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SOĞUTMA BATARYALARI

BESLEME HAVASI KANALI

Havalandırma Kanalında Uygulanan UV Işığı ile Dezenfeksiyon

FRESH-AIRE UV ürünleri ile
Mikroorganizmalardan Arındırılmış  Sağlıklı Hava

Sağlıklı yaşamak için hepimiz temiz havaya ihtiyaç duyarız. Bilimsel çalışmalar kapalı yaşam 
alanlarındaki havanın dış havadan 5 kat daha fazla kirli ve sağlıksız olduğunu gösteriyor 
Fresh-Aire UV ürünleri ailenizi ve işinizi korur, havalandırma sisteminizin ömrünü uzatır 

enerji ve bakım maliyetlerinizi azaltır

Fresh-Aire UV ticari serisindeki UV-C ışığı ile dezenfeksiyon ürünleri, bulaşıcı 
hastalıkların havalandırma sistemlerinde hava yoluyla taşınması
riskini azaltan çeşitli cihazlardan oluşur 

Soğutma Bataryaları Yüzeyine 
Uygulanan UV Işığı ile Dezenfeksiyon
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Soğutma Bataryası Yüzeyi 

UV Uygulama
Öncesi

UV Uygulama
Sonrası

Neden UV Işığı? Bilim insanları ışığın belirli
frekanslarının mikrobiyal hayat üzerindeki yok edici 
etkisini yüz yıldan uzun bir süredir biliyorlar.
Şimdi biliyoruz ki 254 NM (UV-C bandı)
dalga boyundaki ultraviyole ışığa
maruz kalan mikroorganizmaların
DNA’sında oluşan bozulma üreme
kabiliyetlerini yok ediyor, dolayısıyla
etkin bir şekilde öldürüyor. 

Fresh-Aire UV® Sistemi ile üretilen 

UV ışığı mikroorganizmanın hücre 

duvarını aşarak hücresel hasar

verir ve çoğalmalarını engellemek 

suretiyle öldürür.



Yeni Vitodens serisi yoğuşmalı cihazlar ile renkli 
dokunmatik ekran konforunu yaşayın

Yeni Vitodens 200-W / 222-F / 242-F 
yoğuşmalı cihazlar 5“ renkli dokunmatik 
ekran sayesinde üstün kullanım konforu 
sunmaktadırlar. Genişletilmiş modülasyon 
aralığı (% 5 -100), korozyona dayanıklı Inox-
Radial paslanmaz çelik ısıtma yüzeyi, MatriX-
silindirik brülör ve yenilenen Lambda Pro 
Control Plus yanma kalitesi kontrol sistemi 
sayesinde enerji tasarruflu, çevreci ve uzun 
ömürlü işletme sağlamaktadırlar. 
www.viessmann.com.tr

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri
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The Effect of the Use of Daylight Savings Time in Winter on Energy 
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1.  TTMD Bilgi Bankası’nın oluşması 
konusunda envanterlerimizi 
gözden geçirerek tespitlerimizi 
yaptık, dosyalama konusunda 

üzereyiz. Bundan sonra yazışma-
larımız, evraklarımız, geçmişe ve 
geleceğe yönelik tüm dosyalama 
işlemleri ve kütüphanelerimiz 

2. Üyelerimize ulaşmakta çektiğimiz 
sıkıntılar yavaş yavaş ortadan 
kalkmakta, ilk etapta sosyal 

Twitter, Linkedin ve Youtube 
hesaplarımızla üyelerimize 

ulaşmaktayız. Duyurularımız, 

sosyal medyadan aktarılmakta. 
E-posta yoluyla yapılan duyuru-

hala devam etmekte, üye bilgi 
güncelleme ve takip programları 
ile mail programlarımızı yeni 
bir alt yapıyla oluşturacağız. Bu 
düzenleme yeni dönemde ele 
alınacaktır.

3. Eğitim Seminerleri konusunda 
ortak bir havuz oluşturduk. 
Bundan sonra temsilcilikler, 
üyelerinin ihtiyaçlarına göre 
konuları belirleyecek ve bizler 
yönetim kurulu olarak eğitim 
çalışmalarının gerçekleşmesi için 
destek vereceğiz.

4. 
-

cımız olacak, konu ile ilgili altyapı 



   

çalışmaları devam etmekte, yeni 
-

caktır.
5. “12.Uluslararası Yapıda Tesisat 

Mart – 02 Nisan 2016 tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Sempozyumun bu dönemki 
organizasyon tarihi tamamen 

 
Bu dönem sempozyum anlayışını 

da değiştirerek, sempozyu-
mumuzu uluslararası yapma 
çabasına girdik. Sempozyum 
lisanı İngilizce oldu. Bilim 
kurulunda da yabancı bilim 
adamlarına yer verdik, bu 
sayede akademisyen arkadaş-
larımız verdikleri makalelerle 
akademik puan kazanma şansına 
sahip oldular. Derneğimiz de 
Ekonomi Bakanlığı’ndan destek 

aldı. Derneğimizin vizyonunu 

sempozyum açılışına yetiştirerek 
yabancılara derneğimizi tanıttık.

6. Genel Kurul teşekkür konuş-
mamda da belirttiğim gibi sivil 
toplum örgütlerinin başarısı, 
yönetim ile tabanın birlikte 
hareket etmelerinde saklıdır. 
Yönetim olarak il temsilcilikle-
rimizin daha etkin çalışmalarını 
sağlamak amacıyla bölge temsil-
cilik iç tüzüğü hazırlandı. Bu 
tüzüğe göre il temsilcilikleri daha 
iyi bir örgütlenme içine girecekler 
ve TTMD yapısı güçlenecektir. 

-
rinden biri de İzmir’de Tepekule 
binasında kendi temsilcilik 

7. Kurumsallaşmanın önemli bir 
adımı olan yönergelerimizin, Sn. 
Abdurrahman Kılıç hocamızın 
hazırlamış olduğu altlıklarda, 
değerli yönetim kurulu üyemiz 

şeklini aldığını bildirmek isterim. 



   

Her iki değerli üyemize de 
teşekkür ederiz. 
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Sıralama Ülke Adı Sertifikalı Brüt Alan m2       Sertifikalı Toplam Proje Sayısı

1 Çin     34.62                              931

2 Kanada                           34.39 2,586

3 Hindistan                         15.90                              644

4 Brezilya                            7.43                               380

5 Güney Kore                      5.95                                97

6 Taiwan                             5.66                                99

7 Almanya                          5.03                                215

8 Türkiye                            4.78                                191

9 İsveç                               3.88                                210

10 BAE                                3.64                                180

USA                                   336.84          27,699

*Brüt milyon metrekare. Aralık 2016 verilerine göre. 

**USA LEED konusunda dünyanın en büyük pazarıdır ancak LEED programının geliştirildiği 

ana ülke olarak bu listeye dahil edilmemiştir.
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Cem Savcı: “Kullanıcılardan 
ve sektörden gelecek soruları 
bekliyoruz”
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İç satışlar, ihracat ve üretimde 
gerileme yaşandı      

-

-

Güven kaybı sürüyor         

-

Düşen siparişler beklentileri 
zayıflattı

-

-

-



   

Piedmont ve İzmirli soğutmacılar 
elele

D

Yenilenebilir enerji yatırımında tek 
risk siyasi





   





Ortam Havasındaki Karbonu Tutmada Yeni Bir 

Yöntem: Kristalizasyon

Tunus, Tunus – Tunus’tan bir şirket 
arıkuşlarının kanat hareketlerini taklit 
ederek çalışan yeni bir tür rüzgar türbini 
geliştirdiklerini açıkladı. 
3-Boyutlu Aouinian adı verilen ve karbon 
fiberden yapılma kanat uzunlukları 134 
mm olan türbin biyotaklit yoluyla enerji 
üretiyor.  
Arıkuşunun kanatlarını andıran türbin 
kanatları havada süpürme hareketi 
yaparken sekize benzer bir şekil çiziyorlar.  
Şirkete göre bu yöntemle hem aşağı 
harekette hem de yukarı harekette enerji 
üretilebiliyor ve bu sayede konvansiyonel 
türbinlere göre daha verimli bir enerji 
dönüşümü sağlanıyor.  
Şirket tarafından üretilen ilk prototip 1 kW 
güç üretebilmekte. 

Oak Ridge, Tenn.— A.B.D. Enerji 
Bakanlığı’na bağlı Oak Ridge Ulusal 
Laboratuvarı (ORNL) ortam havasın-
daki karbondioksiti doğrudan tutmayı 
başaran basit ve güvenilir bir yöntem 
geliştirdi.  Bu yöntem sayesinde karbon 
tutumu ve depolanmasında yeni bir 
seçenek oluşturulabilir.  ORNL ekibi ilk 
başlarda suyu çevresel kirleticilerden 
arındıran bir yöntem üzerinde çalışı-
yordu.  Araştırmacılar kirleticilere bağ-
lanan ve çözünmediği için sudan ayrış-
tırılabilen bir kristal oluşturan guanidin 
adı verilen bir basit bileşik geliştirdiler.  

Pullman, Washington – Bir grup araş-
tırmacı kullanımda olan filtrelerin tuta-
madığı karbonmonoksit ve formaldehid 
gibi kirleticileri tutabilen soya temelli 
yeni bir filtre geliştirdiklerini açıkladılar.   
Washington State University ve Beijing 
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden 
araştırmacılar saf soya proteini ve bak-
terisel selülozdan meydana getirdikleri 
bileşimi tamamıyla doğal, biyoçözünür 
ve maliyetsiz bir hava filtresi üretmek 

Rüzgar Türbinleri 

Verimli Enerji Üretimi 

İçin Arıkuşlarını Örnek 

Alıyor

Daha Etkin, Daha Ucuz, 

Daha Çevre Dostu Soya 

Temelli Hava Filtresi

için kullandılar.  Araştırmacıların iddi-
asına göre soya, kirleticileri moleküler 
seviyede tutabilen fonksiyonel kimyasal 
gruplara sahip.  Sentetik plastik filtreler 
ise bu kabiliyetten yoksunlar.  Araştırma 
Composites Science and Technology adlı 
dergide yayınlandı.

Bu süreç zarfında, minimum enerji ve 
kimyasal girdi ile karbondioksiti tutan ve 
bırakan bir yöntem buldular.  ORNL’den 
Dr. Radu Custelcean buluşlarını “sulan-
dırılmış guanidin solüsyonunu havayla 
temas ettirdiğimizde prizmaya benzer 
çok güzel kristaller oluşmaya başladı.  
Bu yapıları X-Ray difraksiyonu ile analiz 
ettiğimizde, yapıların karbondioksitin 
havayla temasında oluştuğunu bildi-
ğimiz karbonat içerdiklerini görerek 
şaşırdık” diyerek özetledi.  Çalışma 
Angewandte Chemie dergisinin ulusla-
rarası sayısında yayınlandı.   
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Isıtma ve soğutma sistemlerinde balanslama ile 
yüksek verimlilik sağlayın.

Basınçtan Bağımsız Kombine Balans Vanaları, 
Fark Basınç Kontrol Vanaları ve Sabit Akış 
Vanaları ile ısıtma ve soğutma tesisatları 
balanslamalarında tam çözüm sağlar. Yeni seri 
ölçüm nozulsuz Kombine Vanalar ile özellikle 
fan-coil uygulamalarında yüksek performans 
elde edersiniz.

Üst düzey işçilik ve malzeme kalitesi 
güvencesi veren Honeywell balanslama 
çözümleri ile projeleriniz dahilindeki ısıtma/
soğutma tesisatlarınız artık daha verimli, 
dengeli ve güvenilir.

www.honeywell.com
www.hydronic-balancing.info

ÖNEMLİ OLAN 
DENGEDE OLMAKTIR!
Balanslama Çözümleri 
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Özet
 
Bu çalışmada 2015 enerji tüketim verileri kullanılarak, 
Türkiye’de Kasım-Mart ayları arası 5 aylık kışın yaz saati 
uygulamasının (KYSU) konutlarda enerji tüketimine etkisi 
araştırılmıştır. 

ayrı ayrı ele alınmış ve her bölge için ayrı ayrı ortalama 
elektrik tüketimi ve güneş doğuş/batış verileri kullanıl-
mıştır. Analiz sonuçlarına göre, KYSU sonucu akşamları 
1 saat önce yatılacağı için saatlerin Ekim sonunda 1 
saat geri alındığı standart saat uygulamasına kıyasla 
Türkiye’nin batı, orta ve doğu bölgelerinde günlük aydın-
latma sürelerinde sırasıyla ortalama 33, 35 ve 45 dakikalık 

batı bölgesinde yoğundur ve 2015 yılında Türkiye’de 

yaklaşık %70’i Ankara ve batısındaki illerde kullanılmıştır. 
Bu 5 aylık sürede konut aydınlatması için elektrik tüke-

elektrik enerjisinin %25’inin aydınlatma için kullanıldığı 

miktar, 5 aylık KYSU süresince Türkiye’de tüketilen toplam 
elektrik dıkkate alındığında %0.50’lik, yıllık bazda ise 

-
deki tüketicilere parasal karşılığı 2015 yılı için 230 milyon 
TL’dir – yani kişi başı yılda yaklaşık 3 TL. Aynı miktarda 
aydınlatma için elektrik tüketimini beşte bir oranına 
düşüren enerji verimli lambaların kullanımı ülkede yay-

Türkiye’deki 2015 yılı sonu itibariyle sayısı 21.6 milyon 
olan ve yaklaşık yarısı doğal gaz ile ısıtılan tüm konutla-
rın toplam yıllık ısıtma maliyeti yaklaşık 20 milyar TL’dir. 
Isıtma derece-gün (IDG) değerleri kullanılarak, 5 aylık 

sıcaklığını 2 saat süreyle 2°C yükseltmek, yıllık ısıtma 
maliyetinde %1.25’lik bir artışa karşılık gelmektedir. Isıt-
mada bu artışın parasal karşılığı, yılda 250 milyon TL’dir. 
Bu miktar, belirsizlikler de dikkate alınırsa, konutlarda 

aynı mertebededir. Bu da artan ısıtma maliyetinin 
-

ceğini göstermektedir. Bu durumda, yapılan kabuller ve 
hesaplamalardaki belirsizlikler de dikkate alındığında, 
Türkiye’de yaz saatini (GMT+3) kalıcı hale getiren kışın 

sonucuna varılmıştır.
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enerji tüketimi 
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THE EFFECT OF THE USE OF DAYLIGHT SAVINGS TIME 
IN WINTER ON ENERGY CONSUMPTION

Summary

In this study, using 2015 energy consumption data, the 

DST) in winter on energy consumption in Turkey is inves-

electricity consumption data as well as sunrise and sunset 

will go to bed one hour earlier with summer time in winter, 

standard time when clocks are set back by 1 hour at the 

consumption. 

-

go down considerably.

20 billion TL. Using degree-day values, it is shown that 

2 hours each morning during winter period to maintain 

million TL per year. Considering the uncertainties in the 

-

involved in the analysis, it is concluded that extending 
the summer time to winter months and thus making the 
summer time (GMT+3) permanent in Turkey will not result 
in any energy conservation.

Keywords:
summer time, energy saving, energy consumption

1. Giriş

Türkiye için standart saat, Greenwich Mean Time’ın 2 saat 
ilerisi yani GMT+2’dir. Saatlerin Ekim sonunda geri alınma-
yıp yaz saatinde kalındığı kışın yaz saati uygulaması (KYSU; 
GMT+3) (sürekli yaz saati uygulaması veya kalıcı yaz saati 
uygulaması da denmektedir) nispeten yenidir. Bu yılki 
uygulamanın kalıcı olması durumunda, Türkiye’nin standart 
zaman dilimi GMT+3 olacak ve bundan böyle yaz veya kışın 

Yaz Saati 

   



   

elektrik tüketiminin azalmak yerine genelde %1 oranında 
arttığı tespit edilmiştir. Hatta artışın güz aylarında %2 ile 
4 arasında olduğu görülmüştür. Simülasyonlar da YSU 
sonucu konutların ısıtma ve soğutma enerji tüketimindeki 
artışın, aydınlatmadaki enerji tüketimindeki azalıştan daha 

Kışın yaz saati uygulamasına teğet geçen bir çalışma da 
ABD Enerji Bakanlığı’nın 2008’de hazırlayıp onay için ABD 
Kongresine sunduğu, YSU’nın mart ve kasım aylarından iki-

raporudur [4]. Bu raporda, akşam saatlerinde konutlarda 

enerji kullanımında artış olacağı hem veriler itinayla irde-
lenerek hem de istatistiki analizlerle gösterilmiştir. Sonuç 
olarak, ABD’deki tüm iklim bölgelerini kapsayan analizlerde, 

Analizlerde, elektrikle çalıştıkları için klimaların etkisi dik-
kate alınmış, ancak çoğunlukla doğalgazla çalışan ısıtıcıların 
etkisi göz önünde bulundurulmamıştır. Çalışmayı sadece 4 

-
yacak bir çalışma yapmayı gerek görmemeleri manidardır.

                

                                         

Şekil 1 – Yaz saati uygulamasının enerji tüketimine etkisi üzerinde 

yapılan çok sayıda çalışmanın sonuçlarının yıllara (1970-2016) ve 

enerji tüketimindeki yüzdelik değişim oranlarına göre dağılımı 

(Negatif değerler enerji tüketimindeki azalmayı, pozitif sayılar da 

enerji tüketimindeki artışı gösterir.). Kaynak: Havranek, Herman 

ve Irsova, 2016 [5].

 
2. MODELLEME 

-
tedir. Tüm ülkede tek saat uygulaması olduğu için, güneş 
Türkiye’nin batısında doğusuna kıyasla bir saati aşkın bir 
süre sonra doğmaktadır. Detaylı bir çalışmada, her il için 
ayrı ayrı analizler yapılıp sonra bunlar birleştirilerek ülke 
bütünü için değerler elde edilebilir. Ancak, YSU ve KYSU ile 

yaz saati uygulaması söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla 
da saatler hiçbir zaman ileri veya geri alınmayacaktır. 

GMT+2’ye geri dönmüştür.
Mart sonu veya Nisan başında saatlerin 1 saat ileri alınma-
sıyla başlayan ve Ekim sonu veya Kasım başında standart 
saate dönülen yaz saati uygulaması (YSU; Türkiye için 
GMT+3) ise oldukça eskilere dayanır. Yaz saati uygulama-

kadar uzanır [1]. Uygulama kısa zamanda bazı diğer Avrupa 
ülkelerine ve ABD’ye de yayılmıştır ve 2016 itibariyle 77 
ülkede uygulanmaktadır. Yaz saati uygulamaları, önceleri 

yıllarda petrol ambargosundan sonra başta Avrupa ülkeleri 
ve ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kalıcı hale 
gelmiştir. YSU’nın popülerliğinin temel sebebi, yüzde 1’in 
bir kesri kadar olan ve onun bile sıkça tartışıldığı enerji 

-

yakın ülkelerde yaz saati uygulamasına pek rastlanılmaz.
Sabahları gün ışığında kalkıldığı ve akşamları lambaların 
standart zamana göre bir saat önce kapatıldığı ve hatta 

kanaat vardır. Ancak Ekim 2016’da yayımlanan ve konuyla 
ilgili dünyada önde gelen 44 çalışmayı ve bunlara ait 162 
sonucu irdeleyen kapsamlı bir rapor, bu sağduyuya bile 
şüphe düşürmüş durumdadır [2]. Şekil 1’de görüldüğü 
gibi, bu çalışmaların büyük çoğunluğu oranları %0 ile %1 

0 ve -1 arası), azımsanmayacak bir kısmı da tam aksine 
yaz saati uygulamasının enerji tüketimini azaltmak yerine 
arttırdığını göstermektedir (şekilde 0 çizgisinin üzerindeki 
veri noktaları). İrdelenen tüm çalışmalar dikkate alındığında, 
yaklaşık 7 ay süren yaz saati uygulaması dönemi boyunca 

ortaya çıkmaktadır. Bu da yıllık elektrik tüketiminin %0.2’si 
yani binde 2’si demektir (0.34x7/12=0.20). Yaz saati uygula-

sonuçları yaygındır. 
Yaz saati uygulamasının enerji tüketimine etkisi üzerine 
yapılan en ilginç çalışmalardan biri de Yale Üniversitesi, 

Ekonomik Araştırmalar Bürosu’ndan araştırmacılar tara-

çalışmadır [3]. Bu çalışmayı ilginç kılan özellik, eyalette 
bazı illerin YSU’na geçerken bazılarının geçmemesi ve 
uygulamaya geçen iller ile geçmeyen illerin yan yana bulu-
nuyor olmasıdır. Çalışmada, 3 yıl boyunca eyaletin güney 



   

ilgili enerji tüketimi analizlerinde o kadar çok değişkenler, 
kabuller ve belirsizlikler vardır ki, detaylı bir analiz sadece 
hesapları takibi zor ve karmaşık hale getirir ve aldatıcı bir 
güven duygusu verir. Hataların gözden kaçması ihtimalini 

-
vetlidir.  

yoğunluk, illere bazında elektrik tüketiminde de kendini 
göstermektedir. Örneğin EPDK Elektrik Piyasası 2015 Yılı 

%25’ini sadece İstanbul ve İzmir tüketmektedir. Analizlerde 

dengesi de gözetilmelidir. 

Bu çalışmada basitlik, izlenebilirlik ve tekrar edilebilirlik için 
Türkiye Şekil 2’de görüldüğü gibi Batı, Orta ve Doğu Bölge-
leri olmak üzere 3 bölgeye ayrılmış ve hesaplarda bölgeleri 

merkezinin verileri kullanılmıştır. Bu çalışma, Türkiye’yi daha 

bölgeye (hatta her ilin ayrı bir bölge oluşturduğu 81 böl-
geye) ayırarak da tekrarlanabilir. Ancak sonuçların gerçeğe 

beklenmemektedir. Örneğin Ek-1’de gösterildiği gibi, Batı 
bölgesinin sadece tek bir il (Kütahya) yerine 5 alt bölgeye 
bölünüp 5 il ile (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kütahya) 
temsil edilmesi halinde, bu bölge için elde edilen sonuç 
sadece %2 değişmektedir ki analizlerdeki belirsizlikler 
yanında ihmal edilebilecek küçüklükte bir rakamdır.

Tablo 1 – Türkiye’nin 2015 yılı elektrik tüketiminin illere göre yüzdelik oransal dağılımı (parantez içinde) ve 
üç bölgenin elektrik enerjisi tüketim oranları. 

BÖLGE (BATI) BÖLGE (ORTA) BÖLGE (DOĞU)

Edirne (0.56), Kırklareli (0.77), Tekirdağ (2.94), İstanbul 
(18.38), Kocaeli (4.40), Yalova (0.26), Sakarya (1.75), Düzce 
(0.46), Bolu (0.51), Zonguldak (0.68), Bartın (0.23), Karabük 
(0.23), Çanakkale (1.76), Balıkesir (1.43), Bursa (4.40), 
Bilecik (0.69), Eskişehir (1.32), Ankara (6.04), Kütahya (0.66), 
Afyon (0.75), Konya (2.61), İzmir (7.22), Manisa (2.06), Uşak 
(0.65), Aydın (1.18), Denizli (1.62), Burdur (0.45), Isparta 
(0.56), Muğla (1.62), Antalya (3.69), Karaman (0.33).  

Kastamonu (0.30), Sinop (0.16), Samsun (1.41), 
Ordu (0.58), Çankırı (0.17), Çorum (0.39), Amasya 
(0.27), Tokat (0.40), Kırıkkale (0.49), Kırşehir 
(0.20), Yozgat (0.32), Sivas (0.73), Aksaray (0.40), 
Nevşehir (0.34), Niğde (0.52), Kayseri (1.48), 
Malatya (0.72), Kahraman Maraş (1.83), Adıyaman 
(0.52), Mersin (2.29), Adana (3.05), Osmaniye 
(1.30), Hatay (1.67), Gaziantep (2.20), Kilis (0.14).

Giresun (0.30), Gümüşhane (0.18), Trabzon 
(0.68), Bayburt (0.04), Rize (0.36), Artvin (0.18), 
Ardahan (0.06), Erzurum (0.49), Kars (0.14), 
Iğdır (0.08), Ağrı (0.16), Van (0.42), Erzincan 
(0.16), Bingöl (0.12), Tunceli (0.06), Muş (0.16), 
Elâzığ (0.67), Şanlı Urfa (1.22), Diyarbakır (0.90), 
Mardin (0.42), Batman (0.27), Bitlis (0.16), 
Siirt (0.18), Şırnak (0.44), Hakkâri (0.09).

Toplam tüketim: %70.21 Toplam tüketim: %21.88 Toplam: %7.94

Kaynak: EPDK [7]

Şekil 2 – Türkiye’nin modellenmesinde kullanılan Batı, Orta ve Doğu bölgeleri ve bu bölgeleri sırasıyla temsil eden Kütahya, Kayseri ve 

Muş il merkezlerinin konumları. 



   

3. KONUTLARDA AYDINLATMA ANALİZİ

Kabuller

Konutlarda kışın yaz saati uygulaması (KYSU) kapsamında, 
aydınlatma ile ilgili elektrik enerjisi tüketimi analizi aşağı-
daki kabuller çerçevesinde yapılmıştır:

1. KYSU, 1 Kasım – 31 Mart arasındaki 5 aylık dönemi 

2. Türkiye’nin 5 aylık KYSU süresindeki aylık ortalama 
elektrik tüketimi, yıllık ortalama aylık elektrik tüketi-
mine eşittir. Nitekim 2015 Türkiye aylık elektrik tüketim 
değerleri bunu teyit etmektedir. (2015 aylık elektrik 

3. Her bir bölgenin merkezinde yer alan il merkezinin, ayın 
15’indeki güneşin doğuş ve batış saatleri, o bölgedeki 
tüm illerin o ayın tüm günleri için ortalama güneş doğuş 
ve batış saatlerini temsil eder. (Bu kabulün geçerliliği EK 
1’de gösterilmiştir). 

4. Hem standart hem de kışın yaz saati uygulama dönem-
lerinde okullar dahil tüm kamu binalarında ve ticari 
işyerlerinde ortalama mesai saati 8:00 – 17:30’dur.

5. Hem standart hem de kışın yaz saati uygulama dönem-
lerinde sabah kalkış saati 6:45, gece lambaları kapatıp 
yatma saati 23:00’dır. Sabah kalkınca karanlık olması 
durumunda, lambalar 6:45’te açılıp güneşin doğuşun-
dan 15 dakika sonra kapatılır. 

6. Standart saat ile bir saat önce yatağa gidileceğinden, 
konutlarda akşam saatlerinde güneş batış saati ne 

-
nacaktır. 

7. KYSU süresince klima kullanılmamaktadır. Ancak 
elektrik, kömür, biokütle veya doğal gaz kaynaklı ısıtma 
sistemleri kullanılmaktadır.

8. 
-
 

Analiz

Konutlarda aydınlatma için tüketilen elektriğin oranı ile 
ilgili olarak birçok çalışma olmasına rağmen bir görüş 
birliği oluşmamıştır. TEİAŞ ve TEDAŞ gibi kurumların sınırlı 
gözlemlere ve çalışmalara dayalı olarak verdikleri rakamlar, 
enerji verimli ve akkor lamba kullanımına bağlı olarak 
%10 ile %30 arasında değişmektedir [10]. Akkor lambalara 

lambaların kullanımının gittikçe yaygınlaşması da bu ora-
nın belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Bu oran, hesaplarda 

YSU ve KYSU dönemlerinde enerji tüketimlerindeki deği-

ve modellemeler kullanılmaktadır. Bu şekilde elde edilen 
sonuçlar kullanılan modelin gerçekçiliği ve yapılan kabul-
lerin makuliyeti ölçüsünde geçerlidir. Birbirinden bağımsız 

teyit etmesi durumunda, elde edilen sonuca olan güven 
artmaktadır. Konutlarda aydınlatmayla ilgili olarak TEİAŞ’nin 
2000-2008 yıllarını kapsayan bir çalışmasında [11], konut-
larda aydınlatma için tüketilen elektriğin, Türkiye’nin yıllık 

-
tiği belirtilmiştir. Bu oran ortalama %4.7 alınırsa, 2015’de 
aydınlatma için tüketilen elektrik enerjisinin miktarı (264 

ile aynıdır. 

Konutlarda Aydınlatma Analizi Sonuçları (Tablo 
3’ten)

hesapları detaylı olarak Tablo 3’te verilmiştir. Görüleceği 
gibi, her gün 1 saat erken yatılacağı için, KYSU ile standart 
saat uygulamasına kıyasla aydınlatma süresinden batı, orta 
ve doğu bölgelerinde sırasıyla günde ortalama 33, 36 ve 45 

batıda yoğunlaştığından, bu 5 aylık dönemde konutlarda 

-

-
ler için parasal karşılığı 2015 yılı için 185 milyon TL’dir. 
 

Tablo 2 – Faturalanan elektrik tüketiminin tüketici 
türüne göre dağılımı

Tüketici Türü Tüketim Miktarı (MWh) Oran (%)

Aydınlatma 4.309.475,23 2,23

Mesken 47.897.232,05 24,76

Sanayi 79.044.855,12 40,87

Tarımsal Sulama 4.869.146,64 2,52

Ticarethane 57.306.435.55 29,63

Genel Toplam 193.427.144.60 100,00

Kaynak: EPDK Elektrik Piyasası 2015 Yılı Piyasa Gelişim Raporu, 

Tablo 1.8 (Kayıp/kaçak ve faturalı satış kapsamına girmeyen 

tüketimler dahil değildir). 



   

Tablo 3 – Türkiye’nin 1 Kasım – 31 Mart arası 5 aylık KYSU modellemesinde kullanılan batı, orta ve doğu 
bölgelerini temsil eden 3 ilde güneşin doğuş ve batış saatleri [12] ve konut aydınlatması ile ilgili enerji 
tasarruf analizi (Ayın 15’indeki değerler o ay için ortalama değer olarak alınmıştır.)

Türkiye’de güneşin ortalama doğuş ve batış saatleri ile gündüz süresi

Batı Bölgesi (Kütahya) Orta Bölge (Kayseri) Doğu Bölgesi (Muş)

Güneş Akşam Gün Güneş Akşam Gün Güneş Akşam Gün

15 Kasım 7:37 17:54 10:17 7:13 17:33 10:20 6:49 17:09 10:20

15 Aralık 8:06 17:46 9:40 7:42 17:26 9:44 7:18 17:02 9:44

15 Ocak 7:12 17:08 9:56 6:48 16:47 9:59 6:24 16:23 9:59

15 Şubat 6:46 17:43 10:57 6:23 17:22 10:59 5:59 16:58 10:59

15 Mart 6:03 18:15 12:13 5:42 17:53 12:11 5:17 17:29 12:12

KYSU: Sabahları lamba yanma süresi (60 dakikayı geçmesi durumunda 60 dak alınır)
(Konutlarda sabah kalkınca karanlık olması durumunda, lambalar 6:45’te yakılıp güneşin doğuşundan 15 dakika sonra kapatılır. Gece 23:00’de tüm lambalar kapatılır.)

Kasım 7:37– 6:45 + 0:15 = 60 dak 7:13– 6:45 + 0:15 = 43 dak 6:49– 6:45 + 0:15 = 29 dak

Aralık 8:06– 6:45 + 0:15 = 60 dak 7:42– 6:45 + 0:15 = 60 dak 7:18– 6:45 + 0:15 = 48 dak

Ocak 7:12– 6:45 + 0:15 = 42 dak 6:48– 6:45 + 0:15 = 28 dak 6:24– 6:45 + 0:15 = 0 dak

Şubat 6:46– 6:45 + 0:15 = 16 dak 6:23– 6:45 + 0:15 = 0 dak 5:59– 6:45 + 0:15 = 0 dak

Mart 6:03– 6:45 + 0:15 = 0 dak 5:42– 6:45 + 0:15 = 0 dak 5:17– 6:45 + 0:15 = 0 dak

KYSU ortalaması (60+60+42+16+0)/5 = 36 dak (43+60+28+0+0)/5 = 26 dak (29+48+0+0+0)/5 = 15 dak

Standart saat uygulaması (SSU): Sabahları lamba yanma süresi (60 dakikayı geçmesi durumunda 60 dak alınır)
(Güneş doğuş saatleri, yukarıda verilen saatlerden 1 saat çıkarılarak bulunur. Konutlarda sabah kalkınca karanlık olması duru-

munda, lambalar 6:45’te yakılıp güneşin doğuşundan 15 dak sonra kapatılır. Gece 23:00’de tüm lambalar kapatılır.)

Kasım 6:37– 6:45 + 0:15 = 7 dak 6:13– 6:45 + 0:15 = 0 dak 5:49– 6:45 + 0:15 = 0 dak

Aralık 7:06– 6:45 + 0:15 = 36 dak 6:42– 6:45 + 0:15 = 12 dak 6:18– 6:45 + 0:15 = 0 dak

Ocak 6:12– 6:45 + 0:15 = 0 dak 5:48– 6:45 + 0:15 = 0 dak 5:24– 6:45 + 0:15 = 0 dak

Şubat 5:46– 6:45 + 0:15 = 0 dak 5:23– 6:45 + 0:15 = 0 dak 4:59– 6:45 + 0:15 = 0 dak

Mart 5:03– 6:45 + 0:15 = 0 dak 4:42– 6:45 + 0:15 = 0 dak 4:17– 6:45 + 0:15 = 0 dak

SSU ortalaması (7+36+0+0+0)/5 = 9 dak (0+12+0+0+0)/5 = 2 dak (0+0+0+0+0)/5 = 0 dak

KYSU süresince ortalama günbatımı
GMT+3:            17:45
GMT+2:            16:45

17:24
16:24

17:00
16:00

Akşam ort. lamba yanma süresi (GMT+2)
23:00–16:45 = 6 saat 15 

dak = 375 dak/gün
23:00–16:24 = 6 saat 36 

dak = 396 dak/gün
23:00–16:00 = 7 saat 0 

dak = 420 dak/gün

Aydınlatmada günlük tasarrufun süresi (dakika) ve oranı (%)
Eğer KYSU olmasaydı, Ekim sonunda saatler geri alınmayacaktı ve akşam lamba yanma süreleri 1 saat daha uzun ola-

caktı. Geceleri 1 saat erken yatılacağından dolayı konutlarda akşam tasarruf süresi 60 dak alınmıştır.

Net tasarruf süresi 60 – (36 -9) = 33 dak 60 – (26-2) = 36 dak 60 – (15-0) = 45 dak

Aydınlatmada ortalama 
günlük tasarruf süresi

0.7021x33 + 0.2188x36 + 0.0794x45 = 34.6 dak/gün
(Toplam 5 aylık kışın yaz saati uygulama süresince)

SSU’na kıyasla KYSU ile 
aydınlatmada tasarruf oranı

33/375 = %8.8 36/396 = %9.1 45/420 = %10.7

Türkiye’de aydınlatmadan tasarruf oranı: 0.7021x0.088 + 0.2188x0.091 + 0.0794x0.107 = %9.0

KYSU ile Türkiye’de aydınlatmadan sağlanan enerji tasarrufu (kWh) ve maliyet tasarrufu (TL)
Türkiye’de 2015’te 12 ayda 47.9 milyar kWh elektrik konutlarda tüketilmiştir (Tablo 2). 5 aylık kış süresince aydınlatma için 

tüketilen miktar 47.9x(5/12)x0.25 = 5.0 milyar kWh’tır. Bunun Tablo 1’deki yüzdeliklere göre bölgelere dağılımı:

Bölgelerde elektrik tüketim 
oranı(Tablo 2)

%70.21 %21.88 %7.94

Konut aydınlatmada tüketilen elektrik 0.7021x5.0 = 3.51 milyar kWh 0.2188x5.0 = 1.09 milyar kWh 0.0794x5.0 = 0.40 milyar kWh

KYSU ile bölgelerde tasarruf edilen enerji 0.088x3510=309 milyon kWh 0.091x1090 = 99 milyon kWh 0.107x400 = 43 milyon kWh

Toplam enerji tasarrufu 309+99+43 = 451 milyon kWh

Tüketici TL tasarrufu (0.41 TL/kWh)x(451 milyon kWh) = 185 milyon TL



   

lambaların yanma süresindeki azalma oranının bulunup 
aydınlatma için tüketilen toplam enerjiyle çarpılmasına 
dayanmaktadır. Ancak bu ve benzeri analizlerde çok 
miktarda basitleştirme ve belirsizlikler vardır; ve yapılan 
kabullerin sonuçlara ne kadar etki ettiği her zaman merak 
konusudur.
Örneğin, EK 1’de gösterildiği gibi, ayın 15’indeki gün doğuş 
veya gün batış saatini tüm ay için kullanmak, günde orta-

edilebilir. 
Keza, EK 2’de gösterildiği gibi, Türkiye’nin Batı bölgesinin 
sadece tek bir il merkezi (Kütahya) yerine 5 alt bölgeye 
bölünüp 5 il merkezi (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve 
Kütahya) ile temsil edilmesi halinde, Batı bölgesi için aydın-

-
dir ki yine ihmal edilebilir. Çünkü yaz veya kışın yaz saati 

-
tur (genel sonuçtaki hata payı zaten %2’nin çok üstündedir).
Ancak Ek 3’de gösterildiği gibi, Kış dönemi günlük ortalama 
lamba yanma süresinin yaz dönemine göre yaklaşık 2 saat 
daha uzun olmasının ve dolayısıyla konutlarda aydınlatma 
için elektrik tüketilen miktarının kış günlerinde yaz günle-

TL’den 230 milyon TL’ye çıkmaktadır. Bu da kişi başı yılda 

etki dikkate alındığında, kışın yaz saati uygulamasının 

562 milyon kWh
230 

milyon TL (kişi başı yılda 3 TL)

Türkiye’nin 2015 yılı toplam elektrik tüketiminin 264 

%0.21
gelmektedir. Sadece 5 aylık KYSU süresi dikkate alınacak 

yükselir. Bu oran, ABD Enerji Bakanlığı’nın 2008’de YSU’nın 

yaptığı bir çalışmada, uygulama süresi boyunca bulunan 
%0.50
uyumludur [13]. 
Ancak, LED gibi aynı miktarda aydınlatma için elektrik 
tüketimini beşte bir oranına düşüren enerji verimli lamba-
ların kullanımı ülkede yaygınlaştıkça, konutlarda toplam 
elektrik tüketiminin %25’inin aydınlatma için kullanıldığı 

Analizdeki diğer belirsizlikler de dikkate alındığında, kışın 
yaz saati uygulamasıyla konut aydınlatma maliyetinden 

 
kalacağı değerlendirilmektedir.
Keza, TEİAŞ’ın yayınladığı günlük tüketim verileri kullanı-

2016 tarihleri arasındaki 42 günlük sürede, standart saatin 
uygulandığı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %0.2 
azaldığı tespit edilmiştir. 

iletim/dağıtım bedelleri içeren elektriğin tüketimi, yerine 
elektriğin üretimi ile ilgili maliyetten – ki tüketilen yakıt ve 

ortalama 1 TL. 

4. KAMU BİNALARI VE İŞYERLERİNDE AYDINLATMA

ortamında iş verimliliği için daha canlı ve aydınlık bir ortam 
arzu edilmesinden dolayı, kamu binaları ve ticari binalarda 
lambalar çalışma saatlerinde yaygın olarak tüm gün açık 
tutulmaktadır. Bu yüzden, uluslararası yaklaşımlarla uyumlu 
olarak, YSU veya KYSU ile kamu binaları ve işyerlerinde bir 

Benzer şeyler sanayi tesisleri ve tarım işletmeleri için de söz 
konusudur ve bu işletmelerin enerji tüketiminin KYSU’ndan 
etkilenmeyeceği öngörülmektedir. Bu alanlarda güven 
verici analizler yapılabilmesi için, sektörleri temsil edici 
bilhassa kullanıcı alışkanlıkları ile ilgili kapsamlı verilerin 
toplanması gerekir. Aksi taktirde, piyasadaki pratiklerin 

düşüklüğü (yüzde birin bir kesri kadar) yüzünden, elde edi-
lecek sonuçlar yüksek belirsizliğin hata marjı içinde kalacak 

5. ISITMA 

2015 yılı ulusal doğal gaz tüketim miktarı 48.0 milyar m3 

(standart metreküp, Sm3) olarak gerçekleşmiştir.  
Bunun 11.0 milyar m3 -
miştir. Bunun da %80’i yani 8.8 milyar metreküpü ısıtma 
amaçlı olarak kullanılmıştır. Aynı rapora göre, Türkiye 

m3, vergiler dahil 1.20 TL/m3 olmuştur. Türkiye’de  
2015 yılı sonu itibariyle doğal gaz dağıtım lisansı sahibi 
şirketlerin doğal gaz hizmeti götürdüğü toplam konut 
abone sayısı 11.6 milyona ulaşmıştır. Bu durumda  
doğalgazla ısınan 11.6 milyon konutun 2015 yılında  



   

konut ısıtması için ödedikleri toplam miktar (vergiler dahil):

Doğalgazla yıllık konut ısıtma maliyeti = (8.8 milyar m3/yıl)
(1.20 TL/m3) = 10.6 milyar TL

olmuştur. O halde Türkiye’de 2015 yılında doğalgaz ile 
ısıtılan bir konutun ortalama yıllık ısıtma maliyeti:

Konut başı ortalama yıllık ısıtma maliyeti = (10.6 milyar 

Türkiye’deki toplam konut sayısı 2015 sonu itibariyle 21.7 
milyondur [16]. Yani yaklaşık olarak doğalgaz ile ısıtılan 
konut sayısının iki katıdır. Bu konutlar kömür, elektrik, ısı 
pompası, mazot, odun vs. ile ısıtılmaktadır. Bu konutların 
da ortalama ısıtma maliyeti yaklaşık olarak doğal gaz ile 
ısıtılan evlerin ısıtma maliyetine eşit alınırsa, Türkiye’deki 
tüm konutların yıllık toplam ısıtma maliyeti:

milyon) = 20 milyar TL

Bir binanın ortalama yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının belir-
lenmesinde kullanılan en yaygın parametre, o binanın 
bulunduğu şehrin kış ikliminin sertliğinin derecesini 
gösteren yıllık ısıtma derece-gün (heating degree-days, 
HDD veya IDG) sayısıdır. IDG değeriyle bir binanın çatı ve 

katsayısı ve toplam bina kabuğu alanının çarpımı, yıl 

ortalama bir yıl için yıllık ısıtma enerjisi tüketimini verir. 
Türkiye’de illerin IDG değeri Mersin için 803 ile Ardahan 
için 5155 arasında değişir [17]. Hesaplamalarda iç ortam 
sıcaklığı genellikle 18°C alınır (ki içerideki insanlar, lambalar 

Örneğin 24 saatlik sürede ortalama dış ortam sıcaklığının 
5°C olduğu bir şehirde, o gün için IDG değeri 13 olarak 
alınır. Isıtma sezonu boyunca bu günlük IDG’lerin toplamı, 
o ilin yıllık ısıtma derece-gün değerini verir. 

etmenin etkin ve yaygın bir yolu, kışın termostat sıcaklık 

düşürmektir. Çünkü binalarda ısı kaybı iç ve dış hava 

daha düşük olan bir bina haliyle daha az ısı kaybedeceği 
için, iç ortam sıcaklığını aynı derecede tutmak için daha 
az enerji tüketecektir. Derece-gün yaklaşımını kullanarak 
gösterilebilir ki ortalama iç ortam sıcaklığını kışın sadece 
1˚C düşürmek %7 (sert iklimli bölgelerde) ile %11 (yumuşak 

-

İç ortam sıcaklığı 1°C arttırıldığında ise, ısıtma enerji kulla-

durumunda ise bu değer ortalama %17 olur. 

Hava sıcaklıklarının en düşük olduğu sabah saatlerinde 
bir saat erken kalkıp ısıtıcıların daha yüksek derecede 
çalıştırılması, konutlarda, kamu binalarında ve işyerlerinde 
ısıtma maliyetlerini arttıracaktır. 5 aylık KYSU süresince (150 

saat süreyle 2°C yükseltmenin ısıtma derece-gün karşılığı, 
(2x150 saat)(2°C)/24 = 25’dir. Türkiye’nin ortalama IDG 

İstanbul (IDG = 1865) ve İzmir (IDG = 1188) gibi ılıman 
Batı bölgelerinde yoğunlaşmış olmasını dikkate alarak, 

KYSU’na bağlı olarak ısıtma yükündeki artış 25/2000 = 
0.0125 = %1.25 olur. Bunun da ısıtma maliyetine etkisi:

Tüm konutlar için yıllık ısıtma maliyetindeki artış = (20 
milyar TL)(0.0125) = 250 milyon TL

Bu miktar, belirsizlikler de dikkate alınırsa, konutlarda 

neredeyse eşdeğerdir. Bu da artan ısıtma maliyetinin 

gösterir ki dünyadaki bu konu ile ilgili bilimsel çalışma-
larda yaygın bir bulgudur. Analizdeki belirsizlikler dikkate 
alındığında, kışın yaz saati uygulamasıyla konut ısıtma 
maliyetindeki artışın yılda 100 ila 300 milyon TL aralığında 
kalacağı değerlendirilmektedir – ki aydınlatmada söz 

ve hesaplamalardaki belirsizlikler dikkate alındığında, kışın 

yapıldığını iddia etmek mümkün değildir. 
Hatta enerji tüketiminin azalma yerine arttığı ileri sürüle-
bilir. Kamu binaları ve ticari binalarda da mesainin akşam 
saatlerine nispeten daha soğuk olan sabah saatlerine 1 saat 
kaydığı ve bundan dolayı ısıtma maliyetindeki muhtemel 
artış göz önüne alındığında, kışın yaz saati uygulamasının 

sebep olması daha olasıdır.

6. SONUÇLAR VE GENEL DEĞERLENDİRME

Basit ama makul bir modele dayalı olarak yapılan yaklaşık 
hesaplara göre, kışın yaz saati uygulamasının konutlarda 

(ki Türkiye’nin yıllık elektrik tüketiminin %0.21’ine karşılık 
gelir), ancak konut ısıtmasında aynı miktar civarında bir 
maliyet artışına sebep olacağı görülmektedir. Modern 
dünyada yaygın olarak kullanılan yaz saati uygulaması ile 
ilgili olarak yapılan çok sayıdaki çalışmaların da içerdiği 
belirsizlikler ve çelişkili sonuçlar dikkate alındığında, 

geçme kararının sağlam bir gerekçesi ve bilimsel dayanağı 
olmadığı görülmektedir. Yukarıda yapılan analizler ve 
verilen argümanlar ışığında, kamu binaları ve işyerlerinin 
artan ısıtma yükü dikkate alınmasa bile, kışın yaz saati 



   

varılmaktadır. 
Enerji verimliliği, evlerde ve işyerlerinde yaşam standardını, 

tüketimini asgari seviyeye indirmek olarak tanımlanır. Örne-
ğin evlerde ısıtma sistemlerini iyice kısarak ve battaniyelere 

sağlanabilir, ama bu enerji verimliliği değildir. Zaten ülke-
lerin gelişmişliğinin bir ölçüsünün o ülkede kişi başına 
tüketilen enerji miktarı olması bu yüzdendir. Bir uygulama 
eğer enerji tüketimi alanında iyileşme sağlarken, diğer bazı 
alanlarında kötüleşme maliyetini de beraberinde getiriyor 
ve yaşam kalitesini düşürüyorsa, o uygulama sorunludur ve 
gözden geçirilmelidir. 
Bu çalışmada gösterildiği gibi, ısıtma maliyetindeki artış 

-

civarındadır. Bilhassa Batı bölgesindeki birçok ilde yaşanan 
olumsuzluklardan dolayı okulların ve bazı kamu kurumla-
rının açılış saatlerinin ileriye alınmak zorunda kalınması ve 
hatta bazı işyerlerinin işe başlama saatlerinin değiştirilmesi, 
bu uygulama ile ilgili olarak dikkate alınması gereken bir 
sosyal maliyetin olduğunu göstermektedir. Kışın yaz saati 

yerine, öncelikli olarak iş dünyasının, eğitim camiasının ve 
genel halkın tercihleri dikkate alınarak verilmelidir. Enerji ile 
ilgili her türlü uygulama ve politika belirlemede insanların 
yaşam kalitesi, enerji tüketiminden önce gelmelidir.

NOT: Yaz Saati Uygulaması ile Enerji Tasarrufu

EK 3’teki bütüncül analizden görülebileceği gibi, Nisan-
Ekim ayları arası 7 ay süresince yaz saati uygulaması 
(GMT+3) ile, aydınlatmadan 1 milyar 364 milyon kWh 
elektrik tasarrufu sağlanmaktadır ki Türkiye’nin yıllık 
elektrik tüketiminin 1.364/264 = 0.0051 = %0.51’ine kar-
şılık gelmektedir. Elektriğin değişik paylar ve vergiler dahil 

559 milyon TL olmaktadır. 

iletim/dağıtım bedelleri içeren elektriğin tüketimi yerine 
elektriğin üretimi ile ilgili maliyetten – ki tüketilen yakıt ve 

TL olacaktır. 

Yaz saati uygulaması ile ilgili olarak ısıtma ve klima kullanı-
mındaki artış göz önüne alındığında, birçok araştırmaların 

durumlarda enerji tüketiminde azalma yerine artma bile 

olabilmektedir.
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EK 1

AYLIK ORTALAMA GÜN DOĞUŞ VE GÜN BATIŞ 
SAATİNİN BELİRLENMESİNDE, AYIN SADECE 15’İ 
YERINE DAHA FAZLA GÜNÜN DİKKATE 
ALINMASININ ETKİSİ

SONUÇ: 
Ayın 15’indeki gün doğuş veya gün batış saatini tüm ay 
için kullanmak, günde  bir ortalama 

Tablo 1E – Kayseri ilinde Kasım, Ocak ve Mart aylarının 1, 5, 10, 15, 20, 25 ve 30’unda gün doğuş ve gün batış 
saatleri ve ay ortalama değerlerinin ayın 15’indeki değerlerden farkı

Gün

Kayseri için gün doğuş (Güneş) ve gün batış (Akşam) saatleri

Kasım Ocak Mart

Güneş Akşam Güneş Akşam Güneş Akşam

1 6:58 17:47 7:49 17:35 7:03 18:38

5 7:02 17:42 7:50 17:38 6:57 18:42

10 7:08 17:37 7:49 17:43 6:50 18:47

15 7:13 17:33 7:48 17:48 6:42 18:52

20 7:19 17:30 7:45 17:53 6:34 18:57

25 7:24 17:27 7:42 17:59 6:26 19:02

30 7:29 17:25 7:38 18:05 6:18 19:07

Ortalama 7:13 17:34 7:46 17:49 6:41 18:52

Fark* (dak) 0 +1 -2 +1 -1 0

3 ay için ortalama fark

Ortalama sabah güneş doğuş saati farkı = (0-2-1)/3 = -1 dakika

Ortalama akşam güneş batış saati farkı = (1+1+0)/3 = +0.7 dakika

*Aylık ortalama değer ile ayın 15’indeki değer arasındaki fark

EK - 2

TÜRKİYE’Yİ 3 YERİNE ÇOK DAHA FAZLA BÖLGEYE 
AYIRIP ANALİZ YAPMANIN SONUCA ETKİSİ

İyi bir model, temsil ettiği gerçekliğin dominant etkenlerini 
veya özünü koruyarak, etkisi düşük olup modeli gereksiz 
yere karmaşık hale getiren ikincil etkenlerden uzak duran 

Tablo 2E – Batı Bölgesinin 5 alt bölgeye bölünüp 1 yerine 5 il ile temsil edildiğinde her bir alt bölgede 
kümeleşen iller ve her bir alt bölgenin elektrik tüketim yüzdesi

Alt bölgeyi temsil eden şehir Alt bölgedeki iller ve her ilin elektrik tüketim oranı (%)
Alt bölge toplam elektrik 

tüketim oranı (%)

İstanbul
İstanbul (18.38), Edirne (0.56), Kırklareli (0.77), Tekirdağ (2.94), 

Kocaeli (4.40), Yalova (0.26), Sakarya (1.75), Bursa (4.40) 33.46

Ankara Ankara (6.04), Düzce (0.46), Bolu (0.51), Zonguldak (0.68), Bartın (0.23), Karabük (0.23) 8.15

İzmir İzmir (7.22), Çanakkale (1.76), Aydın (1.18), Manisa (2.06), Balıkesir (1.43) 13.65

Antalya
Antalya (3.69), Muğla (1.62), Denizli (1.62), Burdur (0.45), 

Isparta (0.56), Karaman (0.33), Konya (2.61)
10.88

Kütahya Kütahya (0.66), Bilecik (0.69), Eskişehir (1.32), Afyon (0.75), Uşak (0.65) 4.07

TOPLAM (Batı) 70.21%

olabildiğince basit olan (ama daha basite indirgenemeyen) 
bir modeldir. Bu analizde Türkiye’nin sadece 3 bölgeye 

mi yoksa öze zarar verecek kadar kaba mı?’ sorusunu akla 
getirebilir. Bu soruya tatmin edici bir cevap vermek için, 

bölgesi 1 yerine çoğu metropol merkezli 5 alt bölgeye 
bölünüp hesaplar tekrarlanmıştır.



   

SONUÇ: 
Türkiye’nin Batı bölgesinin sadece tek bir il merkezi 
(Kütahya) yerine 5 alt bölgeye bölünüp 5 il merkezi (İstan-
bul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kütahya) ile temsil edilmesi 
halinde, Batı bölgesi için aydınlatmada tüketilen elektrik 

Tablo 5E – Batı bölgesinde KYSU ile, standart saat uygulamasına kıyasla, aydınlatmada tüketilen elektrik 
enerjisinden tasarrufun belirlenmesi

Alt bölge
Aydınlatmadan 
tasarruf süresi

Gece lamba 
yanma süresi

Aydınlatmadan 
tasarruf oranı

Elekt. 
Tük. 

Oranı

Aydınlatma için tüketilen elektrik*

Miktar, kWh Tutar, TL

İstanbul 60-(38-12)=34 dak 23:00-16:46=6 s 14 dak 34/(6x60+14)=%9.1 %33.46
5000x0.3346x0.091 
= 152 milyon kWh

0.41x152 milyon 
= 62 milyon TL

Ankara 60-(31-5)=34 dak 23:00-16:33=6 s 27 dak 34/(6x60+27)=%8.8 %8.15
5000x0.0815x0.088 

= 36 milyon kWh
0.41x36 milyon 
= 15 milyon TL

İzmir 60-(39-12)=33 dak 23:00-16:58=6 s 02 dak 33/(6x60+02)=%9.1 %13.65
5000x0.1365x0.091 

= 62 milyon kWh
0.41x62 milyon 
= 25 milyon TL

Antalya 60-(32-5)=33 dak 23:00-16:47=6 s 13 dak 33/(6x60+13)=%8.8 %10.88
5000x0.1088x0.088 

= 48 milyon kWh
0.41x48 milyon 
= 20 milyon TL

Kütahya 60-(36-8)=32 dak 23:00-16:45=6 s 15 dak 32/(6x60+15)=%8.5 %4.07
5000x0.0407x0.085 

= 17 milyon kWh
0.41x17 milyon 
= 7 milyon TL

Ortalama/Toplam 33 dak 6 s 14 dak %8.8 %70.21  315 milyon kWh 129 milyon TL

*Not: 5 aylık KYSU döneminde Türkiye’de konutlarda aydınlatma için tüketilen toplam elektrik miktarı: 

(47.9 milyar kWh)x(0.25) x(5/12) = 5.0 milyar kWh = 5000 milyon kWh. Elektrik tüketim birim fiyatı: 0.41 TL/kWh.

Tablo 4E – Saatlerin Ekim sonunda 1 saat geri alındığı standart saat uygulamasına göre 5 batı şehrinde 
sabahları lamba ile aydınlanma süresi (L-std, dakika) ve Ortalama Akşam (gün batımı) saati (Güneşin doğuş/
batış saatleri bir önceki tablodaki güneş doğuş/batış saatlerinde 1 saat çıkararak bulunmuştur.)

Şehir
15 Kasım 15 Aralık 15 Ocak 15 Şubat 15 Mart

L-std
(dak)

Akşam
Güneş Akşam Lam. Güneş Akşam Lam Güneş Akşam Lam. Güneş Akşam Lam. Güneş Akşam Lam.

İstanbul 6:44 16:54 14 7:15 16:45 45 6:20 16:07 0 5:52 16:45 0 5:07 17:19 0 12 16:46

Ankara 6:27 16:41 0 6:56 16:33 26 6:02 15:55 0 5:35 16:31 0 4:52 17:03 0 5 16:33

İzmir 6:46 17:07 16 7:15 17:00 45 6:21 16:22 0 5:56 16:56 0 5:15 17:26 0 12 16:58

Antalya 6:29 16:56 0 6:56 16:50 26 6:03 16:11 0 5:39 16:44 0 5:01 17:12 0 5 16:47

Kütahya 6:37 16:54 7 7:06 16:46 36 6:12 16:08 0 5:46 16:43 0 5:03 17:15 0 8 16:45

%2’lik bir farka karşılık gelmektedir. 

genel sonuca bir etkisi yoktur (genel sonuçtaki hata payı 
zaten %2’nin çok daha üzerindedir). O yüzden, analizi çok 
miktarda veriye ve hesaplara boğup daha doğru bir sonuç 
almaya kalkmanın bir anlamı yoktur.

Tablo 3E – Kışın yaz saati uygulamasına (KYSU) göre 5 batı ilinde sabahları lamba ile aydınlanma süresi 
(L-kış, dakika) (Ayın 15’indeki değerler o ay için ortalama değer olarak alınmıştır.) 

Şehir
15 Kasım 15 Aralık 15 Ocak 15 Şubat 15 Mart

L-kış
(dak)Güneş Akşam Lamba Güneş Akşam Lamba Güneş Akşam Lamba Güneş Akşam Lamba Güneş Akşam Lamba

İstanbul 7:44 17:54 60 8:15 17:45 60 7:20 17:07 50 6:52 17:45 22 6:07 18:19 0 38

Ankara 7:27 17:41 57 7:56 17:33 60 7:02 16:55 32 6:35 17:31 5 5:52 18:03 0 31

İzmir 7:46 18:07 60 8:15 18:00 60 7:21 17:22 51 6:56 17:56 26 6:15 18:26 0 39

Antalya 7:29 17:56 59 7:56 17:50 60 7:03 17:11 33 6:39 17:44 9 6:01 18:12 0 32

Kütahya 7:37 17:54 60 8:06 17:46 60 7:12 17:08 42 6:46 17:43 16 6:03 18:15 0 36
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EK 3

Kış Dönemi Günlük Ortalama Lamba Yanma Süresi-
nin Yaz Dönemine Göre Daha Uzun (Yaklaşık 2 Saat) 
Olmasının Enerji Tüketimine Etkisi 

YAZ ve KIŞ SAATİ UYGULAMALARIYLA AYDINLAT-
MADA ENERJİ TASARRUFU

Tablo 6E– Türkiye’nin 1 Kasım – 31 Mart arası 5 aylık kış dönemi (KYSU) ile 1 Nisan – 31 Ekim arası 7 aylık yaz 
dönemi (YSU) konut aydınlatması ile ilgili enerji tasarruf analizi (Bazı veriler Tablo 3’den)

Türkiye’de güneşin ortalama doğuş ve batış saatleri ile gündüz süresi

Batı Bölgesi (Kütahya) Orta Bölge (Kayseri) Doğu Bölgesi (Muş)

Güneş Akşam Gün Güneş Akşam Gün Güneş Akşam Gün

Yaz dönemi, YSU (GMT+3)

15 Nisan 19:45 19:22 18:58

15 Mayıs 20:14 19:51 19:27

15 Haziran 20:36 20:12 19:48

15 Temmuz 20:35 20:11 19:47

15 Ağustos 20:05 19:41 19:17

15 Eylül 19:18 18:55 18:31

15 Ekim 18:30 18:09 17:45

Ortalama gün batımı (GMT+3’e göre) 19:48 19:28 19:11

Ortalama gün batımı (GMT+2’ye göre) 18:48 18:28 18:11

Gece lamba yanma süresi (GMT+2)
23:00–18:48 = 4 saat 

12 dak = 252 dak
23:00–18:28 = 4 saat 

32 dak = 272 dak
23:00–18:11 = 4 saat 49 dak = 289 dak

YAZ:Türkiye ortalama gece lamba 
yanma süresi (GMT+2)

0.7021x252 + 0.2188x272 + 0.0794x289 = 259 dak/gün (veya 4 saat 19 dak)
(Toplam 7 aylık yaz saati uygulama süresince. EPDK verilerine göre, Türkiye’nin Batı, Orta ve Doğu 

bölgelerinde elektrik tüketim oranları sırasıyla %70.21, %21.88% ve %7.94’tür.)

KIŞ: Günlük lamba yanma 
süresi (GMT+2)

375 – 9 = 366 dak 396 – 2 = 394 dak 420 – 0 = 420 dak

KIŞ: Türkiye ortalama gece lamba 
yanma süresi (GMT+2)

0.7021x366 + 0.2188x394 + 0.0794x420 = 377 dak/gün (veya 6 saat 17 dak)
(Toplam 5 aylık kış dönemi süresince. EPDK verilerine göre, Türkiye’nin Batı, Orta ve 

Doğu bölgelerinde elektrik tüketim oranları sırasıyla %70.21, %21.88% ve %7.94’tür.)

Yaz ve kış dönemleri enerji tüketimi analizi 

Konut aydınlatması yıllık 
elektrik tüketimi

 Türkiye’de 2015’te konutlarda 12 ayda 47.9 milyar kWh elektrik tüketilmiştir ve bunun %10 ile %30 
arası aydınlatmada kullanılmaktadır. Muhafazakar bir yaklaşımla bu oran %25 alınırsa: 

Aydınlatma: 47.9x0.25 = 12.0 milyar kWh

Konut aydınlatması Yaz ve Kış 
enerji tüketim yüzdeleri

Lambaların yaz dönemi (5 ay) yanma süresi: (259 dak/gün)(30 gün/ay)(7 ay/yıl) = 54,390 dak/yıl
Lambaların kış dönemi (7 ay) yanma süresi: (377 dak/gün)(30 gün/ay)(5 ay/yıl) = 56,550 dak

Yaz dönemi tüketim oranı: 54,390/(54,390+56,550) =0.490 (%49.0)   (7 aylık yaz dönemi süresince)
Kış dönemi tüketim oranı: 56,550/(54,390+56,550) =0.510 (%51.0)  (5 aylık kış dönemi süresince)

Konut aydınlatması Yaz ve Kış 
dönemleri enerji tüketim miktarları

Yaz dönemi (7 ay): 0.490x12.0 milyar kWh = 5.88 milyar kWh 
Kış dönemi (5 ay): 0.510x12.0 milyar kWh = 6.12 milyar kWh

Konut aydınlatmasında) YAZ dönemi enerji tasarrufu  

YSU ile aydınlatmada tasarruf 
(günde 60 dak tasarruf ile)

Yüzde tasarruf oranı: 60/259 = 0.232 veya %23.2 (Toplam 7 aylık yaz saati uygulama süresince)
Enerji tasarruf miktarı: 0.232x5.88 milyar kWh = 1 milyar 364 milyon kWh (1364/264 = %0.52)

Maliyet tasarrufu miktarı: (0.41 TL/kWh)(1364 milyon kWh)= 559 milyon TL/yaz

Konut aydınlatmada KIŞ dönemi enerji tasarrufu 
(Aydınlatmada ortalama günlük tasarruf süresi Tablo 3’den: 34.6 dak/gün)

KYSU ile aydınlatmada tasarruf 
(günde 34.4 dak tasarruf ile)

Yüzde tasarruf oranı: 34.6/377 = 0.0912 veya %9.18 (Toplam 5 aylık kışın yaz saati uygulama süresince)
Enerji tasarruf miktarı: 0.0918x6.12 milyar kWh = 562 milyon kWh (0.562/264 = %0.21)

Maliyet tasarrufu miktarı: (0.41 TL/kWh)(562 milyon kWh)= 230 milyon TL/kış

SONUÇ:
Kış dönemi günlük ortalama lamba yanma süresinin yaz 
dönemine göre yaklaşık 2 saat daha uzun olmasının etkisi 
dikkate alındığında, aydınlatmada tüketicilere kış dönemi 

kWh’tan 562 milyon kWh’a ve 185 milyon TL’den 
230 milyon TL’ye çıkmaktadır.
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KYSU ile maksimum tasarruf potansiyeli:

Yukarıdaki analiz, konutlarda KYSU ile aydınlatmadan gece-

yerine 34.6 dakika olduğunu göstermektedir. Bu analizde 
insanların davranışları ile ilgili birçok kabuller vardır ve bu 

sabahları hiç lamba yakılmadığı kabul edilerek konut 

edildiği durum için yukarıdaki tabloda verilen yaklaşımla 
şöyle hesaplanır:

%15.9 (Toplam 5 aylık KYSU süresince)

973 milyon kWh %0.37)

O yüzden, kışın yaz saati uygulaması ile yapılabilecek olan 

analizlere şüphe ile yaklaşılmalıdır. Kışın yaz saati uygula-
ması ile sabah karanlığında yakılan lambalardan dolayı bu 
miktar yaklaşık yarıya düşmektedir. Isıtma ile ilgili enerji 
tüketimindeki artış göz önüne alındığında da net bir enerji 

Yazın YSU ile enerji tasarrufu

Yukarıdaki bütüncül analizden görülebileceği gibi, Nisan-
Ekim ayları arası 7 ay süresince yaz saati uygulaması 
(GMT+3) ile, aydınlatmadan 1 milyar 364 milyon kWh 
elektrik tasarrufu sağlanmaktadır ki Türkiye’nin yıllık 
elektrik tüketiminin 1.364/264 = 0.0051 = %0.51’ine (yani 
yaklaşık binde yarım) karşılık gelmektedir. Elektriğin değişik 

559 milyon TL olmaktadır. 

iletim/dağıtım bedelleri içeren elektriğin tüketimi yerine 
elektriğin üretimi ile ilgili maliyetten – ki tüketilen yakıt ve 

dikkate alınırsa, 7 aylık yaz döneminde yaz saati uygula-

231 milyon TL olacaktır.  Yaz saati uygulaması ile ilgili olarak 
ısıtma ve klima kullanımındaki artış göz önüne alındığında, 

azalmakta ve hatta bazı durumlarda enerji tüketiminde 
azalma yerine artma bile olabilmektedir.

KISA ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Yunus ÇENGEL
Adnan Menderes Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi
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ÖZET

ve robotik cerrahi ekipmanları gibi), klinik uygulamaları, 
hastane tasarım trendleri, enerji verimliliği, sürdürülebilir 

-
sini yansıtarak sabit bir şekilde evrilmektedir. Sağlık hizmet 
binalarının havalandırması; hastane binaları tasarımlarının, 
hastaların, cerrahların, klinik ekiplerin ve ziyaretçilerin 
değişen ihtiyaçlarıyla uygun bir şekilde değişmek zorun-
dadır. 

Havalandırma, aslında 2008’de1 yayımlanmış ve Ocak 
2014’te2 yakın dönemde güncellenmiştir. Standart, 

Standart, 2008’den beri sürekli iyileştirme altındadır. 
Dolayısıyla, 2013 versiyonu içindeki tüm değişiklikler daha 
önceden ek olarak yayımlanmıştır. Bu durum beş yıldan 
beri devam eden bir süreçtir.
Bu makale standarttaki önemli değişikliklerden bazılarını 
özetlemektedir.

Nem

Bazı oda tipleri için tasarım bağıl neminin alt limiti artık 
%20 bağıl nemdir. Odalar Tablo 1’de listelenmiştir. (Stan-
dartın Tablo 7.1’i)
Minimum %20 bağıl nemi gerektiren odalar “kısa-süreli 

uzun süre kalmayacağı yerler olacağı aşikardır ve %20 
kadar düşük bağıl neme maruz kalmanın hastanın iyileşme 

klinik sağlık etkisi rapor edilmemiştir (komiteye). 
Bu değişiklik Haziran 2010’da etkin hale gelmiştir ve 

Soğuk iklimlerde, bu değişiklik istenmeyen yoğuşmalara 
bağlı olumsuz etkileri düşürmüş ve enerji kullanımının 
düşmesine olanak sağlamıştır. Birçok iklimde, daha düşük 
nemlendirme sağlanabileceği için azaltılmış ekipman mali-
yetlerine olanak sağlar. Bazı iklimlerde, nemlendirme ekip-
manları göz ardı edilebilir. Nemlendirme ekipmanlarının 
azaltılması veya küçültülmesi yararlı olarak değerlendirilir 
çünkü nemlendirme ekipmanları bakım konusunda genel-
likle baş ağrısı ve bazen de mantar ve sporlarının büyümesi 
için kaynak haline gelir.

Sağlık hizmetleri havalandırması 
için günümüz trendleri

Çeviren: Dr. M. Zeki Yılmazoğlu
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Ameliyathane Terimleri

Ameliyathaneler, 2008’de Standart 170’in ilk baskısında 

kılavuzlarla uyumlu olması için geliştirildi.  
-

lerden önce Standart 170’in 2013 versiyonu ameliyatha-

-
rimleriyle karşılaştırması aşağıdaki gibidir:

yatıştırıcı olmadan lokal veya bölgesel anestezi altında 

C cerrahi işlemler olan damar içi (intravenous), spinal ve 
epidural işlemler hariçtir. 

damardan sedasyonla birlikte veya ağrı kesici ya da çözü-
nebilir ilaçlar altında gerçekleştirilen minör ya da majör 
cerrahi işlemleri sağlar.

desteklendiği majör cerrahi işlemleri sağlar.
Bu değişiklik, sağlık hizmet tesisi tasarımlarının program-
lanmasında  işlem odaları ve ameliyathanelerin nasıl dahil 
edilemesini yansıtır. Eğer varsa, birkaç program/tasarım 

tasarım işlem odalarını belirtti. Ameliyathane ve işlem 
odaları için gereksinimler değişmeden kalmıştır. 

Kanallı Dönüşler

Hastaneler gibi yerlerde yatan hasta tedavisinde, kanallı 
dönüş sistemleri hastaların tedavisi için gereklidir. Plenum 
dönüş sistemlerini kullanan tasarımlara izin verilmemek-

düzenlenmiş ve bir minimum gereksinim olarak kabul 
edilmiştir. Kanallı dönüş sistemleri, klima santraline dönen 

kontrolüne izin verir ve bütün klima santrali sistemi/zonu 
içinde havanın sağlandığını garanti eder.  
Ek olarak, kanallı dönüş sistemi kontrolsüz partiküllerin 

kalıntıları vs. gibi) dönüş havasının bir parçası olarak klima 
santraline girmesi ihtimalini elimine eder; buna karşın, 

bu kaygıların temelinin olmadığına inanılmaktadır.
Ayakta tedavi servisleri için basınç ilişkilerine ihtiyaç duyu-
lan alanlarda kanallı dönüş sistemi gerekmektedir (bağıl 
basınç ilişkileri Standart Tablo 7.1’de belirtilmiştir). Basınç 
ilişkilerinin belirtildiği alanlar adına kanallı dönüş sistem-
leri için gereklilik Standart 170’in 2008 basımında belirtilen 
gereklilikleri doğrular. 

büyük ölçüde kabul bulur. Kanallı dönüş sistemleri, klima 
santraline dönen havanın kontrolünü sağlar, oda basınç-



   

kontrolünü yapar. Plenum dönüşlerin Standart Tablo 7.1’de 
basınç ilişkileri belirlenmemiş diğer odalarda hizmet etme-
sine izin verilmektedir.
Ancak, gereksinimlerde birkaç istisna vardır. Aşağıdaki 
ilave cerrahi ve yoğun bakım hasta bakım alanlarına da 

hizmet verilmelidir: ayılma odası; kritik ve yoğun bakım 
alanları; orta düzey bakım alanları; ve yara yoğun bakım 
üniteleri (yanık birimi).
Gastrointestinal Ekdoskopi İşlem Odaları

işlem odası ile aynı havalandırma gereksinimlerini paylaş-
maz. İşlem odası 3 ACH (saatlik hava değişimi) taze hava ve 
toplam 15 ACH gerektirirken, bir GI işlem odasının 2 ACH 
taze hava ve toplam 6 ACH ile daha az gereksinime ihtiyaç 

-

-
cel trendi yansıtır; klinik tedavi uzmanları GI endoskopik 

önemli olmadıkça değerlendirilmez. 
Yeni gereklilik, odanın yandaki odalara ve koridora göre 

-
mektedir. Basınç ilişkisi, tasarım esnasında tasarımcı, klinik 

bölümleri aşağıda özetlenmiştir:

Bir hastanın vücudunda koruyucu yüzeylerden penetre 
olan (örn.; deri, muköz zarları, kornea);
Bir aseptik cerrahi alanda gerçekleştirilen (işlem alanı 
gibi)
Genellikle bir vücut boşluğuna giriş gerektiren; ve 

manası kalp pili, eklem implantları gibi)
olarak tanımlanır. 

Hasta Odaları

Hasta odaları için minimum toplam hava gereksinimi 
artık 4 ACH’dir. 2008 versiyonunda gereksinim 8 ACH idi. 
Bu değişiklik komitenin havalandırma gereksinimi için 
literatür ve araştırma temelli düzenlemesinin sonucudur. 
Bir anahtar çalışma5 bir minimum standart için en uygun 
değerin 4 ACH olduğunu belirtmektedir. 
 AII/PE Odaları

kombinasyonu odalar ilk olarak 2010’da Sağlık Hizmet 

almıştır. Bu odalar sağlık hizmeti düzenlemelerinde bu 

sahip, bir koruyucu çevreye ihtiyaç duyan ve hava yolu 

içindir (allojeneik veya otolog kemik ilik/kök hücre nakli 

Tablo 1. Nemin daha düşük aralığı için %20 bağıl nemli odalar (Tablo 7.1. Tasarım Parametreleri’nden 
alınmıştır)2

Mahal Fonksiyonu Bitişik 
alanlar 

ile basınç 
ilişkisi

Minimum dış 
hava saatlik 

değişimi 
(ACH)

Minimum 
toplam hava 

saatlik 
değişimi 

(ACH)

Tüm oda 
havası 
direkt 
olarak 

dışarıya 

Oda üniteleri 
yoluyla hava 
sirkülasyonu

Bağıl 
Nem (%)

Tasarım 
Sıcaklığı (°F)

Cerrahi ve Yoğun Bakım

Ameliyathane (Sınıf B ve C) Pozitif 4 20 N/R Hayır 20-60 68-75

Ameliyat/Cerrahi Endoskopi Odası Pozitif 4 20 N/R Hayır 20-60 68-75

Doğumhane (Sezaryen) Pozitif 4 20 N/R Hayır 20-60 68-75

Tedavi Odası N/R 2 6 N/R N/R 20-60 70-75

Travma Odası (Kriz veya Şok) Pozitif 3 15 N/R Hayır 20-60 70-75

Lazer Göz Odası Pozitif 3 15 N/R Hayır 20-60 70-75

Sınıf A  Ameliyathane / İşlem Odası Pozitif 3 15 N/R Hayır 20-60 70-75

Uyanma (Ayılma) Odası N/R 2 6 N/R Hayır 20-60 70-75

Teşhis ve Tedavi

Gastrointestinal Endoskopi İşlem Odası N/R 2 6 N/R Hayır 20-60 68-73



   

Sızıntı potansiyeline sahip enerji geri kazanım sistemleri 

Acil Servis bekleme odaları, triyaj, Acil Servis dekontami-
nasyon, radyoloji bekleme odaları, karanlık oda, bronkos-
kopi örnek alma ve pentamidin yönetimi, laboratuvar çeker 
ocağı ve diğer kanallı laboratuvar ekipmanları eksozu, 
atık anestezik gaz imhası, otopsi, soğutulmamış vücut 
saklama, endoskopik temizleme, kirli merkezi medikal ve 
cerrahi besleme veya dekontaminasyon odaları, genel 
çamaşırhane, tehlikeli madde depolama, diyaliz odası, 
nükleer tıp sıcak laboratuvarı, nükleer tıp uygulama odası 

Çoklu Zon Hesaplamaları

“Çoklu Zon resirkülasyon sistemleri, birincil havayı birden 
çok havalandırma zonuna besleyen ve hizmet verilen bir 
ya da birden çok havalandırma zonlarından resirküle eden 

-
mak adına bir metodoloji belirtir; Standart 170, taze hava 

6. Birden çok alana hizmet veren merkezi iklimlendirme 
sistemleri için minimum taze hava miktarı aşağıdaki metot-
lardan biri kullanılarak hesaplanmalıdır:
Bir merkezi iklimlendirme sistemi için sistem minimum 
taze hava miktarı tekil alan gereksinimlerinin toplamı 
olarak hesaplanmalıdır...

-

Taze Hava Değişim Miktarı bu hesaplamaların amaçları için 

gereksinimlerinin toplam hesaplamasına dayandığına 
inanılmaktadır. Ancak, çoklu zon hesaplama metodolojisi 
bir tasarım bu yaklaşımı garanti  ettiğinde sağlık hizmeti 

almanın yararı bir kritik zonun gereksinimine dayanan 
aşırı havalandırılan (merkezi iklimlendirme sistemi) bir zon 
tasarımını iyileştirmesidir. 

Resirkülasyon Odaları Üniteleri 

-
landırma tasarımında yerleşmiş ezoterik bir terminolojidir. 
(Örneğin, “Hastane ve Medikal Binalar için İnşa ve Ekipman 

-
taki netleştirme aşağıdaki gibidir.
İlk önce, gerekli taze hava ayrık olarak koşullandırılmadığı 

genel hale gelmektedir, bu sebeple havalandırma ve oda 
basınçlandırma gereksinimleri için tanımlayıcı bir rehbere 
ihtiyaç vardır. Standartta şart koşulan gereksinimler:

-
melidir.

yakın konumlandırılmalıdır. 
Bekleme odasına bitişik alanlar için basınç ilişkisi aşağı-
dakilerden birisi olmalıdır:
Bekleme odası basıncı, hem AII/PE oda basıncı hem de 

olmalıdır, veya
Bekleme odası basıncı, hem AII/PE oda basıncı hem de 

Bekleme odasının tasarımı için en uygun basınç ilişkisinin 

sorumluluğudur. Her bir tasarım seçeneği koridor ile izo-
lasyon odalarını ayırmak için yeterli bariyeri sağlar.

Enerji Geri Kazanımı
Sağlık hizmeti binaları enerji yoğun binalar olabilirler. 

-
beri ve Küçük Hastaneler ve Sağlık Hizmet Binaları için İleri 

Enerji geri kazanımının uygulaması için hükümler artık 
özellikle belirtilmiştir. Standart durumlar: “ Enerji geri kaza-
nım sistemleri kullanıldığında sistemler, eksoz havasının 
6.8.3’de izin verilenler dışında purge, sızıntı, taşınma veya 

-
lar izin verilen bir sistem örneğidir.
AII odaları veya AII/PE odaları kombinasyonuna hizmet 

-
leri enerji geri kazanımı için kullanılmamalıdır. Bu hükmün 

-
dan hizmet verilen sistemler besleme havası komponentle-
rinin ve eksoz havası komponentlerinin olduğu yerlerde bir 

minimuma inmesinin güçlü bir teminatıdır. 

Enerji Geri Kazanım Sistemleri

Standart 170-2013, Bölüm 6.8.3, Sızıntı Potansiyelli Enerji 
Geri Kazanım Sistemleri’nden. “Eğer sızıntı potansiyeline 
sahip enerji geri kazanım sistemleri kullanılırsa, eksoz 
havasının direkt olarak tekrar besleme havası akışı içine 

-
malıdır. Sızıntı potansiyeline sahip enerji geri kazanım 
sistemleri, eksoz havasını içeren toplam besleme havasının 



   

-
teleri ile alanlara gönderilmeyebilir. Bu gereksinimin amacı, 
aç ve kapa devreye giren üniter sistemlerin kullanımını 
engellemek ve bu nedenle havalandırma havasını aralıklı 
olarak sağlamaktır. Birçok durumda bu, bir özel taze hava 
sistemi gerektirebilir. 
İkinci olarak, başlangıçtan alan içine verilene kadar bir 
ıslak serpantin veya bir kondens drenaj tavasında oluşa-

sadece merkezi iklimlendirme sistemlerine (özel taze hava 
sistemleri de dahil) uygulanabilir, resirkülasyon oda ünite-

Üçüncü olarak, resirkülasyon hava ünitelerinin sadece 
bir alana hizmet vermesine izin verilir. Bu hüküm, bu 

yoğuşturucu yüzey ile kullanılmasına izin verir. Eğer hava 
yolu ile bulaşan bir partikül/kontaminasyon durumu bir 
alanda gelişirse, gelişim orjininde sınırlandırılır ve dönüş 

Dördüncü ve son olarak, Standart 170, resirkülayon odası 

Toplam Hava Değişim Miktarına karşı sayılabileceğini 
netleştirmektedir. Örneğin, bir özel taze hava sistemi dört 

sağlayabilir. Herbir ünite/alan için hesaplanan taze havanın 
miktarı Minimum Taze Hava Değişim Miktarını karşılamak 
veya geçmek zorundadır. Ancak, Minimum Toplam Hava 
Değişim Miktarını elde etmek (veya bu gereksinimi artı böl-
genin başka herhangi bir ihtiyacını elde etmek için gerekli 

kullanabilir. Bu yaklaşım, bu havanın dışardan beslenme-

sinde, alan solunum bölgesinde kontaminasyonun daha da 
azaltılmasını sağlamadığını çalışmalara bağlı olarak kabul 

Yerdeğiştirme Havalandırması

Son yıllarda yerdeğiştirme havalandırması, bina tasa-
rımlarında önemli ölçüde dikkat çekmektedir.  Standart 
170’in 2008 basımı, havanın tavandan beslenmesini şart 
koşarak (Tablo 6.2’de) alanlarda bu tip sistemin birçok 
yerde kullanılmasını engellemiştir. Bir ana sağlık hizmet 
tedarikçisi yerdeğiştirme havalandırmasının sağlık hizmet 
ortamına uygulanıp uygulanamayacağını belirlemek için 
bir araştırma yürütmüştür. Bu araştırmanın bir bölümüne 

-
nün tekli hasta odalarında kullanılmasına izin vermektedir 
(Tablo 6.7.2’de, Besleme Havası Çıkışları).
Bu ekte, yerdeğiştirme havalandırma sistemlerinin kullanıl-
ması ile ilgili birkaç ikaz belirtilmiştir:
Toplamda en az 6 hava değişimi gerekmektedir. Ancak, bu 

m)’e kadar yükseklikte hesaplanabilir, tavana kadar değil. 

bloke edilemeyecek yerlere yerleştirilmek zorundadır. 
Dönüş/eksoz ızgaraları tavan seviyesinde, yaklaşık olarak 

-
dadır. 

yerleştirilmek zorundadır. 
(3 ve 4 numaralar solunum zonundan kontaminasyonun 
giderilmesini sağlamak içindir.)

Kanal Kaplaması
Yıllardır, Sağlık Hizmet Binalarının Tasarım ve İnşaatı 
için Kılavuzlar4,6 belirli kritik alanlara (ameliyathaneler, 



   

doğumhaneler, doğum/ayılma odaları, hemşire odaları, 
koruyucu çevre odaları ve yoğun bakım üniteleri) hiz-
met veren sistemlerde kanal kaplamasının kullanımını 
yasaklamıştı. Terminal  ünitelerde ve susturucularda bir 

-
mekteydi. Buradaki endişe, kritik alanlar içine girebilecek 
partikül madde ve kaplama üzerinde büyüyebilecek diğer 
kirleticilerdir. 

kaplaması ile ilgili herhangi bir gereklilik içermemekteydi. 
-

diği sürece kanal kaplamasına izin verecek şekilde revize 
edilmiştir. Standart, terminal ünitelerde ve susturucularda 

sahiplerse kaplamaya izin vermektedir. Kalite kontrol 

2010 Kılavuzlarından çıkarılmıştı ve Standart 170’e dahil 
edilmemişti. 2010’dan 2013’e kadar, komite yoğunlukla 

gereğini görüşmüştü. Standart şu anda bu binalara hizmet 

ömrünü uzatmayı sağlar. 
Standart şimdi ayrıca yataklı düşkünlerevi binaları ve 

ihtiyaç duymaktadır. (Bu, bir yataklı bina içinde düşkünler 
için bakımı işaret eder, örneğin, hastane) Destekli yaşam 

henüz yetişkin günlük bakımı gibi diğer evsel bakım ayar-
larının diğer tiplerini belirlememiştir. 

Özet ve Güncellemeler

Standart 2008’den beri kayda değer ölçüde değişmiştir. 

yayımlamıştır. Komite her bir ilavenin açıklık, enerji verim-

ve önlenmesine bağlı olarak standartı geliştirdiğini düşün-
mektedir.
Komite üyeliği sağlık hizmet binalarının tasarımına ilişkin 
geniş bir yelpazede uzmanlıklara sahip olmak için çabala-
maktadırlar. Komite üyeliği, hastane tesis yöneticilerinden, 

önleme uzmanlarından, tasarımcılardan, üreticilerden ve 
müteahhitlerden tecrübe içerir. Komitenin, Tesis Kılavuzları 
Enstitüsü (Sağlık Hizmet Tesislerinin Tasarım ve İnşaatı için 
Kılavuzların yayımlanmasını yönetir), ASHE, Sağlık Hizmet-

Uzmanlar Derneği ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği 

ile geniş bağları vardır. 
Standart 170-2008, Sağlık Hizmet Tesisleri Tasarım ve 
İnşaatı için Kılavuzlar 2010 içinde birleştirilmiştir. Standart 
170 -2013 Sağlık Hizmet Tesislerinin Havalandırması, 2014 
Hastaneler ve Ayakta Tedavi Tesislerinin Tasarım ve İnşaat 
için Kılavuzlarda birleştirilmiştir. Benzer şekilde, Standart 
170,  2014 Evsel Sağlık, Bakım ve Destek Tesislerinin Tasa-
rımı ve İnşaatı için Kılavuzda birleştirileceği planlanmıştır.  

62.1’den, Kabul edilebilir İç Ortam Hava Kalitesinin Hava-
landırmasından, sağlık hizmet tesislerinin havalandırma 
kısıtlamalarını kaldırmasına olanak sağlamıştır. Bu, Haziran 

-
daki çatışmayı gidermiştir.

Uluslararası Mekanik Yönetmelikleri (IMC)’ne uyarlanmıştır 
ve IMC’nin 2015 yayını içinde birleştirilecektir. Birleşik 

önerisi 2013 sonbaharında genel incelemede tartışılmıştır.

soğutma ve havalandırmanın Standart 170 ile uyumlu 
olmasını gerektirir. 
En son tekrar yayımlanan Standart 170-2013 orijinal stan-
dart üzerine geliştirilmiş netlikler sunmaktadır. Tasarım 
ekiplerine, maliklere ve sağlık hizmet tesislerinin işletmeci-
lerine yardım etmeye ve hastalar, ziyaretçiler ve klinik ekibe 
yararlı olmaya devam edecektir. 

oluşturulmaktadır. 

Kaynaklar
 

-

-

Sorumluluk reddi: Bu makale yazarların görüşlerini 

Komitesi 170’in görüşlerini yansıtmaz. 
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