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ÖZET
Enerji kaynakları tüm ekonomik sistemlerin temel
bileşenleridir. Küresel enerji kaynaklarının rezervleri
sonlu ve fosil yakıtları kullanarak güç üretmenin
istenmeyen çevresel etkileri olduğundan enerjinin
verimli kullanımı son derece önemlidir. Farklı enerji
kullanıcı sektörleri arasında bina sektörü esaslı enerji
tasarrufu için büyük bir potansiyele sahiptir. Bina
elemanları için günümüz enerji teknolojisi enerji
taleplerini azaltmada umut vaat etmektedir.
Bu makalede bina dizaynı ve enerji, bina enerji
analizine olan gereksinim, bina enerji kullanımını
etkileyen faktörler, Türkiye'de bina enerji analizi, bina
enerji analiz yöntemleri, bina enerji analiz
yöntemlerinin seçimi konuları anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bina Dizaynı, Bina Enerji Analizi,
Bina Enerji Analiz Yöntemleri
1. GİRİŞ
Enerji kullanımının üç temel alanı endüstri, ulaşım ve
binalardır. Binaların ısıtılması, soğutulması,
iklimlendirilmesi ve aydınlatılması için gerekli enerji
günümüzde toplam enerji kullanımının büyük
miktarını oluşturmaktadır. Bu nedenle binalar küresel
ısınma ve ozon tabakasının incelmesine ana katkı
yapan elemanlardır. Son enerji krizi ve enerji
fiyatlarının giderek artması binaların enerji tüketimini
azaltmanın yollarını bulmayı çok önemli hale
getirmiştir. Günümüzde mevcut binaların çoğunluğu
enerji açısından verimli değildir ve kullanıcılarına
gerekli konforu sağlamak için gerekli olandan çok
daha fazla enerji tüketmektedirler. Yaklaşık olarak
toplam enerjinin % 40'ı ve elektrik enerjisinin
yarısından fazlası bina sektörü tarafından
tüketilmektedir.
Enerji analizi yeni binalar için optimum ısıtma,
havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) ve mimari
tasarım geliştirmede, mevcut binalarda ise ekonomik
açıdan etkin olarak yapılabilecek iyileştirmelerin
belirlenmede önemli bir rol oynamaktadır. Yeni
binalarda enerji analizi, optimum mimari tasarım ve
HVAC sistemlerine karar verebilmek amacıyla dizayn
sürecinin ilk aşamalarında yapılmalıdır. Kavramsal
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aşamadan uygulama aşamasına gelinceye kadar her
bir aşamada uygun optimizasyon tekniklerinin
kullanılması ile maksimum fayda elde edilecektir.
Mevcut binalarda ise ekonomik açıdan etkin bina
değişimlerine ve sistem iyileştirmelerine rasyonel
kararlar verebilmek için kapsamlı enerji analizi
yapmak gereklidir.
Enerji analiz yöntemleri 1960'ların sonlarında ve
1970'lerin başlarında ortaya çıkmış, binaların ve
bunların HVAC sistemlerinin tasarımında gittikçe
artan bir rol oynamıştır. Bu yöntemler gittikçe çok
geniş tabanlı kullanıcılar tarafından kullanılmış,
ekonomik açıdan etkin teknikler geliştirilmiş ve karar
almak için enerji analizinin uygulaması standart
uygulama olmaya başlamıştır.
Bu makalede bina dizaynı ve enerji, bina enerji
analizine olan gereksinim, bina enerji kullanımını
etkileyen faktörler, Türkiye'de bina enerji analizi, bina
enerji analiz yöntemleri, bina enerji analiz
yöntemlerinin seçimi konuları anlatılmıştır.
2. BİNA DİZAYNI VE ENERJİ
Enerji konusu bina dizayn prosesinde önemli bir rol
oynamaktadır. Binalar genellikle sakinlerini
barındırmak ve gerektiği zaman mekanik ısıtma ve
iklimlendirme sistemleriyle ısıl konforu sağlamak
amacıyla dizayn edilirler. Eğer uygun bir şekilde
dizayn edilir ve kullanılırsa binalarda önemli enerji
tasarrufları sağlanabilir. Enerji bilinci ve enerji
yönetimi binaların dizaynında önemini gittikçe
artırmaktadır [1].
Bina dizaynı iterasyona dayalı dinamik bir süreçtir:
özet bir fikirle yola çıkılır, daha sonra geçici bir dizayn
önerilerek fikir somutlaştırılır, bu değerlendirilir,
yeniden dizayn edilir, geliştirilir, yeniden
değerlendirilir ve optimum çözüme kadar devam
edilir. Dizayn, bina enerji performansını etkileyen
birçok faktör arasından seçim yapıldığı ve belirli
sınırlamalar içerisinde optimum çözümü elde edecek
şekilde kontrol seçeneklerinin kullanıldığı sürekli
döngülü bir prosestir. Bina dizaynında dizayn ile
performans değişkenleri arasındaki ilişkiyi anlamak
oldukça önemlidir. Şekil 1 fizibilite, ön dizayn, ayrıntılı
dizayn, tamamlama, devreye alma ve işletme
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aşamalarını kapsayan bina dizayn prosesinin çeşitli
aşamalarında enerji analizinin uygulamalarını
göstermektedir.
İlk dizayn aşamasında enerji analizi kavramsal
taslaklara ve çizimlere dayanır (çoğunlukla kaba ve
tam değildir). Dizayn ilerledikçe ayrıntılı modeller
kullanılır ve mevcut modellerin rafinesi yapılır.
Tamamlanmış ve mevcut binalar için model geliştirilir
ve daha sonra ölçülen datayla ince ayarı veya
kalibrasyonu yapılır. Model kalibre edilince etkileri
belirlemek için bilgisayar simülasyonu yoluyla oluşan
enerji tasarrufu belirlenebilir.
Bina şekli ve dizayn stratejilerinin göz önüne
alınabilmesi için bina enerji analizi (BEA), dizayn
aşamalarının başlangıcından itibaren ele alınmalıdır.
Bina enerji performansını geliştirmek için en iyi
seçeneklerin dizayn sürecinin ilk aşamalarında
oluşacağına inanılmaktadır (Şekil 2). Binaların
dizaynı ve kullanımında uzun-dönem için alınan
bilinçli kararlar, binaların ısıl performansını önemli bir
şekilde iyileştirerek enerji tüketimini azaltabilir.
Bir binanın ısıl performansı üzerine kararların etkisi
Şekil 2'de gösterildiği gibi binanın plan aşamasından
başlayarak ömrünün sonuna kadar gittikçe azalır.
Dizayn prosesinin ilk aşamalarında alınan dizayn
kararlarının maliyeti azdır, ancak bu kararların
binanın performansı üzerine etkisi oldukça fazladır.
Günümüz binalarındaki problemlerin karmaşıklığı ve
bunları etkileyen parametrelerin çokluğu etkin bir
dizayn karar alma sürecini zorunlu kılmaktadır [1, 2].
3. BİNA ENERJİ ANALİZİNE OLAN GEREKSİNİM

bütçesinin tahsis edilmesi; (c) enerji standartlarıyla
uyumluluk; (d) ekonomik optimizasyon.
Binalarda bina enerji analizine olan gereksinimler
aşağıdaki gibi özetlenebilir [1]:
(a) Binalar çok yavaş değiştirilmekte ve
elemanların dizayn ve seçimiyle ilgili kararların
etkisi uzun süre boyunca devam etmektedir.
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Şekil 1. Bina dizayn prosesinde enerji analizi [2]

Bina enerji analizi, bir binanın ve enerji tüketen
sistemlerinin ne kadar enerji kullanacağını ve işletme
m a s r a f l a r ı n ı b e l i r l e m e t e k n i ğ i d i r. I s ı t m a ,
havalandırma ve iklimlendirme sektöründe, bir
binanın enerji kullanımı büyük bir önem taşır. Bina
enerji analizinin amacı, farklı sistem tasarılarının
enerji kullanımı ve işletme masraflarını karşılaştırarak
en düşük maliyetli tasarımı seçmektir. Analizde,
binanın soğutma ve ısıtma yüklerini belirlemek için
binanın ısıl koşullarının, veriminin matematik bir
s i m ü l a s y o n u y a p ı l ı r. D a h a s o n r a ı s ı t m a ,
havalandırma, iklimlendirme cihazlarının bu yükler
karşısındaki veriminin de matematik bir simülasyonu
yapılır ve bir yıl içinde ne kadar enerji kullanılacağı
belirlenir. Son olarak bu enerji verilerine dayanarak
işletme maliyeti hesaplanır [3].
Binaların enerji analizi şu amaçlarla yapılır [1]: (a)
alternatif dizaynlar, sistemler, alt sistemler ve
elemanların değerlendirilmesi; (b) yıllık enerji
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(b) İlk dizayn kararları çok etkindir, ancak ömürleri
boyunca daha sonraki aşamalarda binaların ısıl
performansını geliştirmek için değişiklikler
yapmanın maliyeti yüksektir ve bazı durumlarda
etkili değildir.
(c) Çoğu binalar iç ortam koşullarını kontrol
etmek için mekanik HVAC sistemleri olmaksızın
kullanılamazlar ve bunları kullanmak için gerekli
enerjinin değerlendirilmesi gereklidir.
(d) Enerji fiyatları istikrarlı değildir ancak uygun
enerji ve dizayn analizi, yatırım geri dönüşlerini
kolaylaştırabilir.
(e) Binalar çok miktarda enerji tüketirler ve bu
nedenle enerji korunum çabaları için alternatifler
ancak sadece uygun enerji analizleri yapılarak
değerlendirilebilir.
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Kararın Etkinliği / Uygulama maliyeti

(f) Enerji kullanımını azaltmak için en iyi yaklaşım enerji korunumudur. Enerji korunumu mevcut enerji
kaynaklarının ömrünü uzatır, daha az çevresel zarara sahiptir ve enerji üretiminin ve tüketiminin
maliyetini azaltır. Alternatif bina enerji korunum önlemleri uygun enerji analizi yapılmaksızın
değerlendirilemez.
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Şekil 2. Bina ömrü sürecinde alınan kararların etkinliği ve iyileştirmelerin maliyeti [1]

4. BİNA ENERJİ KULLANIMINI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
Bir binanın enerji kullanımı tasarım, işletme ve yerel
çevre arasındaki kompleks etkileşimlere bağlıdır.
Tasarım özelliklerini veya işletme parametrelerini
değiştirmenin etkileri çoğunlukla izole edilemez ve
binanın genel tasarım ve işletmesine bağlantılı olarak
incelenmek zorundadır.
Belirli iç ortam koşulları aralığındaki bir bina, iç yükler
ve binanın çevresiyle etkileşimi sonucunda net bir ısı
ve nem kazancı veya kaybına maruz kalacaktır.
Bunun sonucunda binada ısıtma veya soğutma yükü
oluşacaktır. HVAC sisteminin amacı belirli iç ortam
koşulları aralığını sürdürebilecek bina yükünü
karşılamaktır. Proseste enerji HVAC sistemleri ve
cihazlar için harcanır. Bir binadaki HVAC
sistemlerinin ve cihazının enerji kullanımını
hesaplamak için gerekli bilgiler şunlardır [4]:
1. Bina datası: Bu, coğrafik konum, kullanım amacı,
zemin kat planı ve binanın yapısal ayrıntılarını içerir.
Binanın ve kullanımının anlaşılması ve bina
elemanlarının ısıl özelliklerini hesaplamak için bu bilgi
yeterince ayrıntılı olmalıdır. Bina datası şunlardan
oluşmaktadır: yüzeylerin oryantasyonu, hacimlerin
kullanımı ve doluluk oranı, fiziksel boyutlar, yapı
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malzemeleri, çevresel koşullar, pencereler ve kapılar.
2. İklimsel data: Farklı enerji hesaplama yöntemleri
farklı tip hava datasını gerektirirler ve gerekli datanın
ayrıntı seviyesinde oldukça geniş bir değişim
bulunmaktadır. Ayrıntı seviyesi yıllık hava koşulları
için tek bir parametreyi kullanmaktan başlar ve
sıcaklığın, nemin, rüzgâr hızının, güneş
radyasyonunun vb. saatlik değerlerini kullanmaya
kadar değişebilir.
3- İç yük datası: İç yükler bina ısıl yüklerinde çok
önemli etkiye sahip olabilir. Bu özellikle ticari binalar
için daha önemlidir. İç yüklerin yapısı ve miktarı
(aydınlatma, insanlar, cihaz, motorlar, araç gereçler
vb.) ve bu yüklerin zaman bağlı değişimi iyi bir şekilde
anlaşılmalı ve çalışma veya kullanım planıyla
gösterilmelidir.
4- HVAC sistem ve cihaz datası: Binaya hizmet
eden HVAC sistemleri ve cihazın tipi, bunların
kapasitesi ve kontrol yöntemi bir binanın enerji
gereksinimleri üzerinde önemli etkiye sahiptir.
Güvenilir sonuçlar elde etmek için bu kalemlerin
tümüyle anlaşılması önemlidir. Toplanan bilgi HVAC
sistemleri ve cihazının çalışma planlarını, özgün
sistem tipini, eleman kontrol yöntemini ve eleman
performans datasını içermelidir.
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Bu bilgiler kullanılarak;
1. Bina yapı malzemelerinin seçimi ve bina
dizaynı
2. İklimlendirme zonları, yük hesaplanması ve
sistem boyutlandırması
3. Havalandırma ve ana ekipman seçimi ve
kontrolü
4. Cihaz seçimi (tam ve kısmi yük performansı ve
sistem yükü)
5. Boru sistemi dizaynı (pompa enerjisi)
6. Hava dağıtım sistemi dizaynı (fan enerjisi)
yapılır.
5. BİNA ENERJİ ANALİZ YÖNTEMLERİ
Çok çeşitli BEA yöntemleri geliştirilmiştir. BEA
yöntemleri modelleme yaklaşımı,
yöntemin
kompleksliliği ve yöntemin sürekli olup olmamasına
göre sınıflandırılabilir. Çizelge 1'de BEA
yöntemlerinin sınıflandırılması verilmiştir.
Çizelge 1. Bina enerji analiz yöntemlerinin
sınıflandırılması

sistem davranışını etkileyen çeşitli doğal olayların
değil aynı zamanda çeşitli etkileşimlerin (etkin ısıl
kütle, ısı ve kütle transfer katsayıları vb.)
büyüklüğünün de ayrıntılı bilinmesine dayanır. Bu
yaklaşımın temel avantajı davranışını belirlemek için
sistemin fiziksel olarak inşa edilmesini
gerektirmemesidir. Bu nedenle bu yaklaşım ilk dizayn
ve analiz aşamasında idealdir ve yaygın olarak
kullanılır [5].
Bina enerji gereksinimlerinin hesaplanması için
kullanılan klasik yöntemler farklı kompleksliklere
sahip olmalarına rağmen ortak olarak şu üç hususu
içerirler [5]: (a) ortam ısı yükünün hesaplanması, (b)
yardımcı ekipmanların yükünün hesaplanması, (c)
ana ekipmanların enerji gereksinimlerinin
hesaplanması. Yardımcı ekipman ısıtma, soğutma
veya havalandırma yapan akışkanı iklimlendirilen
hacme dağıtan cihazlardır. Ana ekipman yakıt veya
elektrik enerjisini ısıtma veya soğutmaya dönüştüren
elemandır.
5.1.2. Data-Temelli Yaklaşım
Bu yaklaşımda giriş ve çıkış değişkenleri bilinir ve

Sınıflandırma Ölçütü
Modelleme Yaklaşımı
Yöntemin Kompleksliliği
Sürekli O lup Olmaması

Sınıflandırma
ölçülür. Amaç sistemin matematiksel tanımlanmasını
Klasik yöntem ler
belirlemek ve sistem parametrelerini hesaplamaktır.
Data-temelli yöntem ler
Klasik yaklaşımın tersine, sistem hali hazırda inşa
Tek ölçüm lü yöntem ler
edilmiş ve modelin geliştirilmesi ve/veya
Basitleştirilmiş çok ölçüm lü yöntem ler
Ayrıntılı çok ölçümlü yöntem ler
tanımlanması için gerçek performans datası mevcut
Sürekli hal yöntem leri
olduğu zaman data-temelli yaklaşım kullanılır. DataDinamik yöntemler

5.1. Modelleme Yaklaşımına Göre Sınıflandırma
Matematiksel model bir sistemin davranışının
tanımlanmasıdır. Giriş değişkenleri, sistem yapısı ve
parametreleri/özellikleri ve çıkış değişkenleri olmak
üzere üç elemandan oluşur. Matematiksel
modelleme, giriş değişkenleri ve sistem yapısı ve
parametreleri/özellikleri bilindiğinde çıkış
değişkenlerini belirlemeyi içerir. Klasik yaklaşım
(forward approach) ve data-temelli yaklaşım (datadriven approach) olmak üzere iki ayrı tip modelleme
yaklaşımı bulunmaktadır. Klasik yaklaşım bina ve
HVAC sisteminin dizaynının ve ilgili dizaynın
optimizasyonunun modellemesini kapsar. Datatemelli yaklaşım ise temel tanımlama ve iyileştirme,
yenileştirme tasarruflarını hesaplamak için mevcut
binaların enerji kullanımını modellemek amacıyla
kullanılırlar [5].
5.1.1. Klasik Yaklaşım
Bu yaklaşımda amaç belirli giriş değişkenlerine
maruz kaldığı durumda bilinen bir yapı ve bilinen
parametrelere sahip özel bir modelin çıkış
değişkenlerini hesaplamaktır. Bu yaklaşım sadece
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temelli modelleme klasik yaklaşıma göre sadece
kullanım kolaylığı sunmakla kalmaz aynı zamanda
gelecekteki sistem performansını daha doğru
hesaplayan bir sistem modellemesine de imkân tanır
[5].

Data-temelli model klasik modelden çok farklı
gereksinimleri karşılamak zorundadır. Bu model,
performans datasında sınırlı ve genellikle tekrarlanan
bilgiler olduğundan nispeten az sayıda parametre
içerebilir. Bu nedenle toplanmış veya makroskopik
parametrelerin az sayıda numune terimlerini içeren
çok basit bir modeldir. Model parametreleri gerçek
bina performansından çıkarıldığı için gerçek sistem
performansı doğru olarak belirlenebilir. Böylece belirli
özel koşullar altında sistemin sonraki davranışları
daha doğru olarak tahmin edilebilir. Performans
datasının toplanması ve modelin formülasyonu
mevcut uygulamaya uygun hale getirilmelidir, bu ise
genellikle kullanıcının becerisini ve uzmanlığını
gerektirir. Genel olarak data-temelli modeller farklı
tasarım ve çalışma alternatiflerinin enerji
gereksinimlerini değerlendirmede klasik modellerden
daha az esnektirler ve bu nedenle klasik modellerin
yerini alamazlar.
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Data-temelli yaklaşım kullanılarak anormal hava
koşulları, beklenmedik bina çalışma koşulları ve
uygun olmayan çalışma koşullarındaki enerji
tüketimleri dizayn koşullarındaki tüketim değerleri
esas alınarak tespit edilebilir [5].
5.2. Yöntemin Kompleksliliğine Göre
Sınıflandırma
BEA yöntemleri yöntemin kompleksliliğine göre genel
olarak “tek ölçümlü yöntemler”, “basitleştirilmiş çok
ölçümlü yöntemler” ve “ayrıntılı çok ölçümlü
yöntemler” olmak üzere üçe ayrılır (Çizelge 1). Tek
ölçümlü yöntemler ve basitleştirilmiş çok ölçümlü
yöntemler, hızlı ve temel bir enerji tahmini sağlamak
gibi yararlı bir işleve sahiptir ama basitleştirme
yüzünden kesinlikten uzaktırlar [3].
5.2.1. Tek Ölçümlü Yöntemler
Tek ölçümlü yöntemler manüel yöntemlerdir. Bu
yöntemde yıllık ya da mevsimsel enerji kullanımı gibi
tek bir enerji kullanım değeri hesaplanır. Bu
yöntemler arasında derece-gün yöntemi, düzeltilmiş
derece-gün yöntemi, değişen taban sıcaklığına göre
derece-gün yöntemi ve eşdeğer tam yük saati
yöntemi gibi yöntemler bulunmaktadır. Tek ölçümlü
yöntemler genel varsayımlardan yola çıkıldığı için
yeterince kesin ve güvenilir değildir. Bu yöntemler,
uzun dönem ortalama hava datasını kullanan sürekli
hal yöntemlerine dayanır ve bu nedenle sadece basit
bina ve uygulamalar için uygundurlar. Yeniden ısıtma,
karıştırma kutuları kullanan HVAC sistemleri ve
bireysel oda kontrolü sağlayan diğer merkezi HVAC
ekipmanlarının enerji gereksinimlerini
hesaplayamazlar [3, 6].
5.2.2. Basitleştirilmiş Çok Ölçümlü Yöntemler
Basitleştirilmiş çok ölçümlü yöntemler, enerji
kullanımı hesaplamalarını birkaç farklı koşul dikkate
alarak yaparlar. Bu yöntemler arasında bin yöntemi,
düzeltilmiş bin yöntemi ve grafik yöntemler gibi
yöntemler bulunmaktadır. Basitleştirilmiş çok ölçümlü
yöntemler özel çalışma koşulları altında tekrarlanan
saat sayısı gibi yükün bağlı olduğu çok sayıda
değişkeni içerdiğinden gelişmiş bir doğruluğa
sahiptirler. Bu yöntemler genelde yarı-süreklihallerdir ancak yaklaşık bir tarzda bazı geçici etkiler
de içerebilirler. Basitleştirilmiş çok ölçümlü yöntemler
basittir, başlangıç niteliğindeki enerji kullanım ve
çalıştırma maliyetlerinin belirlenmesinde yararlı
olabilirler ancak ayrıntılı ve çok ölçümlü yöntemlerin
kesinlik ve inceliğine ulaşamazlar [3, 6].
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5.2.3. Ayrıntılı Çok Ölçümlü Yöntemler
Ayrıntılı çok ölçümlü yöntemler, genellikle bir yıllık
süre boyunca bir analiz periyodu süresince her saat
başında enerji dengesi hesaplamasını içerirler.
Saatlik data değişimlerini hesaba katan bu geçici
yöntemler daha doğrudurlar ancak kullanımlarında
daha ayrıntılı girdiler gerektirirler. Ayrıntılı çok
ölçümlü yöntemler “azaltılmış saat başı yöntemi” ve
“8760 saat başı yöntemi” olmak üzere iki kategoriye
ayrılabilir. Azaltılmış saat başı yönteminde genel
olarak bir ayın ortalama hava koşullarının 24 saatlik
bir profili çıkartılır. Enerji simülasyonları bu ortalama
profile göre yapılır ve sonuçlar ayın günleriyle
çarpılarak aylık toplam enerji kullanımı bulunur.
Azaltılmış saat başı yönteminin temel ilkesi, her ayın
normalden daha sıcak ve soğuk günleri için
bulunacak bina ve cihaz değerlerinin, normalin
üzerinde olacağı varsayımına dayanır. Bu nedenle
ortalama hava değerlerini kullanarak yapılacak
birkaç günlük simülasyonlarla aylık enerji kullanımı
kesin olarak bulunabilir. Bu yöntemle hesaplama
süresi azaltılmış ve bilgisayar belleği ve donanımın
depolama alanı zorlanmamış olur. 8760 saat başı
yönteminde ise bina ve cihazların çalışması, birbirini
izleyen günlere ve gerçek hava verilerine göre yılın
8670 saati için hesaplanır. Bu yöntemde enerji
kullanımı miktarı ve saatine ilişkin kesin ve ayrıntılı
veriler bulmak için yüksek kalitede veriler
kullanılmakta ve kesin bir çalıştırma maliyeti
hesaplanabilmektedir [3, 6].
5.3. Yöntemin Sürekli Olup Olmamasına Göre
Sınıflandırma
BEA yöntemleri ayrıca “sürekli hal yöntemleri” ve
“dinamik yöntemler” olarak iki temel kategoriye
ayrılmaktadır (Çizelge 1). Sürekli hal yöntemleri basit
lineer regresyon, çok değişkenli lineer regresyon, bin
yöntemi ve data-temelli bin yöntemi, değişken noktalı
modeller, düzeltilmiş bin yönteminden oluşmaktadır.
Dinamik yöntemler ise ısıl ağ, yanıt faktörleri, Fourier
seri analizi, ARMA (Auto-Regressive Moving
Average) modeli, PSTAR (Primary and Secondary
Terms Analysis and Renormalization), modal analiz,
diferansiyel denklem, bilgisayar simülasyonu,
bilgisayar emülasyonu ve yapay sinir ağlarını
içermektedir [5].
Sürekli hal yöntemleri kısa dönem sıcaklık
değişimlerine neden olan ısıl kütle etkilerini dikkate
almaz. Genel olarak bu modeller saatlik, günlük veya
haftalık data için uygundurlar ve çoğunlukla temel
model geliştirilmesi için kullanılırlar. Sürekli hal
yöntemleri daha az veri gerektirir ve basit sistemler ve
uygulamaları için yeterli sonuçlar sağlarlar.
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Bu yöntemler binanın kullanımı sabit kabul
edilebiliyorsa uygun olmaktadırlar. Dinamik modeller
bina ısınma veya soğuma periyotları ve maksimum
yükler gibi etkileri dikkate alır ve bina yük kontrolü,
arıza belirleme ve teşhisi ve ekipman kontrolü için
uygundurlar. Binalarda enerji transferlerinin tahmin
edilmesi için kullanılan birçok yöntem sürekli hal veya
sürekli-periyodik hal ısı transferine dayanmaktadır.
Isıl kütlenin önemli olduğu veya değişken saatlik iklim
koşullarının ve enerji programlarının hesaba
katılması gereken yerlerde ve her ikisinin hesaba
katılması gereken yerlerde geçici etkiyi dikkate alan
dinamik yöntemler kullanılır [5, 7].

6. BİNA ENERJİ ANALİZ YÖNTEMLERİNİN
SEÇİMİ
Çok çeşitli BEA yöntemleri geliştirilmiştir. Çizelge 2'de
çeşitli BEA yöntemlerinin karşılaştırılması
gösterilmiştir. Çizelgede yöntemin kullanımı, yöntemi
anlamada ve uygulamadaki zorluk derecesi, yöntem
tarafından kullanılan datanın zaman ölçeği,
hesaplama zamanı ve yöntemde kullanılan giriş
değişkenleri verilmiştir.
BEA yöntemi seçilirken şu faktörler göz önüne alınır
[1]: (a) doğruluk, (b) hassasiyet, (c) öğrenme ve
kullanma hızı ve maliyeti, (d) yeniden üretilebilirlik, (e)
kullanım kolaylığı ve ayrıntı seviyesi (yani giriş
prosedürünün kompleksliği), (f) gerekli datanın
bulunabilirliği, (g) çıktı kalitesi, (h) proje aşaması.

Çizelge 2. Çeşitli bina enerji analiz yöntemlerinin karşılaştırılması [5]

a
b
c

Yöntem

Kullanim

Basit
lineer
regresyon
Çok
değişkenli
lineer regresyon
Bin yöntemi ve
data-temelli
bin
yöntemi
Değişken noktalı
modeller
Düzeltilmiş
bin
yöntemi
Yapay sinir ağları

ET

a

Hesaplama
Zamanı
Çok hızlı

Değişkenler

Doğruluk

Basit

Zaman
Ölçeği
G, A

T

Düşük

T, ET

Basit

G, A

Hızlı

T, H, S, W, t

Orta

ET

Orta

S

Hızlı

T

Orta

T, ET

Basit

S, G, A

Hızlı

T

Orta

ET, D

Orta

S

Orta

T, S,tm

Orta

T, ET, K

Zor

SA, S

Hızlı

Yüksek

Isıl ağ
Fourier seri analizi

T, ET, K
T, ET, K

Zor
Orta

SA, S
SA, S

Hızlı
Orta

ARMA modeli

T, ET, K

Orta

SA, S

Orta

Modal analiz

T, ET, K

Zor

SA, S

Orta

Diferansiyel
denklem
Bilgisayar
simülasyonu
Elemantabanlı
Sabit şematik
Bilgisayar
emülasyonu

T, ET, K

Zor

SA, S

Hızlı

T, H, S, W, t,
tm
T, S,tm
T, H, S, W, t,
tm
T, H, S, W, t,
tm
T, H, S, W, t,
tm
T, H, S, W, t,
tm

T, ET, K,
D
T, ET, D

Çok
zor
Çok
zor
Çok
zor

SA, S
S

Yavaş
Yavaş

Orta
Orta

SA, S

Çok yavaş

T, H, S, W, t,
tm
T, H, S, W, t,
tm
T, H, S, W, t,
tm

T, K

Zorluk

Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek

Yüksek

T: teşhis, ET: enerji tasarrufu hesaplamaları, D: dizayn, K: kontrol
S: saatlik, G: günlük, A: aylık, SA: saatin altı
T: sıcaklık, H: nem, S: güneş, W: rüzgar, t: zaman, tm: ısıl kütle
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Görüldüğü gibi birçok BAE yöntemi vardır. Her bir
yöntemin güçlü yönleri ve zayıf yönleri
b u l u n m a k t a d ı r. Ö z e l b i r u y g u l a m a i ç i n
kullanılabilecek yöntemi seçerken yöntemin
sınırlamalarını bilmek oldukça önemlidir. Çizelge 2
özel bir uygulama için BEA yöntemi seçerken ön karar
almak amacıyla kullanılabilir.
7. TÜRKİYE'DE BİNA ENERJİ ANALİZİ
Ülkemiz yapılarında enerji tüketim değerinin,
konutlarda; 250 kWh/m2-yıl, ticari ve sosyal yapılarda,
2
400 kWh/m -yıl olduğu tahmin edilmekte olup, ileri
ülkelerde belirlenen değerin 2-3 katıdır [8]. Türkiye'de
enerji tüketiminin nihai sektörlere göre gelişimi Şekil
3'de gösterilmiştir. 2006 yılında 77.7 milyon TEP
enerji nihai tüketim sektörlerinde tüketilmiştir.
Binaların en çok enerji tüketen iki sektörden biri
olduğu görülmektedir. 1990 yılına kadar bina sektörü
enerji tüketimi sanayi sektörünkinden daha fazla
gerçekleşirken sanayileşme sonucunda sanayi
sektörünün tüketimdeki payı 2006 yılında % 40, bina
sektörünün tüketim payı ise % 30 olarak
gerçekleşmiştir [9]. Çizelge 3'de ise ayrıca enerji
tüketiminde oluşabilecek tasarruf potansiyeli
gösterilmiştir. Binaların enerji performansı ile
bağlantılı yapılacak düzenlemeler ile % 50'ye varan
oranlarda tasarruf edilebileceği görülmektedir.
Türkiye'deki bina sayısının yaklaşık 8.5 milyon
olduğu, bunun da % 86'sının konut olduğu göz önüne
alınırsa, bahsedilen tasarruf oranının maddi karşılığı
yılda 7 milyar dolardır. Bu tasarrufun çevre
korumasına ve sürdürülebilir kalkınmaya olduğu
kadar ülke ekonomisine yapacağı katkı da kayda
değer miktarda olacaktır [10, 11].

Bina enerji performansının değerlendirilmesinde
binanın hangi kriterlere dayalı olarak enerji
etkinliğinin belirleneceğinin, standartlarca
tanımlanması, yönetmelik ve yönergelerle de
uygulama koşullarının açıklanması gerekir. Enerji
etkin bina kavramı çerçevesinde, her ülkenin kendi
yerel koşulları içinde geliştirdiği standart, yönetmelik
ve yönergeleri vardır. Bina enerji yönetmelik ve
standartları, binalarda enerji korunumu
potansiyelinin farkına varılmasına ve binalarda enerji
etkin tasarıma ilişkin talebin artmasına yardımcı
olacaktır. Bu aynı zamanda enerji etkin politikaların
geliştirilmesi için bir temel oluşturulmasını
sağlayacaktır. Bina enerji yönetmelik ve standartları,
bina tasarımı üzerinde belirli düzeyde bir kontrolü ve
binalarda enerji bilinçli tasarımın geliştirilmesini ve
yenilenmesini sağlamak üzere, pek çok ülkede
kullanılmakta ve geliştirilmektedir.
Türkiye'de enerji tasarrufunun iyileştirilmesi amacıyla
çeşitli bina enerji yönetmelik ve standartları
çıkarılmaktadır. 1980 yılında enerji tasarrufu
çalışmaları, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE)
tarafından başlatılmıştır. 1981 yılında sanayide enerji
tasarruf potansiyelini tespit çalışmaları yapılmıştır.
1988-1991 yılları arasında politika ve program
çalışmalarına ağırlık verilmiştir. 1992 yılında Ulusal
Enerji Tasarrufu Merkezi (UETM) kurulmuştur. 1992
ve 1995 yıllarında, 500 tep ve üzeri 1200 tesis için
tüketim istatistikleri oluşturulmuştur. 1995 yılında
“Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin
Arttırılması İçin Alacakları Önlemler Hakkında
Yönetmelik” çıkarılmıştır [12].

Şekil 3. Türkiye'de enerji tüketiminin nihai sektörlere göre gelişimi [13]
60

NİSAN MAYIS HAZİRAN 2012 YIL: 15 SAYI: 57

Çizelge 3. Türkiye'de sektörlere göre enerji tüketimi ve tasarruf potansiyeli [10]

Sektör
Sanayi
Binalar
Ulaşım
Tarım
Enerji dışı

Toplam tüketimdeki
payı (%)
39
30
21
5
5

Ülkemizde, konut sektöründe enerji verimliliği ile ilgili
olarak da çok yönlü çalışmalar sürdürülmekte, kanun
ve yönetmelikler çıkarılmaktadır. 1981 yılındaki TS
825 “Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları” standardı, enerji
tasarrufu sağlamak amacıyla 1998 yılında yeniden
düzenlenerek yürürlüğe girmiştir. “Binalarda Isı
Yalıtım Yönetmeliği” 2000 yılında yürürlüğe girmiş ve
2008 yılında revize edilmiştir. “Enerji Verimliliği
Kanunu” 2007 yılında ve “Enerji Kaynaklarının ve
Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair
Yönetmelik” 2008 yılında yürürlüğe girmiştir.
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 2008
yılında yürürlüğe girmesiyle 2008 tarihli “Binalarda Isı
Yalıtım Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.
5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” enerjinin etkin
kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin
ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve
çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve
enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması
amacıyla 2007 yılında çıkarılmıştır.
Kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim
aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda,
elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım
şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin
artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde
enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji
kaynaklarından yararlanılmasına yönelik
uygulanacak usul ve esasları kapsamaktadır. Enerji
Verimliliği Kanunu'nu uyarınca, toplam inşaat alanı
en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve
üzeri olan ticari binaların, hizmet binalarının ve kamu
kesimi binalarının yönetimlerinin, yönetimlerin
bulunmadığı hallerde bina sahiplerinin, “enerji
yöneticisi” görevlendirmesi veya enerji
yöneticilerinden hizmet alınması gerekmektedir [14].
5 Aralık 2008 tarihinde “Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği” yayınlanmıştır [15]. Bu yönetmeliğin
amacı dış iklim şartlarını, iç mekân gereksinimlerini,
mahalli şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak,
bir binanın bütün enerji kullanımlarının
değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama
kurallarının belirlenmesini, birincil enerji ve
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Tasarruf
potansiyeli (%)
20-25
30-50
15-20

karbondioksit (CO2) emisyonu açısından
sınıflandırılmasını, yeni ve önemli oranda tadilat
yapılacak mevcut binalar için minimum enerji
performans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir
enerji kaynaklarının uygulanabilirliliğinin
değerlendirilmesini, ısıtma ve soğutma sistemlerinin
kontrolünü, sera gazı emisyonlarının
sınırlandırılmasını, binalarda performans kriterlerinin
ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve çevrenin
korunmasını düzenlemektir. “Binalarda Enerji
Performansı Yönetmeliği” yeni ve 1000 m2'den büyük
mevcut binaların “Enerji Kimlik Belgesi” almasını
yasal olarak zorunlu kılmaktadır. Binaların Enerji
Kimlik Belgesi alabilmesi için, enerji
performanslarının belirlenmesi gerekir. Bir binanın
enerji performansının belirlenmesi,
2

1. Binanın m başına düşen yıllık enerji
tüketiminin belirlenmesi,
2. Bu değere göre CO2 salımının hesaplanması,
3. Bu değerlerin referans bir binanınki ile
karşılaştırılması,
4. Karşılaştırma sonucuna göre binanın A-G arası
bir enerji sınıfına yerleştirilmesi ile gerçekleştirilir
[16].
Bina enerji performansının belirlenmesinde yıllık
enerji tüketiminin hesaplanması şu aşamalardan
oluşur [16]:
1. Binaların ısıtılması ve soğutulması için binanın
ihtiyacı olan net enerji miktarının hesaplanması,
2. Net enerjiyi karşılayacak kurulu sistemlerden olan
kayıpları ve sistem verimlerini de göz önüne alarak
binanın toplam ısıtma-soğutma enerji tüketiminin
belirlenmesi,
3. Havalandırma enerjisi tüketiminin belirlenmesi,
4. Binalarda günışığı etkileri göz önüne alınarak,
günışığından yararlanılmayan süre ve günışığının
etkili olmadığı alanlar için aydınlatma enerji
ihtiyacının ve tüketiminin hesaplanması,
5. Sıhhi sıcak su için gerekli enerji tüketiminin
hesaplanması.
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Binanın enerji tüketimine etki eden tüm
parametrelerin, binaların enerji verimliliğine etkisini
değerlendirmek ve enerji performans sınıfını
belirlemek için ulusal “Bina Enerji Performansı
Hesaplama Yöntemi (BEP-HY)” geliştirilmiştir.
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