDù×UO×NO×RODUDNNRQ
WUROONLüOHULQLWDNLSHGHUGL+DIWDGD
ELUJQLüOHULQJLGLüDW×LOHLOJLOLEHQGHQ
ELOJLDO×UG×
.HYRUN %H\·LQ N×]× 7DOLQ EURGD
EHQLPHQE\N\DUG×PF×PG×6RKEHWHGHUGLN|]HOLNOH$OPDQFDWHUFPHOHUGH\DUG×PF×ROXUGX'Q\DL\LVL
ELU LQVDQG× 0DDOHVHI  \×O×QGD
\DQO×üWHGDYL\]QGHQND\EHWWLN
.HYRUN %H\ 7DOLQL ELU D\U× VHYHUGL
2QXND\EHWWLùLQGHEDQDJ|UH\DüDP
VHYJLVLQLQ\DU×V×Q×ND\EHWPLüWL
1H\VHJHULG|QHOLP\×O×QGD6Q
%OHQW &HGHWDü LOH ELUOLNWH EURODU×
/LPLWHG ûLUNHW \DSPD NDUDU× DOG×N
.HYRUN %H\·L LNQD HWPHN NROD\
ROPDG×$QFDNVRQUDGDQoRNGRùUX
ELULü\DSW×ù×P×]×NDEXOHWWL
9DUWNHVYHEHQGHdLOLQJLURùOX·QXQ
RUWDNODU× ROPXü LGLN .×VD ]DPDQ
VRQUD 9DUWNHV D\U×OG× .HYRUN %H\
LOH EHQ oDO×üPD\D GHYDP HWWLN
3URMH \DQ×QGD NRQWUROONOHULQGHQ
ED]×ODU×QDEHQJLWPH\HEDüODP×üW×P
.HYRUN%H\EHQLPKHU]DPDQXVWDP
RODUDNNDOG×.LWDSODU\HQL\D\×QODU
]HULQGH oRN WDUW×üW×N .HQGLVLQLQ
EDQDWDPJYHQLROXüPXüLGL3URMH

]HULQGHNXOODQG×ù×P×]NDOHPNDO×QO×ù×QGDQVHPEROOHUHNDGDUWPSURMH
|ùHOHULQLVWDQGDUGL]HHGHUHNdLOLQJLURùOXSURMHNDOLWHVL\DUDWW×N%XJQ
ELOHNXOODQ×ODQüLUNHWORJRVX7DOLQ·OH
EHQLP VHoWLùLP ORJRGXU 
VHQHVLQLQRUWDODU×QGDEHQGH.HYRUN
%H\·GHQ L]LQ DODUDN $UDELVWDQ·D
JLWWLP
$EL²NDUGHüLOLüNLPL]KLoER]XOPDG×
7DüHURQOXN \DSW×ù×P G|QHPOHUGH
(NROILUPDV×QDGHVWHNROGX
'DKD VRQUD EHQ .25$< <$3,·GD
oDO×üPD\D EDüODG×NWDQ VRQUD <DS×
.UHGL3OD]D$%&'EORNODU×6DEDQF×
&HQWHU JLEL oRN E\N SURMHOHUL
EHUDEHUFH \DSW×N 'DKD VRQUD
GDQ×üPDQO×ù×Q× \DSW×ù×P SURMHOHUGH
WRSODQW×ODUDKHSNHQGLVLJHOHUHNEHQL
oRNRQXUODQG×UG×=DPDQ]DPDQNDUü×ODüW×ù×P×]GD KHS ¶·EHQ \DüODQG×P
DUW×N6DUYHQVDQDHPDQHW¶·GHUGL
%XJ]HOúQVDQ×YH8VWD·\×XQXWPDN
PPNQGHùLO<HULKLoNLPVHWDUDI×QGDQ GROGXUXODPD]  VHQHOLN
PHVOHNKD\DW×PGDKHSRYDUG×
%HQLPLoLQVHQHVUHQEXGRVWOXùX NDUGHüOLùL \D]PDN oRN ]RU
$Q×ODU R NDGDU oRN NL \D]DELOVHN
RQODUFDVD\IDROXU
<DSW×ù×KL]PHWOHUGHQGROD\×EXVHNW|URQXKLoELU]DPDQXQXWPDPDO×G×U
1XULoLQGH\DWV×Q

%HNLU (UGLQo %R]  2'7h
0DNLQH%|OP0DNLQH<NVHN0K
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%LQD2WRPDV\RQ6LVWHPOHUL7HVW9H$\DUODPDODUÐ6HPLQHUL<DSÐOGÐ
 7UN 7HVLVDW 0KHQGLVOHUL 'HUQHùL$QNDUDúO7HPVLOFLOLùLWDUDI×QGDQG]HQOHQHQ(ùLWLP
<×O× 6HPLQHUOHULQLQ VRQXQFXVX 
+D]LUDQ  WDULKLQGH $QNDUD
/DWDQ\D+RWHO·GH\DS×OG×
%LQD 2WRPDV\RQ 6LVWHPOHUL 7HVW
9H $\DUODPDODU× NRQXOX HùLWLP
VHPLQHULQH 2JQ 2NXU NRQXüPDF×
RODUDN NDW×O×UNHQ VHPLQHULQ RWXUXP EDüNDQO×ù×Q× (WKHP g]EDN×U
\UWW

&OLPDWH/DXQFKSDG<DUÐáPDVÐ7UNL\H(ÞLWLP.DPSÐ*HUoHNOHáWLULOGL
$YUXSD%LUOLùLúQRYDV\RQYH7HNQRORML (QVWLWV WDUDI×QGDQ RUJDQL]H
HGLOHQoHYUHFLILNLU\DU×üPDV×&OLPDWH
/DXQFKSDG·Q×QHùLWLPNDPS×
%HUNHOH\ +DDV·×Q |ùUHWLP \HVL
)UDQV 1DXWD OLGHUOLùLQGH &OLPDWH
/DXQFKSDG ·Q×Q 7UNL\H ONH
OLGHUOLùLQL \UWHQ (UWDQ g]HO
úoWHQ (UD\EDW YH 3×QDU ûDUGDU·×Q
NDW×O×P×\OD JHUoHNOHüWLULOGL (ùLWLP
.DPS×PHNkQVSRQVRUX,PSDFW+XE
úVWDQEXO·XQ \DQ× V×UD ´úNUDP 6SRQVRUXµ%DQYLWYH´úoHULN6SRQVRUXµ(<
7UNL\HWDUDI×QGDQGDGHVWHNOHQGL
gQ HOHPH\L JHoHUHN 7UNL\H·QLQ
EX \×O LON NH] GDKLO ROGXùX &OLPDWH
/DXQFKSDG<DU×üPDV×7UNL\H(ùLWLP
.DPS×·QD NDW×OPD\D KDN ND]DQDQ
HNLSOHUYH\HOHULLNLJQONHùLWLP

NDPS× ER\XQFD oHüLWOL DODQODUGD
DOG×NODU×GHUVOHUOHLüILNLUOHULQLSURMH\H
DNWDUPD VUHFLQH DG×P DWW× <DU×üPDF×ODU$ùXVWRV·WDúVWDQEXO·GD
G]HQOHQHFHN ONH ILQDOLQH GHN
oHYUHFL Lü ILNLUOHUL ]HULQGH oDO×üPDODU×Q× VUGUHFHN 3D]DU DQDOL]L
ILNLUOHULQHHQX\JXQSD]DUODU×QVHoLOPHVL JHOLU PRGHOOHUL Lü ILNLUOHULQLQ
LNOLPGHùLüLNOLùLQHRODFDNHWNLOHULQLQ
D\U×üW×U×OPDV× UDNLSOHUOH PFDGHOH
\|QWHPOHUL SRWDQVL\HO PüWHULOHUH
XODüPD NDQDOODU× YH HWNLQ VXQXP
WHNQLNOHUL JLEL NRQXODUGD HùLWLP
J|UHQ NDW×O×PF×ODU ILQDOH GHN DODQ×QGDX]PDQLVLPOHUGHQGDQ×üPDQO×N
DOPDLPNkQ×QDGDVDKLSdHYUHFLLü
ILNULRODQYHJLULüLPFLOLùLEHQLPVH\HQ
KHUNHVLQ EDüYXUDELOHFHùL &OLPDWH

/DXQFKSDG ·Q×Q VUHFL ü|\OH
LüOL\RU

Başvuru şartları
úüILNLUOHUL]HULQGHQPHYFXWND]DQF×QEXOXQPDPDV×
úü ILNULQLQ WRSODPGD 
(XUR·GDQ D] ELU \DW×U×PD LKWL\Do
GX\PDV×
'DKD|QFHLüILNULQHEDùO×KHUKDQJL
ELU UQSURWRWLS \D GD o|]PQ
WLFDULRODUDNNXOODQ×OPDP×üROPDV×
Yarışma takvimi
 $ùXVWRV  7UNL\H )LQDOL
úVWDQEXO

 (NLP  'Q\D )LQDOL ²
(VWRQ\D7DOOLQQ

&OLPDWL]DFLyQ)XDUÐQÐQ<HQL$GÐ&OLPDWL]DFLyQ\5HIULJHUDFLyQ& 5
 úVSDQ\D LNOLPOHQGLUPH VHNW|UQQ HQ E\N XOXVODUDUDV× HWNLQOLùL
&OLPDWL]DFLyQVRùXWPDQ×QGDGDKLO
HGLOGLùL\HQLDG×LOHûXEDW0DUW
WDULKOHULDUDV×QGD0DGULG)XDU
0HUNH]L)HULD'H0DGULG·WH]L\DUHW-
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oLOHULQLDù×UOD\DFDN,)(0$WDUDI×QGDQ
RUJDQL]HHGLOHQIXDU\HQLNDSVDP×
YH\HQLLPDM×LOHHWNLQOLùLQLDUW×UDFDN
úNOLPOHQGLUPH×V×WPDKDYDODQG×UPD
YHWLFDULVRùXWPDLKWLVDVDODQODU×Q×Q
ELUOLNWHOLùL VLQHUML VDùOD\DFDN <HQL

HNOHQHQ VRùXWPD EDüO×ù× DOW×QGDNL
HQGVWUL úVSDQ\D·Q×Q DQODPO×
JHOLüPHJ|VWHUHQVHNW|UOHULDUDV×QGD
\HUDO×\RU)XDUoRNVD\×GDPHVOHNL
|UJWWDUDI×QGDQGHVWHNOHQL\RU

'26ß'(5ß7h129$LOH3URWRNROßP]DODGÐ
&LOLP6DQD\LYH7HNQRORML%DNDQO×ù×Q×QGHVWHùL\OH'RùDO*D]&LKD]ODU×
6DQD\LFLOHULYHúü$GDPODU×'HUQHùL
'26ú'(5 YHúVWDQEXO7HNQLNhQLYHUVLWHVL 7HNQRORML 7UDQVIHU 2ILVL
ú7h129$  LüELUOLùL\OH KD]×UODQDQ
*D] <DNDQ &LKD]ODU 3URMH 0HUNH]L
SURMHVL SURWRNROQ LP]DODQPDV×\OD IDDOL\HWH EDüODG× 3URWRNRO
'26ú'(5 <|QHWLP .XUXOX %DüNDQ×
gPHU &LKDG 9DUGDQ YH ú7h 5HNW|U
<DUG×PF×V× 3URI 'U úEUDKLP g]NRO
WDUDI×QGDQ LP]DODQG× *D] <DNDQ
&LKD]ODU 3URMH 0HUNH]L \RùXüPDO×
×V×WPD FLKD]ODU×Q×Q \XUW G×ü×QGDQ
LWKDOHGLOHQ|QHPOLNRPSRQHQWOHULQLQ
7UNL\H·GHUHWLOHELOPHVLLoLQ$U*H
oDO×üPDODU× \DSDFDN %LOLP 6DQD\L
YH7HNQRORML%DNDQO×ù×6DQD\L*HQHO
0GUOù 'DLUH %DüNDQ× )XDW
ûLPüHN '26ú'(5 <|QHWLP .XUXOX
YH \HOHUL ú7h129$ <|QHWLP
.XUXOX YH JD] GDù×W×P NXUXOXüODU×
\|QHWLFLOHULQLQ NDW×OG×ù× SURWRNRO
W|UHQL0RGD'HQL].XOXE·QGHLIWDU
\HPHùL |QFHVLQGH JHUoHNOHüWLULOGL
$o×O×ü NRQXüPDV×Q× '26ú'(5 *HQHO
6HNUHWHUL6OH\PDQ%XODN·×Q\DSW×ù×
W|UHQGH V|] DODQ %LOLP 6DQD\L YH
7HNQRORML %DNDQO×ù× 6DQD\L *HQHO
0GUOù 'DLUH %DüNDQ× )XDW
ûLPüHN´%XJQJHoHQ(NLPD\×QGD
%DNDQO×ù×P×] YH '26ú'(5 DUDV×QGD
PXWDEDNDW ]DSW× LP]DODQDQ \XUW
G×ü×QGDQ LWKDO HGLOHQ NRPSRQHQWOHULQ \HUOLOHüWLULOPHVLQL KHGHIOH\HQ

SURMHQLQIDDOL\HWHJHoLULOPHVLLoLQLON
DG×PODU× DW×O×\RU úQüDOODK KD\×UODUD
YHVLOHROXUµGHGL7|UHQGHNRQXüDQ
'26ú'(5 <|QHWLP .XUXOX %DüNDQ×
gPHU &LKDG 9DUGDQ *D] <DNDQ
&LKD]ODU3URMH0HUNH]L·QLQUHWLPGH
\HUOLOLN RUDQ×Q×Q DUW×U×OPDV× LoLQ
oDO×üPDODU×Q \UWOHFHùL ELU WHNQRORMLJHOLüWLUPHPHUNH]LQLWHOLùLQGH
RODFDù×Q×V|\OHGL%X3URMH0HUNH]L
LOHPLO\RQ7/·QLQGHONHPL]GH
NDODFDù×QD GLNNDW oHNHQ 9DUGDQ
ü|\OH NRQXüWX ´)DDOL\HW J|VWHUGLùLPL] VHNW|U 7UNL\H HNRQRPLVLQLQ
ORNRPRWLIVHNW|UOHULDUDV×QGD\HULQL
DOP×üW×UúNOLPOHQGLUPHVHNW|UoDW×V×
DOW×QGD \DNODü×N  PLO\DU GRODUO×N
LKUDFDW \DS×\RUX] úWKDODW JLUGLOHULPL]L HQ DOW VHYL\H\H oHNPH\H
\|QHOLN oDO×üPDODUGD EXOXQX\RUX]
.RPEL ND]DQ EUO|U GRùDOJD]
VREDV×SDQHOUDG\DW|UOHUYHUDG\DQW
×V×W×F×ODU× JLEL \RùXüPDO× FLKD]ODU×Q
ED]×NRPSRQHQWOHULQLLWKDOHGL\RUX]
%XJQDù×UO×ù×$OPDQ\DROPDN]HUH
$YUXSD ONHOHULQGHQ \×OO×N \DNODü×N
 PLO\RQ 7/·OLN LWKDODW
\DS×\RUX] %X LWKDODW WXWDU×Q× \HUOL

UHWLPH G|QGUHUHN VHNW|UQ G×üD
EDù×PO×O×ù×Q×D]DOWPD\×KHGHIOL\RUX]
7UNL\HGQ\DVWDQGDUWODU×QGDUHWLP\DSDFDNELOJLWHNQRORMLYH]HQJLQOLùH VDKLS %XJQ LP]DODG×ù×P×]
SURWRNROOH ú7h129$·GD IDDOL\HWLQH
EDüOD\DFDN*D]<DNDQ&LKD]ODU3URMH
0HUNH]L·QGH |QFHOLNOH \RùXüPDO×
FLKD]ODU×Q LWKDO HGLOHQ JD] YDOIL
IDQSRPSDo\ROOXYDQDPRWRUX
HüDQM|U YH VHQV|UOHU JLEL |QHPOL
NRPSRQHQWOHULQLQ\HUOLOHüWLULOPHVLYH
\HUOLUHWLFLOHUWDUDI×QGDQUHWLOPHVL
NRQXVXQGD oDO×üPDODU \DS×ODFDN
úON $U*H VRQXoODU×Q×  \×O×QGD
DOPD\×\×O×QGDLVHUHWLPGHNL
\HUOL SDUoD NXOODQ×P×Q×Q KHGHIOHGLùLPL] G]H\OHUGH JHUoHNOHüPHVLQL
EHNOL\RUX]µ 7|UHQGH V|] DODQ ú7h
5HNW|U<DUG×PF×V×3URI'UúEUDKLP
g]NRO LVH QLYHUVLWH YH VDQD\L
LüELUOLùLQGH \UWOHFHN *D] <DNDQ
&LKD]ODU 3URMH 0HUNH]L LOH ELU LONH
LP]D DW×OG×ù×Q× ú7h129$·GD NRPEL
YH NRPSRQHQW UHWLFLOHULQLQ ELU
DUD\D JHOHUHN WHNQRORML JHOLüWLUPH
NRQXVXQGD|QHPOLELUVLQHUMLROXüWXUDFDù×Q×V|\OHGL
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0DNLQHúKUDFDWo×ODU×%LUOLùL%DüNDQ×$GQDQ'DOJDN×UDQ

´ßKUDFDWoÐODU\XUWGÐáÐQGDNLLáRUWDNODUÐ\ODJYHQWD]HOH\HFHNµ
 7UNL\H VDQD\LVLQLQ ORNRPRWLI
VHNW|UOHULDUDV×QGD\HUDODQPDNLQH
VHNW|U LKUDFDW RGDNO× E\PHVLQL
VUGUG YH \×O×Q LON \DU×V×QGD G×ü
WLFDUHW Do×ù×Q×Q D]DOPDV×QD E\N
NDWN×VDùODG×
7UNL\H·QLQ WRSODP LKUDFDW×Q×Q
D]DOG×ù× EX G|QHPGH \XUWG×ü×QGDNL
HWNLQOLNOHULQL VUGUHQ PDNLQHFLOHU
VWUDWHMLN SD]DUODU× DUDV×QGD VW
V×UDODUGD\HUDODQ5XV\DLOH\×O×QLON
\DU×V×QGD\DüDQDQV×N×QW×ODUGDQHWNL
OHQPHOHULQHUDùPHQVHNW|UWDPDP×
LWLEDU×\OD  WRSODP  PLO\DU GRODU
LKUDFDWDLP]DDWDUDN\]GH·ON

DUW×üJHUoHNOHüWLUGL

Sektör Rusya ile yeniden canlanan
ilişkilerden memnun
6HNW|UQ LKUDFDW DUW×ü×QGD 0DNLQH
7DQ×W×P*UXEX·QXQKHGHISD]DUODUD
G|QNRODUDNVUGUGùoDO×üPDOD
U×Q×Q|QHPOLELUSD\×ROGXùXQXLIDGH
HGHQ0DNLQHúKUDFDWo×ODU×%LUOLùL%Dü
NDQ×$GQDQ'DOJDN×UDQGQ\DWLFDUH
WLQGHNLGDUDOPDLOH5XV\DSD]DU×QGDNL
V×N×QW×ODU×\×O×QLON\DU×V×QGDGLNNDWOH
VUGUGNOHUL KHGHI RGDNO× SD]DU
VWUDWHMLVL\OH DüPD\D oDO×üW×NODU×Q×

EHOLUWWL
'DOJDN×UDQ üXQODU× V|\OHGL ´<×O×Q
LON \DU×V×QGD $OPDQ\D·\D  PLO\DU
GRODU×Q ]HULQGH PDNLQH VDW×ü×
JHUoHNOHüWLUGLN'Q\DQ×QHQJoO
ONHOHULQGHQ $%' \×O×Q LON \DU×V×QGD
7UNPDNLQHOHULQHPLO\RQGRODU
|GHGL3D]DUSD\×P×]×GHYDPO×DUW×U
G×ù×P×]EXLNLONH\HVRQG|QHPGH
LNLOLLOLüNLOHULPL]LQ\HQLGHQG]HOGLùL
5XV\D GD HNOHQGL <×O×Q LNLQFL \DU×
V×QGD EX ONH\OH JHOLüWLUHFHùLPL]
HNRQRPLNLüELUOLùLQLQPDNLQHVHNW|
UQQLKUDFDWDUW×ü×Q×GDKDGD\XNDU×
WDü×\DFDù×Q×GüQ\RUX]µ

6LVWHPHQWHJUDV\RQXÐVÐSRPSDODUÐQÐQ\NVHOLáLQHKÐ]ND]DQGÐUDFDN

 ·WH $YUXSD ×V× SRPSDV×
SD]DU×  E\G YH 
DGHWFLKD]VDW×ü×LOHoRNEDüDU×O×ELU
VH]RQ\DüDQG×%|\OHOLNOH0W&2
VDO×P×D]DOW×OP×üROGXNLüL\H
LVWLKGDPVDùODQG×
6DW×ü DUW×ü×Q×Q HQ \NVHN ROGXùX
ONHOHU $NGHQL] ONHOHUL ROGX
úVSDQ\D  úWDO\D  YH
)UDQVD  LOH|QHo×NW×
(+3$ $YUXSD ,V× 3RPSDV× %LUOLùL 
LVWDWLVWLN X]PDQ× 3DVFDO :HVWULQJ
´<HQLOHQHELOLU HQHUMLOL VRùXWPD
NRQXVXQGD $% \DVDO G]HQOHPHVL
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\DS×ODELOPLüROVD\G×EXDUW×üRUDQODU×
GDKD \XNDU× oHNLOHELOLUGL %X NRQX
<HQLOHQHELOLU (QHUML <|QHWPHOLùL
UHYL]\RQXQGDYH,V×WPD 6RùXWPD
6WUDWHMLVLLoLQGH.RPLV\RQWDUDI×QGDQ
HOHDO×Q×\RUµGHGL
(+3$ *HQHO 6HNUHWHUL 7KRPDV
1RZDN NRQX\D LOLüNLQ J|UüOHULQL
ü|\OH|]HWOHGL´(ùHU$YUXSDSD]DU×
úVYHoJLELROJXQELUG]H\HHULüLUVH
$YUXSD ×V× SRPSDV× 3D]DU VWRùX
 PLO\RQ FLKD] KDFPLQGH ROXU
%XLVH×V×QPDGDNXOODQ×ODQLWKDO5XV
JD]×Q×Q \HULQL DODELOLU +HQ] ROPD

P×]JHUHNHQ\HUGHGHùLOL]$PD×V×
SRPSDV×WHNQRORMLVL$YUXSD·Q×QKHU
\HULQGH\NVHOLüWH3HNoRNX]PDQ
×V× SRPSDODU× ROPDNV×]×Q ¶NDUERQ
VX]ODüPD·KHGHILQHXODü×ODPD\DFDù×
J|UüQGH$%\DVDOG]HQOHPHOHUL
\DSDQODU ¶WHNQRORML WDUDIV×]O×ù×·Q×
WHUFLKHGL\RU$PDLKWL\DF×P×]RODQ
GRùUXFHYDSEXGHùLO
%XQXQ\HULQH¶HQYHULPOLYHHQL\L
SHUIRUPDQV J|VWHUHQ WHNQRORMLOHUL·
GHVWHNOH\HFHNELUoHUoHYHSURJUDP×
\DUDWPDN JHUHNLU *H]HJHQLPL]LQ
LoLQ DFLO H\OHP JHUHNL\RUVD DV×O
FHYDS \NVHN EDüDUPD WXWNXVX
ROPDO× 6RQ ]DPDQODUGD %UNVHO·GH
\DS×ODQ WRSODQW×ODUGD |QH o×NDQ
FD]LS V|]FN  ¶HQWHJUH \DNODü×P·
,V×SRPSDODU×(QHUML%LUOLùLHVQHNOLùL
LoLQ PNHPPHO ELU VLVWHP HQWHJ
UDV\RQ WHNQRORMLVL (OHNWULN YH ×V×
UHWLPLDUDV×QGD×V×WPDYHVRùXWPD
DUDV×QGD PNHPPHO ELU N|SU
.RQXW ×V×WPDV× E|OJHVHO ×V×WPD
NRMHQHUDV\RQYHGLùHU\HQLOHQHELOLU
HQHUMLOLo|]POHULNRPELQHHGHELOLU
VLQL]6LVWHPHQWHJUDV\RQXLOHULGH
×V×SRPSDODU×Q×QSRWDQVL\HOLQLDo×ùD
o×NDUPDNLoLQ\HQLELU\RORODELOLUµ

H!"E2,E2

%DVÐQoOÐ(NLSPDQODU<|QHWPHOLÞL'HÞLáL\RU

<HQLGLUHNWLI (8 X\DU×QFDKD]×UODQDQ\|QHWPHOLN\D\×PODQDQD NDGDU $YUXSD·Q×Q E\N
N×VP×QGDROGXùXJLELONHPL]GHGH
\HQL UHWLOHQ UQOHUH &( 0DUNDV×
X\JXODQDPD\DFDN
$YUXSD .RPLV\RQX WDUDI×QGDQ
 \×O×QGD <HQL 0HY]XDW 3DNHWL
\D\×PODQPDV× LOH %DV×QoO× (NLSPDQODU <|QHWPHOLùL 
(8 WDULKLQGH]RUXQOX
RODUDNX\JXODPD\DJLUGLYH%DV×QoO×
(NLSPDQODU <|QHWPHOLùL 
$7 .RPLV\RQWDUDI×QGDQ\UUONWHQNDOG×U×OG×$%.RPLV\RQXWDUDI×QGDQ%DV×QoO×(NLSPDQODU<|QHWPHOLùL
$7  NDSVDP×QGD J|UHYOHQGLULOPLü RODQ WP ´2QD\O× .XUXOXüODUµ $YUXSD (NRQRPLN $ODQ×·QD
(($ GDKLOONHQLQRQD\ODQP×ü
NXUXOXüODU×Q×Q \HWNLQOLNOHULQLQ
GLUHNWLIOHUED]×QGDDUDüW×U×ODELOHFHùL
ELU YHUL WDEDQ× RODQ 1$1'2 1HZ
$SSURDFK1RWLILHGDQG'HVLJQDWHG
2UJDQLVDWLRQV  VLVWHPLQGHQ GüUOG6RQXoRODUDN$YUXSD%LUOLùL
ONHOHULQGHYH7UNL\H·GH7HP-

PX]·GDQLWLEDUHQ(&
\UUONWHQNDOG×U×ODUDN
(8 GLUHNWLIL NXOODQ×OPD\D EDüODQG×
7& %LOLP 6DQD\L YH 7HNQRORML
%DNDQO×ù× WDUDI×QGDQ KD]×UODQDQ
(8 GLUHNWLILQL X\XPODüW×UDQ <|QHWPHOLN WDVODNODU×Q×Q
$% .RPLV\RQXQFD LQFHOHQPHVL YH
%H\DQ 0HWLQOHULQLQ LP]DODQPDV×QD
LOLüNLQ(NRQRPL%DNDQO×ù×QH]GLQGHNL
J|UüPHOHU GHYDP HGL\RU %H\DQ
0HWQLQLQ LP]DODQPDV× VRQUDV× LOJLOL
\|QHWPHOLNOHULQ 5HVPL *D]HWH·GH
\D\×PODQ×S YH RQD\O× NXUXOXüODUD
ELOGLULP\DS×ODQDNDGDU7HPPX]
·GDQ LWLEDUHQ 7UNL\H· GHNL
2QD\O× .XUXOXüODU×Q $%
%DV×QoO× .DSODU <|QHWPHOLùL 3('
(8 &( &HUWLILFDWLRQ 
%HOJHOHQGLUPH \HWNLVL ROPD\DFDN
 7HPPX]  WDULKLQH NDGDU
\HWNLOL X\JXQOXN GHùHUOHQGLUPH
NXUXOXüODU×QFD G]HQOHQHQ VHUWLILNDODU YH NDUDUODU \HQL GLUHNWLILQ
PDGGHVL X\DU×QFD JHoHUOLOLùLQL
NRUX\DFDN %X WDULKWHQ LWLEDUHQ
G]HQOHQHQSHUL\RGLNGHQHWLPOHUH
LOLüNLQ UDSRU YH VHUWLILNDODU \HQL
GLUHNWLIHJ|UHKD]×UODQDFDN

(OHNWULN0RWRUODUÐ
6DQD\LFLOHUL'HUQHÞL
.XUXOGX
 .×VD DG× (026$' RODQ (OHNWULN
0RWRUODU×6DQD\LFLOHUL'HUQHùLHOHNWULNPRWRUXDODQ×QGDVHNW|UHOLüELUOLùL
VDùOD\DUDN VHNW|U LOJLOHQGLUHQ KHU
WUO NRQXGD PHVOHNL DODQGD oDO×üPDODU\DSPDNDPDF×\ODüLUNHWLQELU
DUD\DJHOPHVL\OH0D\×VWDULKLQGH NXUXOGX 'HUQHN :$7 0RWRU
$UoHOLN$û *$0$.9ROW0RWRU
(PI 0RWRU 0LNVDQ 0RWRU )HPVDQ
0RWRU (OVDQ 0RWRU $HPRW $HP
(OHNWULN0RWRUODU×6DQ7LF$û YH
<×OPD]5HGNW|U 0HV(OHNWURPHNDQLN'|NP6DQYH7LF$û ROPDN
]HUH\HGHQROXüX\RU
'HUQHùLQKHGHIOHULDUDV×QGD
 7UNL\H·GHHOHNWULNPRWRUODU×VDQD\LVLQLQJHOLüWLULOPHVL
 8OXVDO YH XOXVODUDUDV× VWDQGDUWODUGDKL]PHWNDOLWHVLQLQ\NVHOWLOPHVL
 úKUDFDW×QDUW×U×OPDV×
 hUHWLOHQ PDUNDODU×Q XOXVODUDUDV×
\HOSD]HGH WDQ×QP×ü PDUNDODU
KDOLQHJHWLULOPHVL
 hUHWLPHLOLüNLQWHNQLNHQHUMLYHULPOLOLùL oHYUH X\XPX NRQXODU×QGD
oDO×üPD\DS×OPDV×
 6HNW|UQ WHNQRORMLN JHOLüPHVLQLQ
VDùODQPDV×\HUDO×\RU

'2($%'·GHNL<DSÐODUÐQ9HULPOLOLÞLQL$UWÐUDFDN0LO\RQ+DFPLQGH
<DWÐUÐP<DSÐ\RU
 $%' (QHUML %DNDQO×ù× '2( 
$%'·GHNLHYOHURILVOHURNXOODUKDVWDQHOHUUHVWRUDQODUYHGNNDQODUGD
HQHUMLYHULPOLOLùLQLDUW×UDFDNSURMH
LoLQPLO\RQ86'WXWDU×QGD\DW×U×P
\DSDFDù×Q×Do×NODG×%XSURMHOHULOHUL
ELQDWHNQRORMLOHULJHOLüWLULOHUHNWNHWLFLYHLüVDKLSOHULQHIDWXUDODU×DüDù×
oHNHUHNSDUDQ×QWDVDUUXIHGLOPHVLQL
VDùOD\DFDNVHUDJD]ODU×VDO×P×Q×D]DOWDFDNYHLVWLKGDPRODQDNODU×ND]DQG×UDFDN %LQDODU $%'·GH HQ E\N
HQHUMLWNHWLFLVLNRQXPXQGDhONHQLQ
4
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WRSODPHQHUMLWDOHELQLQYHVHUDJD]ODU×Q×Q ·×QGDQ ID]ODV× ELQDODU×Q
SD\×QDGü\RU%LQDODU×Q\×OO×NHQHUML
WNHWLPLEHGHOLLVHPLO\RQ%X
HQHUMLQLQ GH RUWDODPD oWH ELUL LVH
¶DW×NHQHUML·$%'·GHELQDODU×QHQHUML
WNHWLPL  D]DOW×ODELOLUVH HQHUML
IDWXUDODU×QGD\×OGD\DNODü×NRODUDN
PLO\RQWDVDUUXIHGLOGLùLJ|UOHFHN
%XSURMHELQDODU×GDKDDN×OO×KDOH
JHWLUHFHNHQHUMLPRGHOOHPHGRQDW×ODU×
YHVHQV|UOHULJHOLüWLUHFHNVRùXWXFX
DN×üNDQ NDoDNODU×Q× D]DOWDFDN YH

LNOLPOHQGLUPH VLVWHPOHULQLQ YHULPLQL
DUW×UDFDN VRùXN LNOLPOHUGH YHULPOL
oDO×üDFDN JD] \DN×WO× ×V× SRPSDODU×
NXOODQ×P×Q×GHVWHNOH\HFHN3URMHOHULOH
D\Q×]DPDQGD\HQLOHQHELOLUHQHUMLOHU
YH HQHUML GHSRODPD SD]DU GR\JXQOXùXQXGD\NVHOWPH\LKHGHIOHQL\RU
%LQD]DUI×QGDQKDYDND\×SNDoDNODU×Q×QWHVSLWLHQHUMLND\×SODU×Q×QWHVSLWL
YH D]DOW×P× JQ ×ü×ù×QGDQ Lo RUWDP
D\G×QODW×OPDV×QGDGDKDoRN\DUDUODQDUDNHOHNWULNNXOODQ×P×Q×QD]DOW×P×GD
SURMHQLQJ|]HWWLùLXQVXUODUDUDV×QGD

H!"E2,E2

&KLOOYHQWD)XDUÐßoLQ*HUL6D\ÐP%DáODGÐ
 1UQEHUJ )XDU 0HUNH]L·QL
VRùXWPD NOLPD KDYDODQG×UPD YH
×V× SRPSDV× VHNW|UOHUL LoLQ \LQH
ELU QXPDUDO× XOXVODUDUDV× EXOXüPD
QRNWDV×KDOLQHJHWLUHFHN&KLOOYHQWD
 (NLP  WDULKOHULQGH 
NH]G]HQOHQHFHN
(NLP·GHG]HQOHQHFHNELUJQON
&KLOOYHQWD .RQJUHVL LOH EDüOD\DFDN
RODQ HWNLQOLN VHNW|UOH LOJLOL NLüLOHUL
VHNW|UGHNL HQ VRQ HùLOLP JHOLüPH
YH JHOLüWLUPHOHUL WDQ×PD\D GDYHW
HGL\RU6HNW|UGHNLJHQHOL\LPVHUUXK
KDOLQHEDùO×RODUDN\×O×QGDWP
WLFDULIXDUSHUIRUPDQVJ|VWHUJHOHULQLQ\XNDU×GRùUXROPDV×EHNOHQL\RU
1UQEHUJ 0HVVH \|QHWLPLQGHQ
5LFKDUG .URZR]D ´%DüODPDV×QD 
D\NDOD&KLOOYHQWDLoLQJHQHO
GXUXP ]DWHQ oRN L\L %XJQN
GXUXPXJ|]|QQHDODFDNROXUVDN
KHP IXDU DODQ× E\NOù KHP GH
NDW×O×PF× VD\×V× Do×V×QGDQ 
\×O×Q×QPNHPPHOVRQXoODU×Q×JHoHFHùL]  FLYDU×QGD XOXVODUDUDV×
NDW×O×PF× YH WP GQ\DGDQ 
ELQGHQID]ODWLFDUL]L\DUHWoLEHNOL\RUX](NLPD\×QGD&KLOOYHQWDVORJDQ×
¶&RQQHFWLQJ ([SHUWV· ELU NH] GDKD
HWNLQOLùLQ PHUNH]LQGH RODFDN YH
&KLOOYHQWDDo×O×ü×&KLOOYHQWDDNüDP×
YH\D +LQW UHVHSVL\RQX JLEL HWNLQOLNOHUGH \DQV×\DFDN .DW×O×PF×ODU×Q
 ·LQGHQ ID]ODV×Q×Q XOXVODUDUDV×
NDW×O×PF×ROPDV×YH]L\DUHWoLOHULQ
·V×QGDQID]ODV×Q×QWLFDUL]L\DUHWoL
ROPDV× &KLOOYHQWD·Q×Q XOXVODUDUDV×

VRùXWPD NOLPD KDYDODQG×UPD YH
×V× SRPSDODU× VHNW|UOHULQGH OLGHU
IXDUROGXùXQXHWNLOH\LFLELUELoLPGH
J|VWHUPHNWHGLUµGHGL
%X\×OKHU\×OYDURODQODUDHNRODUDN
ONHED]×QGD\HQLNDW×O×PODUPHYFXW
7UNL\H LON GHID EX \×O PLOOL NDW×O×P
JHUoHNOHüWLUL\RU

%X \üO RGDNODQüODQ  |QHPOL
NRQXEDûOüøüPHYFXW
<HQLVDORQG]HQOHPHVLLOHVUGUOHELOLUE\PH NRQXODUDJ|UHUHQN
NRGODU×

&KLOOYHQWD.RQJUHVL.RQXVXQGD
HQL\LSURIHV\RQHOX]PDQO×N
&KLOOYHQWDgGO

$\U×FD EX \×O NRQXODUD J|UH UHQN
NRGODU×YHIXDUJ|UVHOOHULPHYFXW

<HQL6DORQ']HQL6UGUOHELOLU

&KLOOYHQWD.RQJUHVL.RQXVXQGD(Q
ú\L3URIHV\RQHO8]PDQO×N

%\PH LoLQ 'DKD )D]OD 6XQXP
$ODQ×
&KLOOYHQWD·Q×Q YHULPOLOLùLQLQ YH VUGUOHELOLUOLùLQLQLVWLNUDUO×E\PH\H
D\DN X\GXUDELOPHVL LoLQ 
\×O×QGD VDORQ JUXSODPDV×Q×Q GHùLüWLULOPHVLQHYHEXVD\HGH1UQEHUJ
)XDU 0HUNH]L·QGH GDKD E\N IXDU
DODQ×Q×Q VDùODQPDV×QD NDUDU YHULOPLü.RQXLOHLOJLOLRODUDN1UQEHUJ
0HVVH ILUPDV×Q×Q &KLOOYHQWD )XDU×
'LUHNW|U 'DQLHOD +HLQNHO VXQXP
DODQ×Q×Q E\WOPHVL\OH NDW×O×PF×
ILUPDODU×QGDKDE\NDODQLVWHùLQL
\HULQH JHWLUPHNOH \HWLQPHGLNOHULQL
EHOLUWHUHN´%XVD\HGH\HQLNDW×O×PF×ODU×UQJUXSODU×QDJ|UHWHPDWLN

0HYFXW'XUXP*HUoHNOHûHQYH%HNOHQHQ'HøHUOHU



2012
*HUoHNOHûHQ

2014
*HUoHNOHûHQ

2016
%HNOHQHQ

.DWüOüPFü6D\üVü
8OXVODUDUDVü

881
%63

914
%65

984
%67

\DNODûüN
1.000

)XDU$ODQüP2
8OXVODUDUDVü

33.148
%52

35.144
%53

37.647
%55

\DNODûüN
P2

=L\DUHWoL6D\üVü
8OXVODUDUDVü

29.312
%54

28.462
%56

30.585
%56

\DNODûüN
31.000
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&KLOOYHQWD.RQJUHVLIXDUGDQELUJQ
|QFH\DQL(NLPWDULKLQGH
G]HQOHQHFHN RODQ WDP JQON ELU
NRQJUH 7DQ×QP×ü NRQXüPDF×ODU
o IDUNO× IRUXPGD HQ JQFHO NRQX
EDüO×NODU× KDNN×QGD ·GHQ ID]OD
NRQXüPD \DSDFDNODU %XQODUGDQ
ED]ODU×LNOLPKHGHIOHULHNRGL]D\Q
VRùXWXFXJD]ODUNRQWUROOHUOHYHULPOLOLN×V×WUDQVIHULQGH\HQLOLNOHUWLFDUL
YH HQGVWUL\HO X\JXODPDODUGD ×V×
SRPSDV×WHNQRORMLOHULYHULPHUNH]OHULQGH VRùXWPD YH LNOLPOHQGLUPH
WHNQRORMLOHULQLQ V×Q×UODU× OHM\RQHU
EDNWHULVL LoLQ EDüDU×O× ULVN \|QHWLPL
RODFDN

8OXVODUDUDVü.DWüOüPFüODU

2010
*HUoHNOHûHQ

44-$$%2'Ì3Ì

RODUDN GDKD HWNLQ ELU ELoLPGH
NRQXPODQG×UPDLPNkQ×\DUDW×\RUX]µ
GHGL+HLQNHOD\U×FD$
$YHQR·OXVDORQODUGDJHOHFHN
\×OODUGD &KLOOYHQWD·Q×Q VLVWHPDWLN
RODUDNJHQLüOH\HELOHFHùLQLLIDGHHWWL

Çin

Salon 4 ve 7A

Kore

Salon 8

Tayland

Salon 4A

Türkiye

Salon 9

ABD

Salon 7

ENE2*Í$ÜNY!3)N$!NK)3!K)3!

2016’nın Mayıs ayı Küresel “En Sıcak Aylar”
dizgisini devam ettirdi
ayları ortalama sıcaklığından (14,8°C)
0,87°C daha yüksek gerçekleşti. Geçtiğimiz
13 ay boyunca, ardışık olarak aylık sıcaklık
ortalamaları rekorları kırıldı ve 2016 yılı
kayıtlı yıllar göz önünde tutulduğunda en
sıcak yıl oldu. 2015 yılında da ortalama
sıcaklıklar 2014’teki sıcaklıkların üstünde
gerçekleşmişti.

 Washington, D. C., A.B.D. – 2016 Mayıs
ayı, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Çevre Bilgi
Merkezleri Birliği (NOAA) tarafından bildirilen yeni verilere göre sıcaklık kayıtlarının
tutulmaya başlandığı 1880’den bu yana en
sıcak Mayıs ayı oldu. 2016’nın Mayıs ayında
aylık ortalama sıcaklık 20. Yüzyıl Mayıs

Perakende zinciri gıda artıklarını enerjiye çeviriyor

 Quincy, Massachusetts, A.B.D. –
Massachusetts’te yerleşik bir perakende
gıda zinciri gıda artıklarını enerjiye çeviriyor. Stop&Shop teknoloji firması Divert’le
işbirliği yaparak New England’daki 212
dükkanından toplanan gıda artıklarından ürettiği enerjiyle 102.000 m2’lik
tedarik ve dağıtım üssünün gereksinim
duyduğu enerjinin bir kısmını sağlıyor.

Kuveyt’te antik bir
havalandırma sistemine
ait kalıntılar ortaya
çıkartıldı

 Kuveyt City – Arkeologlar İran
Körfezi’nde bulunan Failaka adasında
M.S. 7 ve 8. Yüzyıllara ait olduğu düşünülen bir havalandırma sistemine ait
kalıntıları gün yüzüne çıkarttılar. Slovakyalı arkeoloji ekibi söz konusu adada
iyi korunmuş ve üst düzey bir mimari
tasarımla inşa edilmiş bir saray kalıntısı
buldular. Slovakya Bilimler Akademisi
Arkeoloji Enstitüsü’nden Matej Ruttkay’a
göre kazının en çarpıcı keşfi ayrıntılı
bir kanal ağının bağlı bulunduğu taş
kuleydi. Söz konusu kulenin “yakaladığı”
hava çok zekice tasarlanmış kanallar
yoluyla iletilerek saray içinde soğutma
sağlıyordu. Ruttkay’a göre benzer sistemler Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki
görece olarak daha yeni yerleşimlerde
kullanılıyor. Ancak Falaika keşfi bilinen
tarih kapsamında ortaya çıkartılmış olan
havalandırma sistemlerinden en eskisi
olma özelliğini taşıyor.

Stop&Shop Halkla İlişkiler Müdürü Philip
Tracey’e göre Stop&Shop Yeşil Enerji
Santrali doğal bir süreç olan anaerobik
sindirim sürecinde mikroorganizmalar
vasıtasıyla bio-çözünür malzemeleri
çürüterek besinlerin bünyesindeki karbonu temiz, yenilenebilir ve yerel bir enerji
kaynağı olan ve elektrik üretiminde kullanılabilen doğal gaza dönüştürüyorlar.
1.115 m2 üzerine kurulu santral her gün
95 ton gıda atığını işleyerek şirketin tedarik ve dağıtım üssünün enerji ihtiyacının
% 40’ını karşılıyor.
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Rüzgâr Kapanları
Murat Çakan
ƞTUBOCVM5FLOƌLÃOƌWFSTƌUFTƌ.BLƌOB'BLàMUFTƌ .BLƌOB.àIFOEƌTMƌǘƌ#ÚMàNà

Mekanik havalandırma sistemleri günümüz dünyasında
küresel iklim değişikliğini hızlandıran unsurların içinde önemli
bir yer tutmaya başladı. Günümüzde bina sektörünün enerji
TBSGƌZBUOEBLƌ QBZ  MBS NFSUFCFTƌOEFEƌS < > WF CV
TBSGƌZBUOOEBOGB[MBTNFLBOƌLIBWBMBOESNB TPǘVUNB
WF TUNB ƌÎƌO IBSDBONBLUBES <> #ƌOB TFLUÚSà VMBǵUǘ CV
TBSGƌZBU TFWƌZFTƌZMF CƌSÎPL àMLFEF FOEàTUSƌOƌO WF VMBǵN
TFLUÚSàOàO TBSGƌZBU QBZMBSO BǵNBLUBES <>
Ortaya çıkan maliyetlerin
düşürülmesi, Dünyamızın
küresel iklim değişikliği
kıskacından kurtarılması,
sürdürülebilir enerji politikalarının hayata geçirilmesi
amacıyla gerçekleştirilecek
planlamalardan birisinin
de bina sektöründe doğal
havalandırma stratejilerine
EBIB GB[MB ZFS WFSNFL
olduğu açıktır.

geçilmez bir gereklilik olarak ön plana çıkmaktadır. Isıtma,
havalandırma ve iklimlendirme bileşenlerine ayırılabilecek
PMBO TM LPOGPS BMBO HàOàNà[EF CƌOB TFLUÚSàOEFLƌ FOFSKƌ
IBSDBNBMBSOOUFNFMLBZOBǘES<>#VBMBOEBLƌIBSDBNBMBS
gelişmiş ülkelerde bina sektörü harcamalarının yaklaşık olarak
Zà[EFFMMƌTƌOEFOEBIBGB[MBTOBUFLBCàMFUNFLUFEƌSWFCVPSBO
Avrupa’da Kuzey’den Güney’e gidildiğinde artmaktadır.

Henüz yakın bir zamana
kadar lüks olarak tanımlaOBO CƌOBMBSEB TM LPOGPS
şar tlarının sağlanması
hususu günümüzde vaz- Şekil 1. Kişi başı milli gelir, kişi başı enerji harcaması karşılaştırması

8
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 ZM ƌUƌCBSƌZMF EàOZBEB OàGVTV OVO à[FSƌOEF
PMBOǵFIƌSTBZTFVMBǵNǵCVMVONBLUBES<>#VǵFIƌSMFSƌO
büyük bir kısmı gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde yer
almakta ve şehir yaşamının içinde beliren enerji ihtiyacı söz
konusu şehirlerin alt yapılarını zorlamaktadır.
Diğer bir yandan, gelişen ve şehirleşmeleri sürekli artan
ülkelerin enerji ihtiyaçları da artmaktadır. Şekil 1 ülkelerin kişi
başına düşen milli geliri ile kişi başı enerji harcamasını karşıMBǵUSNBLUBES<>#VHSBGƌǘFHÚSFHFMƌǵNFLUFPMBOàMLFMFSƌO
önemli bir bölümü Dünya ortalama enerji harcamasının
altında yer almaktadır.
Ancak, ülkeler geliştikçe enerji harcamaları da artış göstermekUFEƌS½[FMMƌLMF±ƌOWF)ƌOEƌTUBOHƌCƌCàZàLOàGVTMVàMLFMFSƌO
ileriki yıllarda artan şehirleşme ve ekonomik taleple birlikte
önemli birer enerji harcayıcısı olacaklarına şüphe yoktur.
Mevcut tahminler Uzakdoğu, Ortadoğu, Güney Amerika
WF "GSƌLBEBLƌ HFMƌǵNFLUF PMBO FLPOPNƌMFSƌO FOFSKƌ IBSDBNBMBSOOZMEBPSUBMBNB PSBOOEBBSUBDBǘOWF
ƌUƌCBSƌZMF FOFSKƌ IBSDBNBMBS ZMEB PSUBMBNB    CàZàZFO
gelişmiş ülkelerin enerji harcamalarını geçeceğini öngörmekUFEƌS ƵFLƌM /àGVTVTPOƌÎFSƌTƌOEF BSUBO±ƌO)BML
$VNIVSƌZFUƌOƌO BZO TàSF [BSGOEB FOFSKƌ IBSDBNBMBSOEBLƌ
ZMMLBSUǵ EFO ZFZBOƌƌLƌLBUOBÎLBSUNǵPMNBT
Dünyamızı çarpıcı ve bir o kadar da korkutucu bir tabloyla karşı
LBSǵZBCSBLNBLUBES< >
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Şekil 2. Bölgelere göre enerji harcamaları [7]

&OFSKƌ TBSGƌZBUOO IFS OF QBIBTOB PMVSTB PMTVO FO B[B
indirgenmesi ise gerçekçi bir strateji oluşturmamaktadır.
Binalar, içinde yaşayan insanların gerek ısıl anlamda gerekse
ƌÎ IBWB LBMƌUFTƌ BÎTOEBO LPOGPSMV CƌS PSUBNEB IBZBUMBSO
sürdürmeleri için yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta,
CƌOBMBSOUBTBSNTàSFDƌOEFBNBÎMBOBOLPOGPSǵBSUMBSOZPǘVO
enerji harcayan mekanik ve elektronik sistemlerle sağlamaları
yerine mümkün mertebe sürdürülebilir enerji kullanımını
destekleyen yenilenebilir enerji kaynakları aracılığıyla ve doğal
yollardan söz konusu şartlara ulaşmalarının amaçlanmasıdır.
#ƌOB FOFSKƌ TBSGƌZBUOO EPǘBM WF TàSEàSàMFCƌMƌS ZPMMBSEBO
azaltılması için günümüzün elektrik enerjisine bağımlı
konvansiyonel enerji kullanım araçlarının kullanılmadığı
zamanlarda bulunan ve uygulanan çözümler insanoğluna
yol gösterici olabilir. Geçmişin önemli medeniyetlerine beşik
PMNVǵDPǘSBGZBN[EBTÚ[LPOVTVBSBÎMBSOTBZDBIƌÎEFB[Nsanmayacak oranda olduğu bir gerçektir. Bu araçlardan biri de

ƵFLƌM3à[HÉSLBQBO

özellikle İran’ın Yezd şehri gibi sıcak ve kuru iklim bölgelerinde
Zà[ZMMBSESLVMMBOMBOWF'BSTÎBEBCBEHƌS "SBQÎBEBƌTFNBMRBG
adı verilen rüzgâr kapanlarıdır.
,VWFZU$ƌUZOƌOLNLBEBSBÎLMBSOEBLƌ'BƌMBLB"EBTOEB
yürütülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkan M.S. 7. yüzyıla
tarihlendirilen saray kalıntıları arasında gelişkin bir havalandırma kanalına ait izler bulunmuştur. Söz konusu kanalın
sarayın üstünde inşa edilmiş bir rüzgâr kapanı sistemine bağlı
PMEVǘVBOMBǵMNBLUBES#V ǵƌNEƌZFLBEBSWBSMǘGƌ[ƌLTFMPMBSBL
UFTQƌU FEƌMNƌǵ ƌML Sà[HÉS LBQBOES <> 3à[HÉS LBQBOMBSOO
günümüzden çok önceki tarihlerde kullanıldığına dair bir diğer

Cp +

Cp -

Şekil 3. Neb-Amun Firavun Evi
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Şekil 5. Rüzgârlı durum, gündüz

Şekil 6. Rüzgârsız durum, gece

LBOUEB)BOFEBOEÚOFNƌOEF .½ IàLàNTàSNàǵ
/FC"NVOVONF[BSPEBTOOEVWBSMBSOBÎƌ[ƌMNƌǵ'ƌSBWVO&Wƌ
SFTNƌOEFHÚSàMFOCƌSNƌNBSƌBZSOUES<>
#VSFTƌNEF'ƌSBWVO&WƌOƌOà[FSƌOEFCƌSƌSà[HÉSZÚOàOFBÎMNǵ 
diğeri ise ters yöne bakan iki açıklık görülmektedir (Şekil 3).
3à[HÉSLBQBOMBSÎPǘVOMVLMBTDBLWFLVSVƌLMƌNCÚMHFMFSƌOEFLƌ
binaların üzerine yerleştirilen ve görevi görece olarak üst
ƌSUƌGBMBSEBLƌUFNƌ[WFTFSƌOIBWBZZBLBMBZQCƌOBƌÎƌNFLÉOMBSB
dağıtmak olan bir mimari eleman olarak göze çarpmaktadır
ƵFLƌM <>4Ú[LPOVTVHFMFOFLTFMNƌNBSƌFMFNBOOUFLOPMPKƌTƌLBSNBǵLPMNBLUBOV[BLUS3à[HÉSLBQBOCƌOBZBHÚSF
yüksekte bulunan ve hakim rüzgâr yönüne bakan açıklıklarınEBOQP[ƌUƌGCBTOÎLBUTBZTOB $p=(P-P∞  ɉ72) sahip havayı
alarak iç ortama dağıtır. Mekâna dağılan hava iç hava kalitesini
BSUUSELUBOWFTMZàLMFSƌBMELUBOTPOSBCƌOBOOOFHBUƌGCBTOÎ
katsayısına sahip bir bölgesinden dışarı atılır (Şekil 5). Burada
BÎLMBOBOIBWBIBSFLFUƌOƌTBǘMBZBOCƌOBFUSBGOEBFTFOSà[HÉS
UBSBGOEBOFOEàLMFOFOCÚMHFMFSBSBTCBTOÎGBSLES#ƌSEƌǘFS
UBSBGUBO  Sà[HÉS LBQBOMBS Sà[HÉS FTNFEƌǘƌOEF EF GBZEBM
olabilecek mimari yapılardır.
3à[HÉSOFULƌTƌOƌOZBIƌÎPMNBEǘ ZBEBÎPLEàǵàLPMEVǘV
sıcak günlerde ısınan rüzgâr kapanı kulesi biriktirdiği ısıyı kule
içerisindeki havaya aktararak havanın yükselmesini sağlar.
Oluşan doğal taşınım akımları mekan içindeki havanın rüzgar
kapanı kulesi boyunca yukarıya doğru hareket etmesine
neden olur ve böylelikle bina içinde etkisi akşam saatlerinde
de sürecek olan sirkülasyon oluşumu başlar (Şekil 6).
ƞSBOWF,ÚSGF[DPǘSBGZBTOEBLVMMBOMBOSà[HÉSLBQBOMBS CBEHƌS HFOFMMƌLMFƌLƌEFOGB[MBZÚOFCBLBOBÎLMLMBSBTBIƌQUƌSMFS
Günler içinde değişen rüzgâr yönlerine göre bazı açıklıklar
açılırken, diğerleri kapatılır. Bazı tasarımlarda rüzgâr kapanı
LVMFTƌHFÎƌSƌNMƌLƌMEFOZBQMSWFCÚZMFDFiZBLBMBOBOwIBWBOO
buharlaşma soğutmasına tabi olması sağlanır. Duvar içinde
erken sabah saatlerinde
biriken nem güneş
ışınımı başlar başlamaz
buharlaşır ve mekân
içine giren hava soğumuş olur.

CÚMHFOƌONƌNBSMBSUBSBGOEBO
gündeme getirilmiştir. Ünlü
.TSM NƌNBS )BTTBO 'BUIZ
eserlerinin büyük bölümünde
rüzgâr kapanı kavramından
ƌMIBNBMNǵUS<>
'BUIZ   ZMOEB -VLTPS
5BQOBǘOEBZBǵBZBOGBLƌS
aile için tasarladığı Yeni Gourna
Köyü’nde rüzgâr kapanlarını
buharlaştırmalı soğutma prensibi ile birleştirerek kullanmıştır
(Şekil 8).
Batılı mimarlar ise rüzgâr
kapanına geleneksel mimarinin
yeniden doğuşu açısından
CBLNBNǵ EBIB ÎPL M
yıllardan itibaren rüzgâr kapaOOO ƌGBEF FUUƌǘƌ QSFOTƌQMFSƌO
ƌǵMFWTFMBOMBNEBLVMMBOMNBTOBPEBLMBONǵMBSESZMOEB
yaşanan petrol krizinin ardından batıda doğal havalandırma ve
QBTƌGTPǘVUNBƌMLFMFSƌEFSƌOMFNFTƌOFƌODFMFONƌǵ TÚ[LPOVTV
kavramların modern yapılara uygulanması hızla artmıştır.
ƵFLƌMEBHÚSàMFO;ƌPO.ƌMMƌ1BSL;ƌZBSFUÎƌ.FSLF[ƌCVBMBOEB
A.B.D.’de gösterilen çabalar açısından önemli bir örnek teşkil
etmektedir.

Şekil 7. Rüzgâr kapanlı
bir sarnıç (Yezd, İran)
Benzer bir uygulamada ise rüzgâr kapanları yeraltı su sarnıçlarında biriken suyun soğutulmasında kullanılır (Şekil 7). Sadece
toprak bir kubbeden ve dört rüzgâr kapanı kulesinden oluşan
bu yapılar yerin altından başlayan bir camiye benzerler. Hakim
3à[HÉSZÚOàOFHÚSFLVMFMFSEFOCƌSƌOEFOTBSOÎƌÎƌOFÎFLƌMFO
hava suyun yüzeyini yalarken buharlaşma yoluyla sudan ısı
ÎFLFS WF OFNMF ZàLMFOFO IBWB OFHBUƌG CBTOÎ CÚMHFTƌOEFO
sarnıcın dışına atılır.
Sayıları az olsa da rüzgâr kapanının günümüzde sürdürülebilir
mimarlık alanındaki kullanımı ilkin doğal olarak ortaya çıktığı

Şekil 8. Yeni Gourna Köyü rüzgâr kapanı
İngiltere’nin Kent şehrinde bulunan Oast evleri ve Bluewater
Alışveriş Merkezi, Melbourne, Avustralya’da bulunan Kent
Konseyi binası (CH2), Dubai’de inşa edilmekte olan Masdar
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Şekil 9. Zion Milli Parkı Ziyaretçi Merkezi, Utah



City içerdikleri tasarımlarda rüzgâr kapanlarını barındırmakta
ve günümüz enerji ve mimarlık dünyasına bu geleneksel
mimari elemanın uygulamada yaşadığı olumlu veya olumsuz
durumlarla ilgili öncü bilgi vermektedirler.
Dikine yükselen ve büyüyen modern şehirlerimizde rüzgâr
kapanı gibi geleneksel teknolojilerin sağlayabilecekleri yararlar
üzerine düşünmeye başladığımız oranda rasyonel, ekonomik
ve estetik çözümler üretmemiz imkân dahilindedir.

<>"CEFMNPOƌFN&M4IPSCBHZ %FTƌHOXƌUI/BUVSF8ƌOEDBUD
IFSBTB1BSBEƌHNPG/BUVSBM7FOUƌMBUƌPO%FWƌDFƌO#VƌMEƌOHT 
*OUFSOBUƌPOBM +PVSOBM PG $ƌWƌM  &OWƌSPONFOUBM &OHƌOFFSƌOH
*+$&&*+&/47PM/P
<> ./ #BIBEPSƌ  1BTTƌWF DPPMƌOH 4ZTUFNT ƌO 5SBEƌUƌPOBM
*SBOƌBO"SDIƌUFDUVSF 4DƌFOUƌGƌD"NFSƌDBO   
<>)BTTBO'BUIZ "SDIƌUFDUVSFGPSUIF1PPS"O&YQFSƌNFOUƌO
3VSBM&HZQU *4#/ 

Kaynaklar:
<>05.BTPTP -+(SPCMFS 5IFEBSLTƌEFPGPDDVQBOUTCFIB
WƌPVSPOCVƌMEƌOHFOFSHZVTFw &OFSHZBOE#VƌMEƌOHT   
173-177
<>)PZ:FO$IBO 4BGGB#3ƌGGBU +ƌF;IV 3FWƌFXPGQBTTƌWF
TPMBSIFBUƌOHBOEDPPMƌOH5FDIOPMPHƌFT 3FOFXBCMFBOE4VT
UBƌOBCMF&OFSHZ3FWƌFXT   
<>-VƌT1ÏSF[-PNCBSE +PTÏ0SUƌ[ $ISƌTUƌOF1PVU "SFWƌFX
POCVƌMEƌOHTFOFSHZDPOTVNQUƌPOƌOGPSNBUƌPO &OFSHZBOE
#VƌMEƌOHT   
<>IUUQXXXXPSMEBUMBTDPNDƌUZQPQTIUN
<> IUUQXXXFFBFVSPQBFVEBUBBOENBQTGƌHVSFT
DPSSFMBUƌPOPGQFSDBQƌUBFOFSHZ
<> IUUQXXXXPSMEPNFUFSTƌOGPXPSMEQPQVMBUƌPODIƌOB
population/
<>&OFSHZ*OGPSNBUƌPO"ENƌOƌTUSBUƌPO *OUFSOBUƌPOBM&OFSHZ
64%FQBSUNFOUPG&OFSHZ +VOF0VUMPPL
<> IUUQTBSDIBFPMPHZOFXTOFUXPSLCMPHTQPUDPN
USSFNBƌOTPGZFBSPMEQBMBDF
IUNM+,+9%,+%+*)(7$*

Murat Çakan
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EF&EƌSOFEFEPǘEVZMOEB,BELÚZ"OBEPMV
Lisesi’nden mezun olmasının ardından uluslararası
LàMUàSFMEFǘƌǵƌNQSPHSBN"'4ƌMFHƌUUƌǘƌ"NFSƌLB#ƌSMFǵƌL
Devletleri’nin Oregon Eyaleti’nde bir yıl kaldı.
 ZMOEB ƞ5Ã .BLƌOB 'BLàMUFTƌ  .BLƌOF .àIFOEƌTMƌǘƌ
Bölümü’nden yüksek makine mühendisi olarak mezun
PMEV  ZMOEB QPTU NBTUFS FǘƌUƌNƌ ƌÎƌO HƌUUƌǘƌ WPO
Karman Akışkanlar Dinamiği Enstitüsü’nde türbomakinalar alanında 6 yıl deneysel çalışmalar yürüttü. 2000
yılında Belçika’da bulunan Louvan-la-Neuve Katolik
Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 2003 yılında
ƞ5Ã.BLƌOB'BLàMUFTƌOEFÚǘSFUƌNàZFTƌPMBSBLÎBMǵNBZB
başladı. 2007-20015 yılları arasında İTÜ Bilim Merkezi
müdürlüğünü yürüttü ve bilim iletişimi alanında çalıştı.
Halen İTÜ Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevini
TàSEàSNFLUFPMBO.VSBU±BLBOƞ5Ã.BLƌOB'BLàMUFTƌOEF
BLǵLBOMBSNFLBOƌǘƌ UàSCPNBLƌOBMBSWFCƌOBGƌ[ƌǘƌBMBOOEB
çalışmaktadır.

-!K!,E

Su tarafı ekonomizerleri nasıl
tasarlamalı ve kontrol etmeli
4UFWFO55":-03 1& "4)3"&ÃZFTƌ
#VNBLBMF"4)3"&%FSHƌTƌ)B[ƌSBOUFZBZNMBONǵUS#V
NBLBMF"4)3"&OƌOƌ[OƌPMNBEBOLPQZBMBONB[WFWFZBFMFLUSPOƌL
PMBSBLWFZBCBTMIBMEFEBǘUMBNB["4)3"&%FSHƌTƌIBLLOEB
EBIBGB[MBCƌMHƌƌÎƌOXXXBTISBFPSHTƌUFTƌOƌ[ƌZBSFUFEƌO

"4)3"&*&44UBOEBSU CƌSÎPLTPǘVUNBTƌTUFNƌVZHVMBNBMBSƌÎƌOIFNIBWBUBSBGFLPOPNƌ[FSMFSƌIFNEFTV
UBSBGFLPOPNƌ[FSMFSƌHFSFLUƌSNFLUFEƌS)BWBFLPOPNƌ[FSleri daha yaygındır ve neredeyse her zaman daha enerji
WFSƌNMƌEƌS'BLBUTVUBSBGFLPOPNƌ[FSMFSƌOƌOUFSDƌIFEƌMEƌǘƌ
çeşitli uygulamalar vardır, örneğin:
t Dış hava erişiminin mimari olarak sınırlandırıldığı her
bir katında iklimlendirme santrali bulunan çok katlı
PGƌTCƌOBMBS
t Hava debilerinin çok yüksek olmasından dolayı hava
FLPOPNƌ[FSMFSƌOƌO Gƌ[ƌLTFM PMBSBL IFS [BNBO QSBUƌL
olmadığı veya hava ekonomizerlerin (geçerli veya
değil) partikül kontaminasyon riskini arttırabilmesi ve
düşük nem seviyelerine yol açma kaygılarını nedeni ile
engellendiği büyük veri merkezleri. Su ekonomizerleri,
sıcak geçiş içeren ve ılık besleme havası sıcaklıklarında,
ÚSOFǘƌO iTPǘVLwHFÎƌǵCFTMFNFIBWBTTDBLMLMBSOO
¡' ¡$ OƌO à[FSƌOEF PMEVǘV WF TDBL HFÎƌǵMFSƌO
¡' ¡$ OƌOà[FSƌOEFPMEVǘVWFSƌNFSLF[MFSƌOEF 
IBWB FLPOPNƌ[FSMFSMF FǵƌU NƌLUBSEB FOFSKƌ UBTBSSVGV
sağlarlar. Bu ılık hava sıcaklıkları, dolayısıyla, soğutulmuş su besleme sıcaklıklarının, çoğu iklimde yılın
CàZàL ÎPǘVOMVǘVOEB TPǘVUNB LVMFMFSƌ UBSBGOEBO
IB[SPMBSBLVMBǵMBCƌMƌSPMBO ¡' ¡$ OƌOà[FSƌOEF
olmasına olanak sağlar.
t )BWBUBSBGFLPOPNƌ[FSMFSƌOGƌ[ƌLTFMPMBSBLQSBUƌLPMNBEǘWFZBBǵSEFSFDFEFQBIBMPMEVǘVLàÎàLGBODPƌM
sistemlerinde.

4
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t Soğutulmuş kirişler (chilled beams), radyant soğutma
WFIBWBUBSBGFLPOPNƌ[FSMFSƌOƌOVZHVMBOBNBZBDBǘ
diğer hidronik sistemler.
#VSBEBVZHVONBMƌZFUMƌWFFOFSKƌWFSƌNMƌTVUBSBGFLPOPmizerlerin tasarımı için bazı ipuçları mevcuttur.
Sistem tasarımı ve ekipman seçimi
t 1FSGPSNBOT NBLTƌNVNB ÎLBSNBL ƌÎƌO WF BZSDB
"4)3"&4UBOEBSUTOSMBNBMBSOLBSǵMBNBLƌÎƌO 
ekonomizer, soğutma grubuyla bütünleşik olmak
zorundadır ki bu, bütün yükü karşılayamasa da
soğutma grupları üzerindeki yükün azalmasını sağlanmak zorundadır anlamına gelir. Bu, ısı değiştirgecinin
Şekil 1’deki gibi soğutma grubuyla paralel olması
yerine Şekil 2’de gösterildiği gibi soğutma grubuyla
seri ve girişinde olması anlamına gelir. Seri pozisyonda
ekonomizer, soğutma grupları istenilen soğutulmuş su
sıcaklığını temin etmek için çalıştırılmasının zorunlu
olduğu durumlarda bile soğutma grupları üzerindeki
yükü düşürmek adına soğutulmuş su dönüşünü ön
olarak soğutabilir. Yatırım maliyetleri temelde entegre
FEƌMNFNƌǵ CƌS FLPOPNƌ[FS ƌMF BZOES  GBLBU FLPOPmizerin işletmede olduğu saat sayısı büyük ölçüde
BSUBDBLUSLƌCV ÚOFNMƌÚMÎàEFFOFSKƌQFSGPSNBOTOWF
maliyet etkenliğini arttırır. Bütünleşik (entegre edilmiş)
ekonomizerler ayrıca daha sonra detaylı olarak ele
alınacağı üzere daha kolay kontrol edilir. Bütünleşik

Soğutma
kulesi 1

Soğutma
kulesi 2

Soğutma
kulesi 1

Soğutma
kulesi 2

Soğutma
grubu 1

Soğutma
grubu 1

Soğutma
grubu 2

Soğutma
grubu 2
Bypas
WSE
sadece

Plakalı ısı
değiştiricisi

Minimum
soğutma
grubu bypas
debisi

Modülasyon
vanası

Minimum
soğutma
grubu bypas
debisi
Plakalı ısı
değiştiricisi

Şekil 1. Bütünleşik olmayan ekonomizer

Şekil 2. Bütünleşik ekonomizer
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t

t
olmayan ekonomizerlere göre, eğer varsa, birkaç avantajı vardır.
t Şekil 2’de gösterildiği gibi, aynı soğutma kuleleri ve
yoğuşturucu su pompaları, ekonomizer ısı değiştiricisi
ve soğutma grubu yoğuşturucusunun ikisine de hizmet
etmesi için kullanılmalıdır. Bazı tasarımcılar, düşük
yoğuşturucu su besleme sıcaklıkları nedeniyle düşük
soğutma grubu yük basıncı kaygılarından dolayı, kayda
EFǘFS NBTSBGMBS ƌMF BZSL LVMFMFS WF QPNQBMBS UFEBSƌL
FEFSMFS 'BLBU  ZàL CBTOD LPOUSPMà  CƌSÎPL TPǘVUNB
grubu kontrolünde standart olan yük basıncı kontrol
sinyali çıkışı ile yoğuşturucu izolasyon vanalarının
NPEàMBTZPOV WF LPOUSPMàOàO ZBQMNBT UBSBGOEBO
LPMBZDBWFNBTSBGT[PMBSBLZBQMBCƌMƌS7BOBMBS FLPOPmizer modunda yoğuşturucu su besleme sıcaklığının ne
kadar soğuk olduğuna bakmaksızın soğutma grubunun
NƌOƌNVN MƌGUƌOƌ TàSEàSNFL ƌÎƌO BLǵ ZPǘVǵUVSVDV
boyunca gerektiği gibi kısar.
t Soğutma kuleleri ve yoğuşturucu su pompalarının
kapasite ve miktarları ekonomizer olmadan da aynı
LBMNBLUBES #V  PGƌT CƌOB VZHVMBNBMBS ƌÎƌO TF[HƌTFM
olarak ortadadır: ekonomizerler çalıştığında havanın
soğuk olacağını, bu sebeple yüklerin tasarım yüklerinin
oldukça altında olacağını biliriz: böylece iki soğutma
grubundan (Şekil 2’de örnekte gösterilmiştir), diğerini
ekonomizerin ısı değiştirgecinin kulesine su tedarik
etmek için serbest bırakarak, bir tanesine ihtiyaç vardır.
'BLBUCV ZàLMFSƌOTPǘVLIBWBMBSEBCƌMFCàUàOTPǘVUNB
gruplarının çalışmasını gerektirdiği veri merkezleri için
de doğrudur. Bundaki neden, kompresör ısısı azaltıldığı
ƌÎƌOLVMFMFSà[FSƌOEFLƌZàL HFSÎFLUFFLPOPNƌ[FSUBSBGOdan azaltılmıştır ve soğutma grubu yoğuşturucularına
yoğuşturucu su akışı daha soğuk olduğundan tasarıma
göre daha az olacaktır (ve aslında daha önce ele alındığı
HƌCƌZàLCBTODLPOUSPMWBMGMFSƌOƌOLTMNBTUBSBGOEBO
azaltılabilir), ilave pompalara gerek olmadan ekonomizer ısı değiştiricisine suyu hazır bulundurur.
t 4PǘVUNB LVMFTƌ LBQBTƌUFTƌ FLPOPNƌ[FS UBSBGOEBO
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etkilenmediğinde tasarım yaklaşım sıcaklığını, özellikle
soğuk havada yüksek yüke sahip santraller için Standart
#ÚMàNTVUBSBGFLPOPNƌ[FSHFSFLMƌMƌLMFSƌOF
uyacak şekilde düşürmek gerekebilir. Bu konu ileride
FL CƌMHƌi½SOFL UBTBSN QSPTFEàSàwOEF FMF BMONǵUS
4BZGB 
4PǘVUNBLVMFMFSƌZMƌÎƌOEFÎPLGB[MBTBBUUBNI[EBÎBMǵtırılacağından soğutma kulelerinin çok verimli olması
LSƌUƌLUƌS4UBOEBSUǵBSUMBSOEB ¡'UB¡'UBO¡'B
LBEBS<¡$EF¡$EFO¡$ZF>ZBǵUFSNPNFUSF PGƌT
UƌQƌVZHVMBNBMBSƌÎƌOFOB[HQNIQ -<TL8> WF
veri merkezleri gibi 7/24 uygulamalar için 110 gpm/hp
 -<TL8>  ÚOFSƌMNFLUFEƌS #V WFSƌNMFS  FLPOPNƌ[FS
PMNBZBO VZHVMBNBMBS ƌÎƌO  EBIB NBMƌZFU FULFO
olduğunu göstermektedir2.
Soğutma kulesi, kireçlenmeyi engellemek için kule üreUƌDƌTƌUBSBGOEBOÚOFSƌMFONƌOƌNVNEFCƌMFSƌOTBǘMBONBT
esnasında, maksimum verim ve kapasite için ekonomizer çalışır duruma getirildiğinde mümkün olan en çok
soğutma hücresi çalıştırılabilecek şekilde seçilmelidir.
Düşük minimum debiler, sıcak su dağıtım tavalarında
su bendi ve özel nozullar kullanılarak sağlanabilir.
Soğutulmuş su pompası basma yüksekliği, ekonomizer
modunda olduğunda ısı değiştirgecinin basınç düşüşü
sebebiyle yükselir. Buna karşın, ekonomizer çalışırken
ZàLMFSƌOEàǵàLPMEVǘVPGƌTHƌCƌVZHVMBNBMBSEB FLPOPmizer çalışmazken pompa basma yüksekliğinin tasarım
yüksekliğinin daha üstüne çıkarılmasına gerek yoktur;
aşırı basınç, serpantinlere azaltılmış soğutulmuş su
akışı nedeni ile ekonomizerler çalışır durumda iken ısı
değiştiricilerinde mevcut olabilir.
Isı değiştiricisi plaka ve çerçeve tipi olmalıdır ve yaklaşık
¡' ¡$ ML CƌS ZBLMBǵN ƌÎƌO TFÎƌMNFMƌEƌS ZBOƌ  T
değiştiricisinden ayrılan soğutulmuş suyun sıcaklığı,
ısı değiştiricisine giren yoğuşturucu suyu sıcaklığının
¡' ¡$  GB[MBTOB FǵƌUUƌS  *T EFǘƌǵUƌSƌDƌTƌ NBMƌZFUƌ
yaklaşım sıcaklığı ile eksponansiyel olarak artabilir, bu
sebeple çok yakın yaklaşımlar maliyet etkenliği için test
FEƌMNFMƌEƌS :PǘVǵUVSVDV TV UBSBGOEB T EFǘƌǵUƌSƌDƌTƌ

basınç düşüşü yoğuşturucu ile aynıdır, bu sebeple debi,
hem yoğuşturucu hem de ısı değiştiricine hizmet verEƌǘƌ[BNBOCFO[FSPMBDBLUS4PǘVUVMNVǵTVUBSBGOEB 
soğutulmuş su pompası enerji etkisini sınırlandırmak
için basınç düşüşü genellikle yaklaşık 5 veya 6 psi (34
veya 41 kPa)’a sınırlandırılmaktadır. Isı değiştiricisi perGPSNBOT4UBOEBSUUBSBGOEBOƌTUFOƌMEƌǘƌHƌCƌ")3*
4UBOEBSUFHÚSFTFSUƌGƌLBMBOESMNBMES
t &LPOPNƌ[FS QFSGPSNBOTO WF FLPOPNƌ[FS ÎBMǵNBEǘOEB CƌMF TƌTUFNƌO QFSGPSNBOTO  NBLTƌNVNB ÎLBSmak için soğutulmuş su sistemi çok yüksek bir sıcaklık
artışı (ΔT) için tasarlanmalıdır. Bu, ekonomizerin daha
GB[MBTBBUÎBMǵNBTOBƌ[ƌOWFSFOTPǘVUVMNVǵTVEÚOàǵ
sıcaklığını maksimuma çıkartır. Tasarım prosedürü
basittir: bütün soğutma bataryaları, Standart 62.1 4’in
UFNƌ[MFOFCƌMƌSMƌLLTUMBNBMBSƌÎƌOEFGQN NT 
alın hızında kuru batarya basınç düşümü 0.75 in.w.c.
(188 Pa)’ı* aşmaması zorunlu olarak en büyük boyutta
olmalıdır. Bu, tipik olarak inç başına 12 kanatçıklı (cm
başına 5 kanatçık) sekiz sıralı bir batarya olacaktır.
Yüksek ΔT bataryalarını kullanmak ayrıca ilk maliyetleri,
enerji talebini ve yıllık enerji maliyetlerini düşürür ve
CàUàOUBTBSNMBSƌÎƌOBNBÚ[FMMƌLMFTVUBSBGFLPOPNƌzerler için kullanılmalıdır.
Su tarafı ekonomizer kontrolleri
4VUBSBGFLPOPNƌ[FSƌƌÎƌOLPOUSPMTƌTUFNMFSƌ HFMFOFLTFM
TBOUSBMMFSEF PQTƌZPOFM PMBO CƌS UBOF GB[MB TFOTÚSàO  CƌS
yaş termometre sıcaklık sensörünün, gerekmesi dışında
genel olarak geleneksel santraller ile aynıdır. Bu genellikle
iki sinyali yaş termometre sıcaklığına çeviren yazılım veya
elektroniği içeren sıcaklık ve bağıl nem sensörlerinin bir
kombinasyonudur. Ne yazık ki, nem sensörleri herkesin
bildiği gibi güvenilmezdir ve sıklıkla yeniden kalibrasyona
ihtiyacı vardır. Güvenilirliliğin arttırılması için yüksek
kalitede bir sensörün seçilmesi önemlidir (öneriler için
3FGFSBOTFCBLO[ WFBZSDBZFSFMÎƌǘOPLUBTTDBLMǘO
internet yoluyla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) bölgesinde ölçülen çiğ noktası sıcaklığı
ile kıyaslayan kontrol sistemine sahip olarak bir kalite
kontrolü sağlar. Eğer yerel çiğ noktası sıcaklığı (çoğu dijital
kontrol sistemlerinde standart psikrometrik rutinleri kullanarak hesaplanan yaş termometre sıcaklığından) NOAA
ÎƌǘOPLUBTTDBLMǘOEBOCàZàLÚMÎàEFGBSLMMLHÚTUFSƌSTF 
nem sensörlerinde yeniden kalibrasyon ihtiyacını belirten
alarmlar oluşturulur.
4VUBSBGFLPOPNƌ[FSMFSƌƌÎƌOÚOFSƌMFOLPOUSPMTSBT
t 7BMG UBMFCƌOF CBǘM PMBSBL TPǘVUVMNVǵ TV CFTMFNF
sıcaklığı ayar noktasını resetle, başka bir deyişle, bir tane
TPǘVUVMNVǵTVLPOUSPMWBMGƌUBNBNFOBÎMODBZBLBEBS
su sıcaklığını yükselt.
t Eğer soğutulmuş su geri dönüş sıcaklığı, tahmini
T EFǘƌǵUƌSHFDƌ TV ÎLǵ TDBLMǘ 1)9-85  BSU
¡' ¡$ EBO EBIB GB[MB ƌTF FLPOPNƌ[FSƌ ÎBMǵUS

¡' ¡$ EƌGFSBOTƌZFMƌOFTBEFDFNƌOƌNBMFLPOPNƌ[FS
ZàLB[BMUNƌÎƌOÎPLGB[MBTPǘVUNBLVMFTƌGBOFOFSKƌTƌ
harcamasından kaçınmak için ihtiyaç duyulmuştur.
1)9-85BǵBǘEBLƌEFOLMFNLVMMBOMBSBLUBINƌOFEƌMƌS

Burada;
T 8#= mevcut yaş termometre sıcaklığı
PAHX= tahmini ısı değiştirgeci yaklaşımı
PACT= tahmini soğutma kulesi yaklaşımı
DAHX= tasarım ısı değişimi yaklaşımı
1-3HX= tahmini ısı değiştirgeci kısmi yük oranı (mevcut
soğutulmuş su akış debisi bölü tasarım HX soğutulmuş su
debisi)
DT 8#= tasarım yaş termometre sıcaklığı
DACT= tasarım soğutma kulesi yaklaşımı
m= üreticinin soğutma kulesi seçim programından veya
santral işletmeye alındıktan sonra ampirik olarak elde edilmiş eğimdir. Tipik değerleri, veri merkezleri gibi yaklaşık
TBCƌUZàLVZHVMBNBMBSƌÎƌOEFOFLBEBSES0GƌTUƌQƌ
uygulamalar için m değeri -0.2 ile 0 aralığndadır.
t Eğer soğutulmuş su dönüş sıcaklığı en azından
¡' ¡$ B[BMUMNB[TBTVUBSBGFLPOPNƌ[FSƌEFWSFEǵ
bırakınız.
t )9-85 ƌTUFOƌMFOTPǘVUVMNVǵTVCFTMFNFTDBLMǘTFU
noktasında veya altında olduğunda soğutma grubunu
devre dışı bırakınız.
t Soğutulmuş su besleme sıcaklığı istenilen set noktasının
üstünde olduğunda soğutma gruplarını devreye alınız.
Eğer mevcut soğutulmuş su debisi bir tek soğutma
grubunun tasarım debisinin oldukça üzerinde ise birkaç
soğutma grubunun devreye alınması gerekliliğine
dikkat ediniz.
t Kulenin minimum debi sınırlamalarının izin verdiği
ölçüde çalıştırabildiğiniz kadar kule hücresini çalıştırın.
t Yoğuşturucu su debisinin mevcut soğutulmuş su debi4%--5: !Ê534/3 
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gerekmesine rağmen diğer bileşenler aynı kalmaktadır.
Ekonomizerler her zaman bütünleşik (seri) bir bağlantıda
monte edilmelidir. Kontroller, yaş termometre sıcaklık
bilgisi ve tahmini ısı değiştirgeci ve soğutma kulesi yaklaşımlarının bilgisini gerektiren, ekonomizerlerin devreye
TPLVMNBT[BNBOOUBINƌOƌEǵOEBCBTƌUUƌS'BLBUCàUàOMFşik ekonomizer tasarımları ile bu yaklaşım güvenilir santral
QFSGPSNBOTƌÎƌOLSƌUƌLEFǘƌMEƌS
Örnek tasarım prosedürü6,7

TƌZMFZBLMBǵLPMBSBLFǵMFǵUƌǘƌOƌLPOUSPMFEƌOGBLBUNƌOƌNVNCƌS¡' ¡$ BSBMLTBǘMBNBLƌÎƌOEFCƌZƌHFSFLUƌǘƌ
kadar (kulenin en alt akış sabitleri dahilinde) azaltın.
Daha düşük debi ve daha yüksek aralık kule verimini
arttırır ve pompa gücünü azaltır. Debi kademeli pompalar, değişken hızlı pompalarda hız modülasyonları
WFWFZBTEFǘƌǵUƌSHFDƌà[FSƌOEFLƌƌ[PMBTZPOWBMGMFSƌOƌO
NPEàMBTZPOVUBSBGOEBOLPOUSPMFEƌMFCƌMƌS%FCƌEƌSFLU
olarak bir akış ölçerle (tıkanmaların engellenmesi için
tam geçişli manyetik veya ultrasonik tip önerilir) ölçülür
veya ısı değiştirgecinin basınç düşüşünden anlaşılır.
t Kule hızı kontrolü:
4VUBSBGFLPOPNƌ[FSEFWSFEǵCSBLMEǘOEB:àLUFO
veya yaş termometre sıcaklığından resetlenmesi gereken
normal yoğuşturucu su sıcaklığını sürdürmek için hızı
kontrol edin.
4VUBSBGFLPOPNƌ[FSWFTPǘVUNBHSVQMBSEFWSFZFBMOEǘOEB,VMFGBOMBSOI[EBÎBMǵUSO
4PǘVUNBHSVQMBSEFWSFEǵCSBLMEǘOEB)9-85OƌO
istenilen soğutulmuş su besleme sıcaklığı set noktasında
sürdürülmesi için hızı kontrol edin.
Yukarıdaki tek kompleks sıralama ekonomizerin devreye
alınması gereken zamanın tahminidir. Neyse ki, eğer tahmin hesaplamaları olmazsa ve ekonomizer zamanından
önce devreye alınırsa, kısa sürede devre dışı kalacak ve
santral soğutulmuş su debisi veya besleme sıcaklığında
bir bozulma görmeyecektir. Bu, ekonomizerden soğutma
gruplarını kumanda eden bütünleşik olmayan ekonomi[FSMFSEFIBTBSWFSƌDƌPMBCƌMƌSWFFLPOPNƌ[FSQFSGPSNBOT
hakkında yanlış tahmin soğutma grubunda kısa döngüye
ve soğutulmuş su besleme sıcaklığı kontrolünün geçici
olarak kaybıyla sonuçlanır.
Değerlendirmeler
4VUBSBGFLPOPNƌ[FSMFS EBIBB[FOFSKƌWFSƌNMƌMƌǘƌOFTBIƌQ
PMNBTOBSBǘNFOCB[VZHVMBNBMBSEBIBWBUBSBGFLPOPNƌ[MFSF HÚSF UFSDƌI FEƌMFCƌMƌSMFS 4V UBSBG FLPOPNƌ[FSMFS
kullanıldıklarında yoğuşturucu suyu ve soğutulmuş su
arasında yalnızca bir ısı değiştirgecine ihtiyaç duyarlar;
CB[FOTPǘVUNBLVMFTƌOƌO4UBOEBSUQFSGPSNBOTHFSFLsinimlerinin karşılaması için yaklaşımının düşürülmesi
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1. ¡' ¡$ LVSVUFSNPNFUSFWF¡' ¡$ ZBǵUFSNPmetre sıcaklıklarında soğutulmuş su yükünü hesaplayın.
#V 4UBOEBSUUBSBGOEBOWFSƌNFSLF[MFSƌEǵOEBLƌ
CƌOBMBSƌÎƌOCFMƌSMFONƌǵPMBOQFSGPSNBOTUFTULPǵVMVEVS 
Bu, standart bir yük hesaplama programı kullanılarak bir
ilkbahar veya sonbahar ayının seçilmesi ve tasarım dış
hava sıcaklıklarının geçersiz kılınması ile yapılır. Diğer
tüm yük varsayımları aynı kalır. Yükler, azaltılmış iletim
ve dış hava iklimlendirme yükleri nedeniyle tasarım
yüklerinden azaltılmalıdır.
2. Bütün bataryalar için yukarıdan belirlenmiş soğutulmuş
TV ZàLàOàO  àOà LBSǵMBZBDBL FO TDBL TPǘVUVMmuş su besleme sıcaklığını belirlemek için batarya
seçim yazılımı veya diğer batarya modellerini kullanın.
Bunu yapmak için ilk önce her bir batarya için tasarım
debisinde yükü karşılayabilecek en sıcak besleme su
sıcaklığını belirleyin, sonra bunlardan en soğuk olanını
seçin ve diğer bataryalar boyunca soğutulmuş su debisini hesaplamak için kullanın. Batarya yazılımı, herbir
bataryadan soğutulmuş su dönüş sıcaklığını da belirleyecektir. Genel olarak, soğutulmuş su besleme sıcaklığı,
UBTBSN TPǘVUVMNVǵ TV CFTMFNF TDBLMǘOO ¡' ¡$ 
veya daha üstünde resetlenebilir. Bu, yedek klima santrallerinin avantajını kullanarak mevcut batarya alanını
FGFLUƌG PMBSBL BSUSNBT ƌMF TàSFLMƌ PMBSBL ZàLTFL ZàLF
karşın veri merkezleri için bile doğru olabilir.
3. Yoğuşturucu su debisini tasarım yoğuşturucu su pompası debilerinin gerektiği gibi birkaç katına eşit olarak
yukarıda belirlenen soğutulmuş su debilerini yakın
olarak karşılayacak biçimde seçin.
4. Isı değiştirgeci yoğuşturucu su besleme sıcaklığını yuka-

Tablo 1. Soğutma grubu tasarım koşulları (herbiri)

Soğutma grubu
su tarafı

Yoğuşturucu su
tarafı

Kapasite, ton,
(kW)

300 (1055.6)

345 (1213.31)

Debi, gpm, (L/s)

290 (21.973)

550 (41.673)

Giren su, °F, (°C)

69 (20.6)

75 (23.9)

Çıkan su, °F, (°C)

44 (6.7)

ΔP, psi, (kPa)

6.5 (44.816)

Tablo 2. Su tarafı ekonomizer ısı değiştiricisi tasarım
koşulları
Soğutulmuş su
(sıcak) tarafı

Yoğuşturucu suyu
(soğuk) tarafı

Toplam yük, ton
(kW)

350 (1230.9)

350 (1230.9)

Debi, gpm, (L/s)

560 (42.43)

550 (41.673)

Giren su, °F, (°C)

65 (18.3)

47 (8.3)

90 (32.2)

Çıkan su, °F, (°C)

50 (10)

62.3 (16.8)

6.7 (46.195)

ΔP, psi, (kPa)

5 (34.474)

4.8 (33.095)

rıda belirlenen gerekli reset soğutulmuş su besleme
TDBLMǘOB FǵƌU TFÎƌO ZBLMBǵN TDBLMǘO ¡' ¡$ 
azaltın.
5. Yoğuşturucu suyu geri dönüş sıcaklığını, yukarıda
belirlenen yoğuşturucu su debisi ve besleme sıcaklığına
bağlı olarak soğutulmuş su yükünü karşılaması için
hesaplayınız.
6. 4PǘVUNBLVMFMFSƌOƌO¡' ¡$ ZBǵUFSNPNFUSFTDBLlığında gerekli yoğuşturucu su besleme sıcaklığını
sağlayabildiğini doğrulamak için soğutma kulesi
seçim yazılımı kullanın. Eğer sağlamazsa, soğutma
kulelerinin (ve/veya ısı değiştirgeçlerinin) daha yakın
yaklaşım sıcaklıkları için tekrar seçilmesi gerekecektir.
½SOFL,BULBULMƌNBTBOUSBMMFSƌOƌOPMEVǘVCƌSPGƌTCƌOBTOB
hizmet eden Şekil 2’deki santrali ele alın. İki soğutma
grubunun tasarım soğutma pikinde tasarım koşulları Tablo
1’de gösterilmiştir. Pompa debileri soğutma grubu tasarım
EFCƌMFSƌƌMFVZVǵNBLUBESWFTPǘVUNBLVMFMFSƌ¡' ¡$ 
ZBǵ UFSNPNFUSF TDBLMǘOEB  ¡' ¡$  CƌS ZBLMBǵNMB
TFÎƌMEƌ4PǘVUNBZàLMFSƌEBIBTPOSB¡'¡' ¡$¡$ 
dış hava sıcaklık şartlarında yeniden hesaplandı; yük 600
UPOEBOUPOB L8UBOL8B EàǵUà#BUBSZB
seçim programları daha sonra klima santrallerinde gerekli
olan soğutulmuş su koşullarının belirlenmesi için kullanıldı
ve yoğuşturucu su koşulları yukarıdaki adımlar kullanılarak
belirlendi. Nihai ısı değiştirgeci tasarım koşulları Tablo 2’de
gösterilmiştir.
Sonra, soğutma kulesi seçim yazılımı, seçilen soğutma
kulelerinin 550 gpm (35 L/s)(her bir kule boyunca 275 gpm
-T EFCƌTƌOEFLƌTVZV¡' ¡$ ZBǵUFSNPNFUSF
TDBLMǘOEB ¡' ¡$  ZBLMBǵN ƌMF ¡'UBO ¡$ 
¡' ¡$ B TPǘVUVQ TPǘVUBNBZBDBǘOB CBLNBL ƌÎƌO
LVMMBOMS'BLBUZB[MN LVMFMFSƌOTBEFDF¡' ¡$ UFTMƌN
edebildiğini belirtti. Bu yüzden, kuleler, üstteki koşullarda

¡' ¡$  ZBLMBǵNB VMBǵNBL ƌÎƌO ¡' ¡$  TV ÎLǵ
TDBLMǘ UBTBSN ZBǵ UFSNPNFUSF TDBLMǘOB ¡'¡$
yaklaşım) için yeniden seçilmek zorundaydı. Isı değiştirgeci
yaklaşımının da istenilen soğutulmuş su sıcaklığının teslimi
ƌÎƌOEàǵàSàMFCƌMFDFǘƌOFEƌLLBUFEƌO GBLBUHFOFMMƌLMFEBIB
büyük soğutma kulelerine yatırım yapmak aynı zamanda
ekonomizer devrede olmadığı zaman verimleri yükselttiği
için daha maliyet etkendir.
7FSƌNFSLF[ƌQFSGPSNBOTUFTULPǵVMMBSƌLMƌN[POVOBHÚSF
EFǘƌǵƌS%FUBZMBSƌÎƌO4UBOEBSU5BCMPFCBLO[
Kaynaklar
"4)3"&*&44UBOEBSE &OFSHZ4UBOEBSEGPS
#VƌMEƌOHT&YDFQU-PX3ƌTF3FTƌEFOUƌBM#VƌMEƌOHT
2. Taylor, S. 2012. “Optimizing the design and control
PGDIƌMMFEXBUFSQMBOUT QBSUDIƌMMFSDPPMƌOHUPXFS
TFMFDUƌPOw"4)3"&+PVSOBM .BSDI
")3* -ƌRVƌEUP-ƌRVƌE)FBU&YDIBOHFST
"4)3"&4UBOEBSE 7FOUƌMBUƌPOGPS"DDFQUBCMF
Indoor Air Quality.
5BZMPS 4i0QUƌNƌ[ƌOHUIFEFTƌHOBOEDPOUSPMPG
DIƌMMFEXBUFSQMBOUTQBSUQƌQFTƌ[ƌOHBOEPQUƌNƌ[ƌOHȜ5w
"4)3"&+PVSOBM%FDFNCFS
4UFƌO +i8BUFSTƌEFFDPOPNƌ[ƌOHƌOEBUBDFOUFST
EFTƌHOBOEDPOUSPMDPOTƌEFSBUƌPOTw"4)3"&5SBOTBDUƌPOT
115(2).
4UFƌO + 45BZMPSi4FNƌOBS8BUFS4ƌEF
&DPOPNƌ[FST BLB'SFF$PPMƌOH *OUFHSBUFE8BUFS4ƌEF
&DPOPNƌ[FSw"4)3"&"OOVBM$POGFSFODF
/#$*1i4VQQMFNFOU1SPEVDU5FTUƌOH3FQPSU
%VDU.PVOUFE3FMBUƌWF)VNƌEƌUZ5SBOTNƌUUFSTwIUUQ
UƌOZVSMDPNPGMFLV
5BZMPS 4i0QUƌNƌ[ƌOHUIFEFTƌHOBOEDPOUSPMPG
DIƌMMFEXBUFSQMBOUT QBSUPQUƌNƌ[FEDPOUSPMTFRVFODFTw
"4)3"&+PVSOBM+VOF
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Akdeniz İkliminde Isıl
İzolasyona Özgün Bir Yaklaşım:
Kaldırılabilir İzolasyon
#VSIBO:036,1 "INFU"3*40:1
1 ƞTUBOCVM5FLOƌLÃOƌWFSTƌUFTƌ.BLƌOB'BLàMUFTƌ

.BLƌOB.àIFOEƌTMƌǘƌ#ÚMàNà

ÖZET
Binalarda kullanılan ısıtma/soğutma yüklerinin azalUMNBT TPO ZÚOFUNFMƌLMFSEF FOFSKƌ UBTBSSVGV BÎTOEBO
birinci derecede öneme sahiptir. Bu kapsamda binaların
kalın yalıtım tabakasıyla bohçalanması binalarda enerji
tüketiminin azaltılması için en çok tercih edilen strateji
PMNVǵUVS"ODBLCVZBLMBǵNƌLMƌNGBSLMMLMBSOOFULƌTƌOƌ
dikkate almaz ve esas olarak ısıtma ağırlıklı iklimlerde
ısıtma ihtiyacının azaltılmasında kullanılır. Hâlbuki
Akdeniz gibi sıcak iklimlerde enerji tüketimi açısından
soğutma enerjisi ihtiyacını azaltmak esastır. Bu çalışmada,
bu gibi iklimlerde soğutma enerjisi talebini azaltmada,
kaldırılabilir yalıtım şeklinde bir yaklaşım geliştirilmiştir.
Soğutma ağırlıklı bir iklim düşünüldüğünde, gündüz
olan yoğun ısı kazancına karşılık, serin yaz gecelerinde
iklimlendirilen ortamlardan olan ters yöndeki ısı kayıpları
mutlaka dikkate alınmalıdır. Özellikle ara mevsimlerde
binanın gün içinde değişen ısı kazancı ve kaybı şeklindeki
bu dinamik davranışı, günlük soğutma enerjisi talebinin
azaltılmasında önemli bir rol oynar. Bu nedenle binanın
ısıl yalıtımı bu dinamik tavrı göz önüne alacak biçimde
tasarlanmalıdır.
ANAHTAR KELİMELER
:BLMBǵL4GS&OFSKƌMƌ#ƌOBMBS O;&# "LEFOƌ[ƞLMƌNƌ %VWBSların Isıl Yalıtımı
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A NOVEL APPROACH TO THERMAL INSULATION IN
MEDITERRANEAN CLIMATE: REMOVABLE
INSULATION
SUMMARY
8IƌMFUIFTQBDFIFBUƌOHBOEDPPMƌOHFOFSHZEFNBOETBSF
UIFQSƌNBSZDPODFSOGPSEPNFTUƌDFOFSHZTBWƌOHTBDDPSEƌOHUPSFDFOUEƌSFDUƌWFT IƌHIƌOTVMBUƌPOPGUIFXBMMTƌT
UIFQSFGFSSFETUSBUFHZUPSFEVDFUIFFOFSHZDPOTVNQUƌPO
in buildings. This approach doesn’t consider diverseness
PGDMƌNBUFT BOEƌTNBƌOMZCBTFEPOSFEVDƌOHUIFIFBUƌOH
demand. However, in hot climates like Mediterranean
SFHƌPO  DPPMƌOH FOFSHZ EFNBOE ƌT UIF LFZ GBDUPS UIBU
basically determines energy saving potential.
8IFO B DPPMƌOH XFƌHIUFE DMƌNBUF ƌT DPOTƌEFSFE  IFBU
losses during the cool summer nights should be taken
into account as well as heat gains during the daytimes.
Especially in intermediate seasons, this dynamic behaWƌPS PG IFBU HBƌO BOE MPTT UISPVHIPVU PG UIF EBZ IBT
an important role on reducing the daily cooling energy
demand. Thus building insulation should be designed
considering this dynamic behavior.
5IFSNBM QFSGPSNBODF PG B CVƌMEƌOH FOWFMPQF ƌO *[NƌS
IBTCFFOBOBMZ[FEUISPVHIFOFSHZTƌNVMBUƌPOTPGUXBSF
EnergyPlus. Annual cooling energy demand has been
evaluated. Simulation results show that high insulation

PGUIFPVUFSTLƌOIBTBOFHBUƌWFFGGFDUPOSFEVDƌOHDPPMƌOH
energy demand in intermediate seasons. As a novel approach, seasonally and daily scheduled removable insulation
has been studied. It has been demonstrated that a saving
PGƌOBOOVBMDPPMƌOHFOFSHZEFNBOEDBOCFBDIƌFWFE
by daily scheduled removable insulation. However, this

approach has more promising energy saving potential
XƌUIBVUPNBUFEDPOUSPMPGUIFƌOTVMBUƌPOMBZFSCZTFOTƌOH
outside air temperature variations.

GİRİŞ

METODOLOJİ

Ticari binalarda ve konutlardaki enerji tüketimi 28 AB ülkeTƌOEFUPQMBNFOFSKƌUàLFUƌNƌOƌOOBLBSǵHFMNFLUFEƌS
<>#VOFEFOMF"WSVQBCƌSMƌǘƌOEFCVUàLFUƌNƌOB[BMUMNBT
enerji bağımlılığının azaltılması yönünde önemli bir
IFEFGUƌS#ƌOBMBSEB&OFSKƌ1FSGPSNBOT:ÚOFUNFMƌǘƌ &1#% 
bu konuda atılan en önemli adımdır. Bu yönetmeliğe göre
ZMTPOVOEBCàUàOLBNVCƌOBMBSZBLMBǵLTGSFOFSKƌMƌ
bina (nZEB) standartlarına uyacaktır ve 2020 yılı sonunda
CàUàOZFOƌCƌOBMBSO;&#PMBDBLUS<>&OFSKƌWFSƌNMƌCƌOBMBS 
Ú[FMMƌLMFZBLMBǵLWFZBOFUTGSFOFSKƌMƌCƌOBMBSWFQBTƌGFWMFS
bugünkü uygulamada tasarım olarak genellikle çok kalın
TM ZBMUNB TBIƌQUƌS <> #V ZBLMBǵN ƌLMƌN GBSLMMLMBSO
dikkate almaz ve genellikle ısıtma talebinin azaltılması
esasına dayanır. Hâlbuki Akdeniz iklimi gibi sıcak iklimMFSEFTPǘVUNBFOFSKƌTƌUBMFCƌ FOFSKƌUBTBSSVGVQPUBOTƌZFMƌOƌ
CFMƌSMFZFO BOBIUBS FUNFOEƌS <> #V ÎBMǵNBOO BNBD
Akdeniz iklimi için ısıl yalıtım tabakası kalınlığını artırmaEBOTPǘVUNBFOFSKƌTƌƌIUƌZBDOB[BMUBDBLÚ[HàOQBTƌGCƌS
strateji sunmaktır. Özgün yaklaşım olarak mevsimlik ve
günlük programlanan kaldırılabilen yalıtım önerilmektedir.

Bu çalışmada TS 825 standartlarına uygun İzmir’de bir
CƌOB SFGFSBOTIBMPMBSBLTFÎƌMNƌǵUƌS ƵFLƌM ƞ[NƌS"LEFOƌ[
iklimini temsil eden bir şehir olarak seçilmiştir.

.H\ZRUGV Nearly zero energy building, Mediterranean
DMƌNBUF 8BMMUIFSNBMƌOTVMBUƌPO

Şekil 1. Örnek binanın 3D modeli ve ölçüleri.
Bina 2 katlı toplam döşeme alanı 512 m2 olan bir konut
PMBSBLEàǵàOàMNàǵUàS1FODFSFMFS17$ÎFSÎFWFMƌPMVQ UƌQƌL
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ÚMÎàMFSƌ  Y N PMBSBLBMONǵUS5PQMBNQFODFSF
BMBOOOEǵEVWBSBMBOOBPSBOEFǘFSƌOEFEƌS:ÚOàO
etkisini kaldırmak üzere bütün ölçüler simetriktir. Her kata
4 dış zon bulunmaktadır, iç zon alınmamıştır.

ısı kazanç ve kayıpları duvarlardan ve pencerelerden
PMNBLUBES Lƌ CVOMBS ÎBMǵNBOO BOB IFEFGMFSƌEƌS ƞOTBO
yükleri, aydınlatma ve ekipman iç ısı yükleri de dikkate
alınmamıştır.

5 cm kalınlıktaki dış duvarların yoğunluğu 800 kg/m3
değerindedir. Duvarların ısıl kütlesi bina dış kabuğu ısıl
QFSGPSNBOTOBFULƌZFOÚOFNMƌCƌSQBSBNFUSFEƌS"ODBLCV
makalede bunun üzerinde çalışılmamıştır. Malzemelerin
UFSNPGƌ[ƌLTFMÚ[FMMƌLMFSƌ54TUBOEBSEOEBOBMONǵUS
Duvarlar ve pencerelerin U değerleri standardın öngördüğü limitler içinde kalmaktadır. Duvarların toplam ısı
HFÎƌǵLBUTBZTSFGFSBOTIBMƌÎƌO 8N2K olarak hesaplanmıştır.

)7"$TƌTUFNƌOƌOƌÎPSUBNTDBLMLMBSƌEFBMCƌÎƌNEFLPOUSPM
ettiği kabul edilmiştir. Isıtma ayar noktası 08.00 – 24.00
saatleri arasında 21°C’de tutulmaktadır ve 00.00 – 08.00
saatleri arasında ise 16 °C’ye indirilmektedir. Soğutma ayar
sıcaklığı 08.00 – 24.00 saatleri arasında 25 °C olup, 00.00 –
08.00 arasında soğutma sistemi çalıştırılmamaktadır.

Bu çalışma bina dış kabuğunda yapılan geliştirmelere
EBZBOBOQFSGPSNBOTBSUǵMBSZMBTOSMESWFTBEFDFQBTƌG
ÚOMFNMFS à[FSƌOF ZPǘVOMBǵNǵUS )7"$ TZTUFN QFSGPSNBOTHƌCƌBLUƌGQBSBNFUSFMFSHÚ[ÚOàOFBMONBNǵUS
Çatı, tavan ve döşeme ısı kazanç ve kayıpları dikkate
alınmamıştır, buralar adyabatik kabul edilmiştir. Bütün

HESAPLAR
Yıllık soğutma ve ısıtma enerji ihtiyacı EnergyPlus yazılımı
kullanılarak saatlik bazda hesaplanmıştır. Aylık ısıtma enerji
talebi 5 cm kalınlıktaki yalıtım için ve soğutma enerji talebi
hiç yalıtım yapılmaksızın, 5 cm yalıtım ve 10 cm yalıtım hallerinde Tablo 1’de verilmiştir. Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı bu
CƌOBƌÎƌOL8Iheat olarak hesaplanmıştır. 5cm kalınlıkta
yalıtım olması halinde yıllık soğutma enerjisi ihtiyacı ise
L8Iheat değerindedir.

Tablo 1. Binanın aylık ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyaçları.

3

Isıtma enerjisi ihtiyacı
[kWhheat]
(5cm Yalıtım)

Soğutma enerjisi
ihtiyacı [kWhheat]
(5cm Yalıtım)

Soğutma enerjisi
ihtiyacı [kWhheat]
(Yalıtım yok)

Soğutma enerjisi
ihtiyacı [kWhheat]
(10 cm Yalıtım)

Ocak

1577

280

235

321

Şubat

1284

411

349

462

Mart

559

1136

925

1307

Nisan

133

1616

1236

1853

Mayıs

1

4197

4014

4340

Haziran

0

5760

6123

5770

Temmuz

0

6289

6826

6254

Ağustos

0

6352

6819

6331

Eylül

0

5205

5337

5270

Ekim

39

2156

1846

2378

Kasım

749

619

559

708

Aralık

1785

141

120

163

TOPLAM

6127

34162

34389

35156
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4%--5: !Ê534/3 

Görüldüğü gibi Ocak, Şubat, Kasım ve Aralık ayları ısıtma
mevsimi olarak kabul edilebilir. Geri kalan aylar ise İzmir’de
soğutma sezonudur. Soğutma enerjisi talebi yaklaşık olaSBLTUNBFOFSKƌTƌUBMFCƌOEFOLBUEBIBGB[MBES#VSBEBO
anlaşılabileceği gibi, soğutma enerjisiyle ilgili yapılabilecek
QFSGPSNBOTBSUǵMBSƞ[NƌS WF"LEFOƌ[ ƌLMƌNƌƌÎƌOCƌOBOO
UPQMBNFOFSKƌQFSGPSNBOTOOBSUSMNBTOEBÎPLÚOFNMƌCƌS
etkiye haizdir.

aylarda gece dönemlerinde ortaya çıkan ısı kaybı Akdeniz
ikliminde soğutma yüklerinin azaltılmasında ciddi bir
katkı sağlamaktadır. İzolasyonun artırılması bu kayıpları
azaltmakta ve ters etki yapmaktadır. O halde özellikle ara
mevsimlerde yalıtım kalınlıklarının artırılması iyi bir strateji
değildir. Akdeniz iklimi için yeni bir yalıtım stratejisi geliştirmek gerekmektedir.

Tablo 1’den iki karakteristik soğutma mevsimi tanımlanabiYıllık ısıtma ve soğutma enerjisi tüketimleri, binalarda
lir. İlki ısı kazançlarının baskın olduğu sıcak yaz aylarıdır. Bu
durumda dış hava sıcaklıkları genellikle (gece ve gündüz)
enerji verimliliğini değerlendirmekte anahtar elemanlardır. Enerji verimli bina tasarımında tipik yaklaşım yalıtım
daha yüksektir ve neredeyse sürekli olarak iç hacimlere ısı
LBMOMǘO  QBTƌG FWMFSEF PMEVǘV HƌCƌ  NàNLàO PMEVǘV kazancı olur. İkinci grup ise ara mevsimlerdir ve geceleri
kadar artırmaktır. Bu ısıtma enerjisi ihtiyacını azaltmada
olan ısı kaybı toplam soğutma yükü üzerinde önemli
çok etkili bir yoldur. Ancak bu yaklaşım, soğutma enerjisi
ölçüde etkilidir.
ihtiyacının azaltılmasında aynı başarıyla uygulanılamaz.
Bu durum Tablo 1’de görülmektedir. İzolasyon kalınlığını artırmak
soğutma enerjisi talebini de
artırmaktadır. Çok sıcak bir yaz
mevsiminde (Haziran, Temmuz,
Ağustos aylarında) eğer dış hava
sıcaklığı her zaman iç sıcaklık set
değerinden daha büyük olsaydı,
sadece 5 cm kalınlıktaki bir yalıtım
kalınlığı enerji ihtiyacını azaltmada
olumlu bir katkı sağlayacaktı.
"ODBL ZBMUNO EBIB GB[MB BSUrılması yarar getirmemekte ve
QFSGPSNBOT à[FSƌOEF UFST FULƌ
ZBQNBLUBES %ƌǘFS UBSBGUBO BSB
mevsimlerde soğutma enerjisi
UBMFCƌ  CBǵMBOHÎUBO TGS ZBMUN
kalınlığı) itibaren yalıtım kalınlığını
artırmakla birlikte artmaktadır. Bu Şekil 2. Mayısın ilk haftası için birinci kattaki bütün duvarlardan olan ısı geçişi miktarları.
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Tablo 2. Günlük kaldırılabilir izolasyon için program.

Ocak, Şubat
Kasım, Aralık

İzolasyon uygulanacak

24 saat, sürekli

Mart, Nisan, Mayıs

Haziran, Temmuz,
Ağustos

Eylül, Ekim

07:00 – 17:00 saatleri
arası

06:00 – 20:00 saatleri
arası

07:00 – 17:00 saatleri
arası

Bu ara mevsimlerin dinamik davranışını göz önüne alarak
Akdeniz iklimi için yalıtım tabakalarının yararını maksimize
FUNFLà[FSFiLBMESMBCƌMƌSZBMUNwÚOFSƌMNFLUFEƌS

siminde (Ocak, Şubat, Kasım, Aralık) bütün dış duvarlara
uygulanır. Kuzeye bakan duvarlardan Mayıs’tan Eylül’e
kadar kaldırılır. Bütün diğer duvarlardan Mart, Nisan ve
Ekim aylarında kaldırılır.

Mevsimlik olarak kaldırılabilen yalıtım
Günlük kaldırılabilir yalıtım
İlk yaklaşım mevsimlik olarak kaldırılan yalıtımdır.
Mevsimlik kaldırılabilir yalıtım teorik bir çözüm olarak
düşünülebilir, ideal bir yalıtım tabakası ihtiyaca göre
mevsimlik olarak dış duvarlara uygulanabilmektedir. Bazı
mevsimlerde ise bazı yönlerdeki yalıtımlar kaldırılmaktaES'BSLMZBMUNLBMOMLMBSƌÎƌOTPǘVUNBFOFSKƌTƌƌIUƌZBD
değerlerini veren Tablo 1 göstermektedir ki, Hazirandan
&ZMàMF LBEBS Eǵ EVWBSMBSEBLƌ ZBMUN BWBOUBKMES 'BLBU
LBMBOTPǘVUNBBZƌÎƌOZBMUNNVIBGB[BFUNFLƌZƌCƌS
TUSBUFKƌEFǘƌMEƌS#VIFTBQMBSBHÚSF GBSLMZÚOEFLƌEVWBSlarda tek tek yalıtım tabakasını kaldırıp, uygulamakla ilgili
GBSLMQSPHSBNMBSUBONMBNBLNàNLàOEàS4POVÎPMBSBL
5 cm kalınlıkta standart bir yalıtım tabakası ısıtma mev-

.FWTƌNMƌLLBMESMBCƌMƌSZBMUNOFOFSKƌUBTBSSVGQPUBOTƌZFMƌ
günlük sıcaklık dalgalanmalarını kullanamadığı için sınırlıdır. Aylık ortalama değerleri dikkate alır ve gün içindeki
dalgalanmaları ihmal eder.
Şekil 2’de birinci kattaki bütün dış duvarlardan iç hacimlere
PMBOUƌQƌLTBBUMƌLTUSBOTGFSEFǘFSMFSƌHÚSàMNFLUFEƌS1P[ƌUƌG
EFǘFSMFSTLB[BOÎMBSWFOFHBUƌGEFǘFSMFSTLBZQMBSES
#VSBEBHÚSàMFO.BZTIBGUBTBSBNFWTƌNƌÎƌOSFGFSBOTCƌS
periyot olarak ele alınabilir. Günün belirli saatlerinde düşük
dış sıcaklık değerlerine bağlı olarak ısı kaybı olmaktadır.
Şekil 2 göstermektedir ki yalıtım
tabakası ısı kaybı için de ısı
kazancı için de sınırlayıcı bir elemandır. İzolasyon gündüz olan ısı
kazancını önemli ölçüde düşürür.
Ancak aynı yalıtım gece soğuk
saatlerdeki ısı kaybını da azaltır.
Hâlbuki bu ısı kaybı soğutma
yüklerinin azaltılması için iyi bir
imkândır.

Şekil 3. Birinci kata günlük kaldırılabilir yalıtım uygulamasıyla duvarlardan iç hacimlere
olan ısı geçişi değerleri.

34
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#VIBGUBOO(àOàƌÎƌOZBMUN
olması halinde toplam ısı kazancı
  L8I WF UPQMBN T LBZC
  L8I EFǘFSƌOEFEƌS ƞ[PMBTyon tabakasını kaldırmak bu
EFǘFSMFSƌ TSBZMB   L8I BOE
 L8IEFǘFSMFSƌOFZàLTFMUƌS
Bu göstermektedir ki yalıtım
gündüz ısı kazancını azaltmak
açısından yararlıyken, yalıtımı
kaldırmak geri kalan zamanlar-

Tablo 3. Kaldırılabilir yalıtımla soğutma enerjisi ihtiyaçları.

Soğutma enerjisi ihtiyacı [kWhheat]
Temel hal

Mevsimlik kaldırılabilir Yalıtım

Günlük kaldırılabilir Yalıtım

Mart

1136

925

407

Nisan

1616

1236

768

Mayıs

4197

3970

3809

Haziran

5760

5691

5670

Temmuz

6289

6269

5997

Ağustos

6352

6285

6304

Eylül

5205

5032

4857

Ekim

2156

1846

1218

TOPLAM

32711

31254

29030

daki ısı kaybını artırır ve soğutma yükleri açısından avantaj
sağlar. Buradan günlük bazda kaldırılabilir yalıtım tabakaTOOUPQMBNTPǘVUNBZàLàOàB[BMUNBEBQP[ƌUƌGCƌSFULƌTƌ
olduğu sonucuna varılabilir.

TPǘVUNBFOFSKƌTƌƌIUƌZBDL8IheatEFǘFSƌOEFO
L8IheatEFǘFSƌOFEàǵNFLUFEƌS5FNFMIBMFHÚSFUBTBSSVG
L8IEFǘFSƌOEFEƌS,B[BODOCàZàLCÚMàNàZƌOFBSB
mevsimlerde elde edilmektedir.

Günlük kaldırılabilir yalıtımın etkisini değerlendirmek için
EnergyPlus’ta simülasyonlar gerçekleştirildi ve en etkin
programlar arandı. En iyi görülen program Tablo 2’de
verilmiştir.
İzolasyon ısıtma mevsiminde bütün duvarlarda sürekli
olarak uygulanmalıdır. Ara mevsimlerde 10 saat ve yazın
ise 14 saat uygulanmalıdır.
ƵFLƌMEFWFSƌMFOIBGUBƌÎƌOHàOMàLLBMESMBCƌMƌSZBMUNO
etkisi Şekil 3’te verilmiştir. İzolasyon saat 17.00’den sonra
kaldırıldığında toplam ısı kaybı önemli ölçüde artmaktadır.

"ZMLFOFSKƌUBTBSSVGMBSIFNNFWTƌNMƌLLBMESMBCƌMƌSWFIFN
de günlük kaldırılabilir yalıtım halinde Şekil 4a ve 4b’de
HÚSàMNFLUFEƌS&OCàZàLNVUMBLFOFSKƌUBTBSSVGMBS/ƌTBO
WF &LƌN BZMBSOEB TSBZMB  L8I BOE  L8I PMBSBL
hesaplanmıştır.

TARTIŞMALAR
Günlük ve mevsimlik kaldırılabilir izolasyonlar hallerinde
binanın soğutma enerjisi ihtiyacı simülasyon sonuçları
Tablo 3’de verilmiştir. Mevsimlik kaldırılabilir yalıtımla
VMBǵMBOZMMLFOFSKƌUBTBSSVGVL8IPMBSBLIFTBQMBONǵUS#VUPQMBNLB[BODOPSBOOEBLƌLTN UBINƌO
edilebileceği gibi ara mevsimlerde elde edilmektedir. Yazın
LB[BOÎ,V[FZEVWBSOEBLƌZBMUNLBMESNBLMBTBEFDF 
oranında kalmaktadır.
Günlük kaldırılabilir yalıtım göz önüne alındığında yıllık

Unutulmaması gereken konu bu çalışmada sadece dış
duvarlardan ve pencerelerden olan ısı kazançlarının ele
alınmış olmasıdır. İç kazançlar ve çatıdan olan kazançlar
da dikkate alındığında her hangi bir andaki toplam ısı
kazancı daha büyük olacaktır. Yani gerçek ısı kazançları, bu
çalışmada görülen ısı kazançlarından çok daha büyüktür.
Bunun sonucu olarak, kaldırılan yalıtımla ara mevsimlerde
dış duvardan gerçekleşen ısı kayıpları çok daha etkilidir.
Kaybın tamamından yararlanmak mümkündür. Sadece
duvar ve pencere dikkate alındığında kaybın tamamından
yararlanmak mümkün olamamaktadır.
SONUÇ
Bu çalışmada, Akdeniz ikliminde binaların ısıl yalıtımında
özgün bir yaklaşım olan kaldırılabilir ısıl yalıtım kavramı,
EnergyPlus yazılımı kullanılarak analiz edilmiş ve araştırıl-

4%--5: !Ê534/3 

44-$$%2'Ì3Ì

3

-!K!,E
mıştır. Simülasyon sonuçları göstermiştir
ki mevsimlik olarak kaldırılabilir bir yalıUNMB ZMML TPǘVUNB FOFSKƌTƌOEFO  
PSBOOEB UBTBSSVG FUNFL NàNLàOEàS
#VUBTBSSVGPSBOHàOMàLPMBSBLQSPHSBNlanan kaldırılabilir bir yalıtım tabakası
IBMƌOEFEFǘFSƌOFÎLNBLUBES(àOlük olarak sabit biçimde programlanabilen bir yalıtım gün içindeki dış sıcaklık
dalgalanmalarından yararlanabildiği için
EƌǘFSƌOF HÚSF EBIB CàZàL CƌS UBTBSSVG
potansiyeline sahiptir.

Şekil 4a. Kaldırılabilir yalıtımın referans duruma göre aylık enerji tasarrufları.
&OFSKƌ UBTBSSVGV NƌLUBS HàOMàL TDBLML
değişimlerine çok bağlıdır. Şuna işaret
etmek gerekir ki dış sıcaklık değişimlerini
hisseden, otomatik kontrollü bir kaldırılaCƌMFOZBMUNTƌTUFNƌ FOFSKƌUBTBSSVGMBSO
maksimize edecektir.
Duvarların ısıl kütlesi bina dış kabuğunun
TMQFSGPSNBOTOEBFULƌMƌPMBOÚOFNMƌCƌS
parametredir. Bu etki kaldırılabilir yalıtım
tabakalarının tasarımında mutlaka göz
ÚOàOF BMONBMES %BIB IBGƌG EVWBSMBS Şekil 4b. Günlük kaldırılabilir yalıtımla aylık enerji tasarruf yüzdeleri.
kaldırılabilir yalıtım uygulamalarında
tercih edilmelidir.
Isıtma enerjisi ihtiyacı da ısı yalıtım tabakası kalınlığının
belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Isıtma enerjisi ihtiyacı
da programları etkilemektedir.

5. 545IFSNBM*OTVMBUƌPO3FRVƌSFNFOUTGPS#VƌMEƌOHT5VSLƌTI4UBOEBSET*OTUƌUVUƌPO*$4

Gelecekteki bir çalışmada bütün bu parametreler de
değerlendirmelere dâhil edilebilir.
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