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ÖNSÖZ
JPI Urban Europe’ın himayesinde ve ERA-NET Cofund bilimsel araştırma projeleri
kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen 116M030 numaralı projemiz “Sürdürülebilir
Şehir'de Yenilikçi Enerji Adaları Olan Akıllı Biyoiklimsel Ve Düşük Karbonlu Kentsel Alanlar”
15 Mart 2016 tarihinde başlamıştı. Yirmi dört aya kapsıyan projemiz resmi olarak 15 Mart
2018 tarihinde bitmiştir.
ERA-NET nezdinde yedi ülke’den dokuz ortağın katılımıyla gerçekleştirilen projenin
yürütücüsu İspanyol şirketi CARSA idi. İspanya ve Türkiye dışındaki diğer ortakları sırasıyla
şunlar idi. Hollanda’dan Delft University of Technology (TUDelft); Güney Kıbrıs’tan The
Cyprus Institute (CyI); Romanya’dan Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi (TUIasi)
ve Software Quality and Performance (SQnP) adlı yazılım şirketi; İsviçre’den Zurich
University of Applied Sciences (ZHAW) ve ANERDGY adlı enerji şirketi; Avusturya’dan
European Center for Renewable Energy (EEEI).
Ortakların beşi yüksek öğretim kurumlarıydı ve dördü de enerji veya yazılımlarla uğraşan
şirketleridi. Proje’nin uygulanabilmesi için ortaklarla işbirliği yapan belediyeler şunlardır.
Amsterdam, Winterthur, Zurich, Limassol, Iasi, Granada, Güssing (ecoEnergyLand) ve
Santa Cruz de Tenerife. Bu şehirlerde Akllı Kentsel Adaları tanımlandı; Türkiye’de böyle bir
alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara kampüsündeki merkezi bir konumda tanımlandı.
Projemizin ana teması Akıllı Kentler olduğu için akıllı bir şehiri kurabilmek için enerji açısında
bağımsız olan “Akıllı Kentsel Adalar” konsepti ortaya kondu, ve bu amaça hizmet edecek 3
alt temalar tanımlandı, bunlar Mini enerji ağları, Bioiklimsel yapı tasarımı, ve Enerji yönetim
platformu idi. Türkiyeden ODTÜ Mimarlık ekibi sadece Bioiklimsel yapı tasarımı gurbunda
yeralmıştır.
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ÖZET
“Sürdürülebilir şehirde yenilikçi enerji adaları olarak akıllı biyoiklimsel düşük karbonlu kentsel
alanlar” projesi enerji açısından bağımsız olabilecek “Akıllı Kentsel Adalar” ın (AKA)
tasarlanması için araştırma, uygulama ve doğrulama aşamaları planlanmıştır. Kamuya açık
bir binanın etrafındaki alanlar olarak tanımlanan akıllı kentsel adalar’ın amacı, binalar ve
küçük ölçekli yenilenebilir enerji çözümleri arasındaki sinerjiden faydalanarak tanımlanan
enerji sistemi’nin mümkün olduğunca yerel düzeyde ve kendi içnde dengelenmesidir. Akıllı
Kent Adası konsepti, Akıllı Şehir'de yenilikçi bir temel enerji birimi olarak geliştirilmiştir; öyle
ki mahalleler ve ilçelerde kurulan bu birimlerini birbirine bağlayarak daha geniş bir alana
yayarak entegre bir akıllı şehir elde etmek mümkün olacaktır.
AKA projesi üç tamamlayıcı ve entegre bloktan oluşuyor. Mini Enerji Ağları, Biyoklimatik Bina
Tasarımı, ve Enerji Yönetimi Platformu. Bu üç blok altında tanımlanan iş paketleri için
yürütülen çalışmalar, proje ortaklarından ilgili alanlarda uzman ekipleri tarafından
gerçekleştirilmiştir. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümüne bağlı Türk ekibi sadece
Biyoklimatik bina tasarımı ile ilgili iş paketlerinden sorum olmuştur.
Biyoklimatik bina tasarımı için 5 aşamalı yöntem uygulanmıştır. İlk önce seçilen AKA
alanı’nın 3B modeli üretilmiştir ve kentsel ölçekte simüle edildikten sonra biyoklimatik
özellikleri analiz edilmiştir. Daha sonra alanın içinde iki odak binası seçilmiştir ve burada
sıralanan dört araştırma yöntemiyle analiz edilmiştir: İç termal koşulları belirlemek için veri
kaydı; Bina kabuğunda zayıf noktaları (termal köprüler / infiltrasyon) belirlemek için IR
görüntüleme işi; Termal konfor koşullarını belirlemek için kullanıcı memnuniyeti anketi; ve
binanın enerji kullanımı ve konforunu ölçmek için performans simülasyonları (önce mevcut
koşulları belirlemek ve daha sonra da biyoklimatik iyileştirme çözümlerini entegre etmek
için.)
Bu dört veri kümesinden elde edilen bulgulara dayanarak, sanal ortamda biyoklimatik
müdahaleler önerilmiş ve test edilmiştir. Son olarak, optimize edilmiş önerinin maliyeti
hesaplanmıştır. Sonuç olarak, binalara pasif biyoklimatik tasarım çözümlerin entegre
edilmesi durumunda, önemli miktarda enerji tasarrufu (ısıtma için % 38'e kadar); toplam CO2
emisyonlarında önemli miktarda azalmanın (ısıtma, sıcak su ve ışıklandırma için % 6,5) ve
aynı zamanda konfor saatlerinde kayda değer iyileştirmenin (%40 kadar) makul yatırımlarla
sağlanabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler. Biyoiklimsel tasarım, Enerji verimliliği, Yenilebilir enerji, Akıllı kentsel
adalar, Uygulamalı araştırma yöntemleri
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ABSTRACT
The “Smart bioclimatic low-carbon urban areas as innovative energy isles in the sustainable
city” project was planned to investigate, implement and validate energy neutral ‘Smart Urban
Isles’ (SUI), which were defined as ‘areas around a public building, that make use of the
synergies between the buildings and small scale renewable energy solutions. The aim was
to locally balance the energy system as much as possible. The Smart Urban Isle concept
was developed as an innovative basic energy unit in the Smart City, which can be expanded
to a larger scale by linking together several SUIs within the urban neighborhoods and
districts in order to achieve a smart integrated city.
The project was formed by three complementary and integrated blocks. Mini Networks,
Bioclimatic Building Design and the Energy Management Platform. Work pertaining to the
three blocks was carried experts from the partner institutions. The Turkish team was
responsible only for the Bioclimatic building design related work packages.
To this end, first a 3D model of the selected SUI area was produced and simulated at the
urban scale, to analyze its bioclimatic properties. Then two focus buildings were selected
and analyzed with four research tools: data logging to determine indoor thermal conditions;
IR imaging to determine the weak points (thermal bridges/infiltration) in the building
envelope; user satisfaction survey to determine their thermal comfort conditions; and
building performance simulations, first to determine the existing conditions and then to
integrate bioclimatic refurbishment solutions.
Based on the findings from these four sets of data, bioclimatic interventions were proposed
and tested in the virtual environment. Finally, the cost of the optimized solution was
calculated. It was seen that considerable energy savings (up to 38% for heating); and a total
amount of reduction in CO2 emissions (6.5% for heating, DHW and lighting), as well as,
increase in thermal comfort hours (40%) can be achieved with reasonable investment, if the
buildings are converted into bioclimatically responsive ones with passive design solutions.

Keywords. Bioclimatic design, Energy efficiency, Renewable energy, Smart Urban Isle,
Applied research implementation
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1. GİRİŞ
“Sürdürülebilir Şehir'de Yenilikçi Enerji Adaları Olan Akıllı Biyoiklimsel Ve Düşük Karbonlu
Kentsel Alanlar” adlı projemiz aslında bir ERA-NET Cofund projesi olan “Smart bioclimatic
low-carbon urban areas as innovative energy isles in the sustainable city” ‘nin Türkiye’deki
ayağı idi.
Bu proje, akıllı kentleri oluşturmak için çekirdek niteliği taşıyan ve enerji açısından
bağımsız olabilecek “Akıllı Kentsel Adalar” (AKA)’ın hayata geçirilmesi için, birbirine
entegre olmuş ve birbirini tamamlayıcı üç ana bloktan oluşmaktadır.
I.

Biyoiklimsel Bina Tasarımı bloğu bina içerisinde en az enerji harcayarak maksimum
konforu sağlamak için çevre dostu bioiklimsel mimari ve sürdürülebilir kentsel tasarım
ilkelerini hayata geçirmeyi amaçlıyordu.

II.

Enerji Yönetim Platformu bloğu ise Akıllı Kentsel adalarda binaları kontrol eden,
yöneten ve izleyen bir enerji yönetim platformu için akıllı telefonlar aracıyla veri
toplayan yazılım uygulaması geliştirmeye hedefliyordu.

III.

Mini Enerji Ağlar bloğu AKA’larda mini enerji ağları ile enerjinin üretimini,
depolanmasını ve tedarikini yapılmasını öngörüyordu.
İlk olarak biyoiklimsel bina tasarım grubu ve mini enerji ağları grubu ile gereken
entegrasyonu kurulduktan sonra seçili bir kamu binası ve çevresinden oluşan “akıllı
kentsel ada”nın tanımı yapıldı. Sonra bu alan içinde tespit edilen hedef binanın (kamu
olması tercih edilir) biyoiklimsel tasarımı geliştirilecekti. Biyoiklimsel tasarım ilkeleri,
minimum enerji harcayarak bina içinde maksimum konforu sağlamaya hedefler. Bu arada
binayı çevresinden bağımsız düşünmek doğru olmayacağından çevresiyel birlikte ele alıp,
oldukça geniş bir sürdürülebilir alan elde etmek gerekir. Biyoiklimsel parametreler
kullanıcılar ve halk tarafından algılanabilir ve içselleştirilebilir olmalıdır ki; daha sonraki
etaplarda da hep bu şekilde bir yol izlenebilsin. Bu yüzden bu parametreleri oldukça
görünür kılmak, görünmeyen yönleri kullanıcıya aktarmak ve farkındalık oluşturmak için
şart sayıldı.
Enerji Yönetim Platformu ‘Akıllı Kentsel Adalar’ içindeki otomatik aktif sistemlerin
ölçümleri, ilgili verilerin toplanması, ve uyarı sistemin devreye girmesini kontrol etmeye
hedefliyordu. Nitekim bunun için bir yazılım üretildi ve test edilmeye başlandı. Ancak bu iş
sorumluluk alanımız dışındayıdı.
Mini Enerji Ağları merkeziyetçi olmayan yenilenebilir enerji üretimi, enerji depolama ve
dağıtım ağlarını içerir ve bunların hareketlilik entegrasyonu ile ilgilenir. Bu aşamada,
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enerjinin üretimi, depolanması ve dağıtımı konusunda tipik sorunlarla karşılaşılabilir.
Burada da takip edilecek yöntem, kısmen ya da tamamen özerk, CO2 emisyonunu
azaltmak ya da silmek için ortama göre adapte edilen yenilenebilir enerji sistemlerini
uygulayarak oluşan enerjik ada konseptini takip etmek olmalıdır. Çevre ve çevredeki diğer
binalar arasında kentsel bölgenin ihtiyaçlarına göre adapte edilebilen mini ağlar kurup
bunların arasındaki ilşikiyi şekillendirmek gerekir. Bu ağlar ısı alışverişi, enerji, elektrik
alışverişi ağı gibi bağlantılar olabilir.
Yedi ülkeden bir araya gelen dokuz ortağın birlikte yürüttükleri ERA-NET Cofund bilimsel
araştırma projesi yedi adet iş paketlerinden (İP) oluşuyordu. Bunlardan 3 ve 4 numaralı iş
paketleri yazılım ve yenilenebilir enerji alanlarıyla ilgili oldukları için ODTÜ Mimarlık
Bölümünden katılan ekibimiz bu iki pakete dahil olmamıştı. Keza CyI ve TUDelft ten
katılan mimarlık bölümleri de bu iki paket dışında kalmışlardır.
İlk iş paket İP1, ‘Akıllı Kentsel Adalar’ kavramının geliştirilmesi ve senaryosunun
oluşturulmasını kapsıyordu. 2. İş paketi - İP2, Biyoiklimsel tasarım ve hareketlilik sürecini
içeriyordu. 3. İş paketi - İP3, enerji yönetim ve ölçme sistemlerinden oluşuyordu. 4. İş
paketi -İP4 mini enerji ağların kurulması ile ilgili modellerin geliştirilmesi ve veriler ışığında
enerji üretim analizlerin yapılması ile ilgiliydi. 5. İş paketi -İP5 uygulama ve verileri
doğrulama kısmını içeriyordu. 6. İş paketi - İP6 proje sonuçlarını ve başarılarını yayma ve
duyurma çabasınına ayrılmıştı. 7. İş paketi - İP7 ise projenin yönetimini ve
koordinasyonunu kapsiyordu.
TÜBİTAK’a sunduğumuz proje önerisi kapsamında katıldığımız İş Paketleri (İP); bu
IP’lerdeki görevleri; bu görevlerine yerine getirmek için yapılması gereken işler; yapılan
işlerin çıktıları; ve bu çıktıların hangi raporlama döneminde ibraz edildiğine dair bilgileri
Tablo 1 de özetlenmiştir. Tablo’da görüldüğ gibi butün sorumluluklar yerine getirilmiştir.
1.1

Projenin Amacı ve Hedefleri

Bu proje ile “Akıllı Kentsel Adalar” kavramının geliştirilmesi ve bu kavramın uygulanabilir
bir sistem haline getirilmesi amaçlanmaktaydı. Bu kavram binaların enerji performansının
iyileştirilmesi, enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjilerin kullanımı ile ilgili
Avrupa Birliği politikaları ile uyumludur. Avrupa Birliği objektiflerine göre 2018 yılına kadar
yeni kamu binalarının sıfır enerjili olması amaçlanmaktadır. Böylece, bu proje Avrupalı
belediyelerin dikkatini çekmekte başarılı oldu ve 8 şehirden (Amsterdam, Winterthur,
Zurich, Limassol, Iasi, Granada, Güssing ve Santa Cruz de Tenerife) belediyeleri bu
projenin bir parçası olmak istemişti, ancak Iaşı, Limassol ve Ankara’dan AKA için çalışma
alanları belediyeler yerine yüksek kurumların kampüsleri ele alındı.
Projenin ana amacına ulaşmak için gerçekleşmesi gereken alt hedefler şöyle belirtilebilir.
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Biyoiklimsel tasarım stratejilerinin ve kriterlerinin belirlenmesi



Yeni kamu binalarına bu kriterlerin uyarlanması



Varolan yapı stoğu için iyileştirme önerilerinin ortaya konulması



Sürdürülebilir sıfır karbon yayımlı teknolojilerin kullanılması ve gerekli ölçümlerin
yapılması
Binaların enerji performanslarının arttırılmasının yanısıra, yakın çevresi ile



ilişkilerinin incelenip sürdürülebilir bir çevrede varolmasının sağlanması


Sürdürülebilir kentsel planlama kriterlerinin belirlenmesi



Biyoiklimsel tasarım stratejilerinin uygulanmasının ardından performanslarının
nasıl değiştiğinin modelleme sistemleri ve gerçek veriler üzerinden aktif akıllı
sistemlerle ölçülmesi.

1.2

Proje’nin Akışı

Proje Gelişme Raporları kapsamına girmesine rağmen Sonuç raporuna dahil edilmeyen
proje’nin akışında etkili idari konulardan (affınızı sığınarak) kısaca bahsetmek gereğini
duyuyorum. Idari ve teknik konulardaki zorlulukları ile çözümler bu süreçte çok önemli
olmuşlardı.
1.2.1

İdari Konuları

Bursların onay sürecinde yaşanan gecikmeler 2 senelik projenin ilk senesinde ciddi
gecikmelere sebep olmuştu. Önerdiğimiz 5 öğrenciden sadece 2 yüksek lisans
öğrencimiz alındı ama 2 ay sonra da tezlerini teslim ettikleri için bursları kesildi. Bu kısa
zaman zarfında tezleriyle uğraştıkları için projeye hiç bir katkları olamadı. Diğer 3
öğrenciden sadece 1 doktora öğrencimizin bursu ancak 9 ay sonra onaylandı, diğer ikisi
rededildi.
Tam zamanlı başka bursiyer bulunamadığı için proje başladıktan 1 sene sonra 3 yarı
zamanlı öğrenci ekibe alındı, ama onlar da başka yerlerde tam zamanlı çalıştıkları için
yeterince verimli olamadılar. (Not. eğer yarı zamanlı öğrencinin tezi doğrudan projeye
bağlı değilse alınmaması tavsiye olunur)
Sonuçta 120 kişi-ay olarak hesaplanan bursiyer katkısı verilen burs miktarı karşılığı olarak
hesaplanılırsa 30 kişi-aya geçmemiştir. Projedeki araştırmaların ve işlerin aksamaması
için başka formüller bulundu ve burs almayan/ alamayan öğrencilerden ders ödevleri veya
tez çalışmaları kapsamında yapılması gereken simülasyonları tamamlatmayı çalışıldı.
Bunlardan bazı öğrencilerle hafta sonları dahil geç saatlere kadar çalışmak zorunda
kalındı.
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1.2.2

Teknik Konuları

Simulasyonları için kullanılan bilgisayarlar eski oldukları için yazılımların hızı ve işlemleri
için yetersiz kalıyorlar. Aynı zamanda 5 bilgisayar kullandığımız halde Winterthur ve
ODTÜ kampüsün AKA’ların simulasyonları çok uzun sürdü. Kentsel düzeyde simulasyon
için kullanılan programı detaylı CFD analizi de yaptığı için 1 gunluk anliziini ancak 2 gün
de bitiriyordu – bunun diğer sebebi de kampus alanların büyüklüğü idi. Dolaysıyla zaman
kaybetmemek adına sadece kritik zaman dilimlerin simulasyonları yapılmasına karar
verildi.
Zamanın kısıtlı olduğundan ve yeterince proje çalışanı olmadığından yerel yöneticiler,
idareciler ve yetkililer ile çalışmanın sonuçları paylaşılması için öngörülen çalıştayı dan
daha yaygın etkisine sahip olabilecek bir web-sayfası kuruldu. Proje ile ilgili bilgiler Türkçe
ve ingilizce olarak bu sayfa’da yayınlandı https://blog.metu.edu.tr/soofia/
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Tablo 1. ERANET projesinde ODTÜ ekibi’nin görev aldığı İş Paketileri (İP), görevleri,
yapılması gereken araştırmalar/ işler ve ibraz edilen çıktılar.
İş Paketi (İP) İş Paket görevleri Yapılması Gereken işler Yapılan İşler ve Çıktılar
İP1. Akıllı
Kentsel
Adalar (SUI)
Kavramı ve
Senaryoları

İP2. Akıllı
Kentsel
Adalar (SUI)
Biyoiklimsel
tasarım ve
hareketlilik

İP 1.1. SUI
kavramlaştırması
ve limitleri.
Optimum boyutun
bulunması
İP 1.3. Çapraz
senaryolar

Akıllı kentsel ada’nın
SUI’nın kavramı ve limitlerin
tanımlanması; ebatları ve boyutları üzere proje ortaklarıyla
konumun tarif edilmesi
yapılan 2. çalışma toplantısında
tartışarak mutabakatı varılmıştı

İP 1.4. Anahtar
performans
göstergelerinin
tanımı

Çapraz senaryoların oluşturulması
için proje ortaklarıyla yapılan 3.
çalışma toplantısında tartışarak
mutabakatı varılmıştı
Anahtar performans
Proje Ortaklarıyla Ana Performans
göstergelerinin (APG)
Göstergeleri (KPI) üzerinde çalışıldı
tanımlanması/oluşturulma ve 4. çalışma toplantısında
sı
tartışarak mutabakatı varılmıştı

İP 2.1. Seçilen
kentsel adanın ve
odak binanın
biyoiklimsel analizi

Odak binalarda enerji
sarfiyatı; ısıl durumunun
tesbit edilmesi için gerekli
verilerin toplanması

İP 2.2. SUI ve
odak bina için
biyoiklimsel
önlemlerin
belirlenmesi

İP 2.3. SUI ve
odak binanın
değişik durumlara
göre
simulasyonların
yapılması
İP 2.4. Kavramın
test edilmesi ve
somut
doğrulanması

Çapraz senaryoların
oluşturulması

Seçilen kampüs alanı ve odak
binaların elektrik ve gaz sarfiyatı
verileri elde edildi.
ODTÜ Ankara ve ZHAW Winterthur
kampüslerin 3-boyutlu modelleri
hazırlatıldı
Kensel adaları ve odak
binaların bilgisayar
ODTÜde 2 odak binadan termal
ortamında 3-boyut
verileri kaydeildi
modellerin hazırlanması
ODTÜ ve ZHAW kampüslerde
Thermal Kamera ile bina
kabuklarının görüntüleme işi yapıldı
ODTÜ ve ZHAW kampüslerde odak
binalarının ısıl performansı ile ilgili
kullanıcı memnuniyeti anketi yapıldı
Kentsel Adaların ısıl,
ODTÜ ve ZHAW’ın kentsel adaların
rüzgar ve güneşleme
ENVI-MET ile iklimsel
simülasyonların yapılması simülasyonları yapıldı
Toplanan verilerini ve
Veriler toplayıp durum tespiti
odak binalarının ısıl
yapıldıktan sonra Bioiklimsel
performansı ile ilgili bilgi
önlemler tespit edildi
ve veri analizi sonucu
Bu binalar için tespit edilen
alıabilecek biyoiklimsel
bioiklimsel önlemleriyle iyileştirme
önlemlerin tesbiti
senaryoları simüle edildi
Seçilen kentsel ada ve
DesignBuilder yazılım ile ODTÜ ve
odak binaların bioiklimsel ZHAW kampüslerde odak binaların
önlemleriyle iyileştirme
mevcut durumu simulasyonları
simülasyonların yapılması yapıldı

bioiklimsel önlemleriyle
iyileştirme simülasyonlar
dan elde edilen enerji
tüketim verilerin
karşılatırlması
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Simulasyon ile toplanan verilerin
etkinliği AGP’ler ile teyid edildi

Tablo 2. (Devamı)
İş Paketi (İP)

İş Paket görevleri

İP5.
İ.P 5.2 Çapraz Uygulama ve Senaryo Üretimi
Doğrulama
ve Uygulama
Planı
İP6.
Yaygınlaştırm
a ve
Faydalandır
ma

İP 6.1. Proje
başarılarının
duyurulması ve
yayılması

Yapılması Gereken işler

Yapılan İşler ve Çıktılar

İyileştirilmiş binaların
bioiklimsel önlemlerin
teyidi için Anahtar
Performans göstergelerin
(KPI) hesaplanması
METU ZHAW
Uluslararası makale ve
konferans bildirileri
Ulusal Konferans ve
Çalıştay
Tez
Web sayfa
İdari işlerin takibi

Yapıldı

İP7. Proje
İP 7.2. Yönetim
Yönetimi ve
koordinasyonu
Koordinasyon
u
İP 7.3. Projenin ve Mali işlerin takibi
bütçesinin
raporlanması)
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Etkinliklerle ilgili bilgi ayrı bir Tablo
da verilmiştir
Türkçe ve İngilizce olarak Proje
web-sayfası hazırlandı
https.//blog.metu.edu.tr/soofia/
Yapıldı

Yapıldı

2.

LİTERATÜR ÖZETİ

İklim değişikliği ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını zorunlu kılan şartların
oluşturduğu küresel bağlamda; Hyde (2008)’e göre biyo-iklimsel mimarlık enerji tüketimini ve
diğer çevresel etkileri azaltmayı amaçlayan Kyoto protokolü gibi pek çok protokol ve
politikanın uygulayıcı gücü olabilir. Avrupa Birliğinin sera gazı salınımını %20 düşürmeyi,
yenilenebilir kaynak oranını %20ye çıkarmayı ve enerji verimliliğini %20 arttırmayı amaçlayan
2020 hedefleri kapsamında Avrupa Parlamentosu (2010), üye ülkelerini 2020 yılına kadar
yeni yapılan binaların enerji tüketiminin nötrlenmesi ve mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi
için yönlendiriyor.Binaların enerji tüketimi, küresel enerji tüketiminin üçte birini oluşturuyor ve
sera gazı salınımında da benzer oranda sorumluluğu sahip (International Energy Agency,
2013).
Biyo-iklimsel iki kelimenin birleşimidir; yaşamın doğal şekli anlamına gelen ‘’biyo’’ ve bir yerin
hava durumu verisinin düzenli motifi anlamına gelen ‘’iklim’’ (Hornby, 2000). Biyo-iklimsel
terimi ilk olarak 1963 yılında ilkim verileri ve termal konfor sınırlarını ilişkilendiren biyoiklimsel tablonun geliştiricisi Viktor Olgyay tarafından kullanıldı (Maciel, 2007). Mimarlık ve
iklim arasındaki ilişki ve bu ikisinin insan konforu üstüne etkilerini tanımlama çabası ortaya
biyo-iklimsel mimarlığı çıkarmıştır (Maciel, 2007). Evans (2007) ise biyo-iklimsel mimarlığın
aynı zamanda solar mimarlık ve pasif mimarlığın gelişmişi olarak düşünülebileceğini ifade
etmektedir. Öte yandan sağlıklı, güzel ve ekonomik yapılar üretmek için yerel mikro-iklimi,
yönelimi, rüzgârları, nemi, akarsuları, mevcut canlıları, elektromanyetik alanları en iyi şekilde
kullanma gayreti ve iyi malzeme seçimleri dikkate alındığında biyo-iklimsel mimarlığın
prehistorik dönemlerden beri var olduğu da söylenebilir (Machaira vd., 2012).
Biyo-iklimsel mimarlık, çevre ile etkileşimli, enerji etkin ve kullanıcı konforunu yükselten
binalar üretmek için pasif enerji tekniklerini kullanır (Yeang, 1996). Olgyay’a göre biyoiklimsel mimarlık; insan konforu, iklim bilimi, bina fiziği ve bu disiplinler arasındaki ilişkilerin
harmanlanmasıyla ortaya konulan mimarlıktır (Davies, 1999). Biyo-iklimsel mimarlığı;
Lamberts (2006), kullanıcıların termal konforunu en iyi şekilde sağlamak için her farklı proje
yerinin iklimsel farklılıklarını göz önüne alarak belirlenen uygun tasarım stratejileri vasıtasıyla
iklim çalışmalarının mimarlığın üzerine uygulanması olarak tanımlar. Biyo-iklimsel mimarlık;
bina ve çevresinin etkileşimlerini en uygun hale getirir, kullanıcı konforunu geliştirirken yapay
ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma ihtiyacını düşürür (Proharam, 2008). Başka bir
deyişle; bulunduğu yerin özgün iklim verilerini düşünerek, yenilenebilir doğal kaynakları
kullanarak binanın çevresel etkileri ve enerji tüketimini azaltır (Martinez, 2012).
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İklimi ve çevreyi tasarım ile en verimli şekilde bir avantaj olarak kullanmayı amaçlayan biyoiklimsel mimarlık; ısıtma, soğutma, aydınlatma gibi enerjiye dayalı ihtiyaçları temel olarak
yönlenim, güneş kazanımları, doğal hava akışı ve binanın termal ataleti vasıtasıyla karşılar
(Chaneac, 2012).
Biyo-iklimsel mimari yaklaşım; enerji tasarrufu ve çevresel etkilerin en aza indirilmesi; daha
iyi konfor koşullarına sahip olmak için tüm tasarım çözümlerinin iklim özellikleriyle
bütünleşmesinin bir sonucudur ve sadece örneğin malzeme gibi tek bir bileşene
indirgenemez (Zachman, 2001). Bu yaklaşımda, analizlerin mantıksal silsile ile uygulamaya
dökülmesini, uygun stratejilerin belirlenmesini, dış etkilere cevap verebilecek duyarlı bir çevre
kontrolünün tesisini ve kaynakların rasyonel kullanımını kapsar (Evans, 2007). Biyo-iklimsel
yaklaşım çevresel etkilerin azaltılması potansiyeli ve yaşam şartlarının yükseltilmesi üzerinde
büyük bir etkileye sahip olduğu kadar maliyetlerin ve yapay koşullandırma tesisatından
kaynaklı enerji tüketiminin düşürülmesinde de etkilidir (Evans, 2007). Topoğrafya, iklim, yer
şekilleri, yönelim, güneş radyasyonu, rüzgâr, sıcaklık, nem, yağmur vb. tüm verileri bütün
olarak ele alarak olumsuz sonuçlarından kaçınmak ve aynı zamanda onları termal konfor
şartlarına ulaşmak, sağlıklı yaşam alanı oluşturmak, düşük salınım ve enerji tasarrufu ile
çevresel etkileri en aza indirmek için bir fırsata dönüştürülmelidir (Machaira vd., 2012).
Biyo-iklimsel mimarlığın enstrümanlarını Lamberts (2006), bina ısıl performansı, doğal
aydınlatma, pasif solar ısıtma ve soğutma, doğal havalandırma, termal konfor ve uygun
gölgelendirme olarak tanımlarken; Omer (2008) ise yapı yönelimi, doğal havalandırma,
uygun yapı malzemesi, bina yalıtımı, pencere oranları ve yerleri olarak tanımlamaktadır. Öte
yandan Machaira vd. (2012), enerji sistemleri, pasif sistemler ve yenilenebilir enerji üretim
kaynaklarının kurulumu olarak tanımlar. Bunlar doğru olmakla beraber daha da
genişletilebilir.
Biyo-iklimsel tasarım sürecinde Olgyay’a göre takip edilmesi gereken adımlar Davies (2009)
tarafından şu şekilde özetlenmiştir.
a) Bina arazisinin sıcaklık, bağıl nem, solar radyasyon ve rüzgar verilerini içeren bir
iklim araştırması;
b) İklimin değerlendirilmesi ve çeşitli enstrümanlar arasından ilgililerin/uygunların
belirlenmesi;
c) Arazi seçimi, arazi yönelimi, gölge hesapları, bina kütlesi ve şekli, hava akışı ve iç
sıcaklık dengesini içeren teknik çözümlerin her iklim-konfor problemi için önerilmesi; ve
d) İlk üç adımın mimari çözümün içine aktarılması.
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Binalardan kaynaklı enerji tüketiminin, sera gazı salınımının ve zararlı çevresel etkilerin
azaltılması için fotovoltaik güneş sistemleri, biyo-kütle enerjisi, jeotermal enerji, su ısıtma için
güneş sistemleri, rüzgâr enerjisi sistemleri gibi yenilenebilir enerji sistemlerinin katkısı da
inkâr edilemez bir gerçektir (Machaira vd., 2012).
Şehirlerin çok yönlü planlama araçları ve yenilikçi kavramlar ile ele alınması sürdürülebilir
kalkınmaya doğru götüren önemli bir adımdır (Rotmans, Asselt, ve Vellinga 2000). Bulkeley
ve Betsill (2005) şehirlerdeki iyileşmenin sürdürülebilirlik konusuna ne kadar güçlü etki
yapabileceğine dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre hali hazırda dünya
nüfusunun %50si şehirlerde ikamet ederken bu oran 2050 yılı itibariyle %70’e yükselecek
(UN World Urbanization Prospects 2011). Avrupa’da ise nüfusun %80i hali hazırda zaten
şehirlerde yaşıyor ve çalışıyor (Correia and Wunstel 2011). Şehirler küresel sera gazı
salınımının %80’inden sorumlu oldukları için çevresel duyarlılık ve enerji etkinliği alanındaki
tedbirlerinde odak noktası haline geliyorlar (Lazaoiu and Roscia 2012).
Teknolojiler bir şehri tek başına akıllı yapmaya yetmeyeceğinden, belirlenecek stratejiler
önemli bir role sahiptir (Hollands, 2008). Akıllı şehir kavramı; bilgi ve iletişim teknolojileri ile
kentsel planlama yöntemlerini bir araya getirip yenilikçi, akılcı ve etkin çözümler üreterek
sürdürülebilir ve daha yaşanabilir şehirler oluşturmak için uğraşmaktadır (Toppeta, 2010).
Başka bir deyişle akıllı şehirler küresel bağlamda şehirlerin içinde bulunduğu durumu aşmak
için ortaya konulmuş bir yol olarak nitelendirilebilir. Enerji etkinliği kazanımlarını arttırmak,
altyapı ve teknolojideki innovasyon ve gelişmeleri desteklemek için bir şehrin o şehre özgün
sürdürülebilir planlama stratejilerini benimsemesi gerekir (Sustainable Cities International,
2010). Akıllı şehir kavramına dair kabul edilmiş genel bir tanım olmadığına değinmekle
beraber, Harison vd. (2011) akıllı şehirlerin kullanıcıları ve onların tüm faaliyetlerini, ulaşımı,
enerji ve su kaynaklarını/tüketimini, bilgi ve iletişim teknolojilerini, tüm şehir servislerini
kapsayan bütüncül bir yaklaşımın neticesi olduğunu ifade etmektedir. Planlama araçları ve
yenilikçi teknolojik kavramlar birbirlerinden bağımsız olmaktan ziyade bugünün şartlarında iç
içe geçmiştir ve birbirine bağımlı hale gelmiştir (Nam ve Pardo, 2012). Biyoiklimsel mimarlık
ve akıllı şehir kavramlarının kesişmesi dünyanın yüzleştiği çevre ve enerji kaynaklı
problemler çerçevesinde kaçınılmaz bir durum olmakla beraber, çözüm için bir yol haritası
ortaya çıkarabilecek potansiyele de sahip.
Yapılan bu literatür taramasının konu bazlı bilgi özet tablosu’nda literatür çalışmalında
kullanılan referanslar, anahtar kelimeler, ve tanım odakları sıralanmıştır (Bkz. Tablo 2).
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Tablo 2. Literatür tarama çalışma’nın önemli karakteristik özelliklerini sınıflandırılma özeti

Yazar

AKILLI KENTLER

BİO-İKLİMSEL MİMARLIK

Lamberts (2006)

Omer (2008)

Chaneac (2012)

Ta ı

A ahtar Keli esi

Ta ı

Odakları

Pasif Tasarım Stratejileri

*bina ısıl performansı
*doğal aydınlatma
*pasif solar ısıtma ve soğutma
*doğal havalandırma
*termal konfor
*uygun gölgelendirme

Pasif Tasarım Stratejileri

*yapı yönelimi
*doğal havalandırma
*uygun yapı malzemesi
*bina yalıtımı
*pencere oranları

Pasif Tasarım Stratejileri

*yönlenim
*güneş kazanımları
*doğal hava akışı
*binanın termal ataleti

*fotovoltaik güneş sistemleri
*biyo-kütle enerjisi
*jeotermal enerji
*su ısıtma için güneş sistemleri
*rüzgâr enerjisi sistemleri
*kaynaklarının kurulumu
*Topoğrafya
Pasif Sistemler ve Yenilenebilir
Machaira vd. (2012)
*iklim
Enerji Üretim
*yer şekilleri
*yönelim
*güneş radyasyonu
*rüzgâr
*sıcaklık
*nem
*yağmur vb.

Harison vd. (2011)

Akıllı kentler için kabul edilmiş
genel
bir tanım bulunmadığı
yazarlar
tarafından aktarılmıştır.
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*kullanıcı konforu (Çok Yönlü)
*Kullanıcı faaliyetlerini
*ulaşım
*enerji ve su kaynaklarını/tüketimi
*bilgi ve iletişim teknolojilerini
*tüm şehir servisleri

3.

GEREÇ VE YÖNTEM

İlk iş paketi ile gerekli tanımlamalar ve senaryolar hazırlandıktan sonra, 2., 3. ve 4. iş
paketleri kapsamında iligili konsorsiyum partnerleri tarafından uygulamalar, ölçümler,
tahminler ve lab senaryoları oluşturuldu. Bioiklimsel Tasarım grubu olarak bu kısım ile ilgili
İP2’nın çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda yapılması gereken işler şunlardı:


3-Boyutlu modellerin yapılması,



Termal verilerin toplanması,



Termal kamera görüntülerin kaydedilmesi,



Kullanıcı memnuniyeti anketinin yapılması,



Kentsel ölçekte bioiklimsel simülasyonu,



Bina ölçeğinde simülasyonu ile mevcut durumun tespiti,



Bina ölçeğinde bioiklimsel iyileştirmelerinin simülasyonu,



Önerilen bioiklimsel iyileştirmelerin maliyet analizinin yapılması ve sonunda test edilip
onaylanması.

Bu işler üç aşamada yürütüldü. İlk önce seçili binalar ve kentsel adanın mevcut durumlarını
analiz etmek için bazı veriler toplandı. Sonra iyileştirmeye gidildi ve en son da iyileştirme
önerileri analiz edilip doğrulandı. Tüm bu aşamaların detayları aşağıda verilmiştir.
3.1

Mevcut Durumun Tespit Edilmesi

Türkiye’de ODTÜ Ankara kampüsü ve İsviçre’de Werk1 (yeni adı Lokstadt) alanında
bulunana ZHAW Winterthur kampüsünde akıllı kentsel adaları (AKA) olarak seçilen alanlar
için fiziksel veriler, çizimler ve dökümanlar toplandı. Araziler ziyaret edilerek yerinde etütler
tamamlandı (yapıların niteliği ve yapılı çevrede kullanılan malzemeler, yeşillendirme kaplama
vs.). Odak binaların elektrik ve gaz sarfiyat verileri, mimari çizimleri, yapı malzemeleri, ve
iklim verileri toplandı.
ODTÜ kampüsünde belirlenen alanın ve Winterthur İsviçre alanının üç boyutlu modelleri
hizmet alımı kapsamında hazırlatıldı. Bu hazırlanan modeller kentsel alanda termal
çalışmaların yapılması için altlık olarak değerlendirildi ve kentsel termal analiz modellerinin
oluşturulması için kolaylık sağlandı. Bunun yanı sıra üzerinde çalışılan alanların tüm
uluslararası proje ortaklarına anlatılması, tüm ortakların çalışılan alanların çalışma ile ilgili
fiziksel özelliklerini anlamaları ihtiyaç duyulan anda ulaşılabilir veriye sahip olmaları
açısından da faydalı olmuştur. Üç boyutlu modellerin yanı sıra, bu modelleri temel alan iki
boyutlu çizimler de sağlanmıştır.
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Mevcut durumların tespiti için ayrıca 4 tip veri daha toplandı; Isıl veriler, kullanıcı
memnuniyeti anketleri, kızılötesi kamera ile görüntüler ve seçilen kentsel alanın ve binaların
davranış simülasyonları. Bu verilerin toplanmasında kullanılan yöntemler aşağıda verilmiştir.
3.1.1

Isıl Verilerin Kaydı

ODTÜ kampüsündeki belirlenen alanın içinde odak binaları olarak seçilen Mühendislik
Merkez binası ve Kütüphane binasının farklı mahallerine termal veri toplayıcıları yerleştiridi
ve tam bir sene boyunca ısı ve nem verileri toplandı. Isı ve nem verileri, 15 dakikada bir
Tinytag ve HOBO veri toplayıcıları tarafından kaydediliyordu (Şekil 1). Tinytag ve HOBO
cihazlarının ölçüm aralıkları ve ölçüm hassasiyet değerleri tablosu aşağıda verilmiştir (Tablo
3). Farklı katlar ve odalardan belirli zaman aralıklarında sürekli olarak bu toplanan veriler
bilgisayar ortamına aktarıldı ve düzenlendi.
ODTÜ kampusü için binalardan iç mekan verilerinin toplanmaya başlandığı tarihten itibaren
kampusün hava durumu ve iklim verisi de bir cihaz tarafından toplatıldı. Eylül 2016’da
başlatılan veri toplama çalışması Eylül 2017’ye kadar devam edildi. 12 aylık ısı ve nem
verileri veri toplayıcılardan indirilerek analiz edildikten sonra hazırlanan 98 sayfalık raporu
Ek1 olarak sunuldu.
Öte yandan, ZHAW Winterthur kampüsünde seçilen odak binası Technopark 2’de veri
toplayıcıları yerleştirilemedi, ancak daha evvel yapılan bir tez çalışmasından bu bilgi özet
olarak alındı.

(a)

(b)

Şekil 1. Isıl verilerin kaydedilmesi için kullanılan aygıtlar (a) Tinytag veri kaydedici ve (b)
HOBO veri kaydedici

Tablo 3. Kullanılan ölçüm cihazlarının hassasiyet değerleri tablosu
Isı ölçüm aralığı
Isı ölçüm hassasiyet değeri
Nem ölçüm aralığı

HOBO veri toplayıcı
-20° den +70°C
± 0,35°C
% 5 den % 95 RH

TINYTAG veri toplayıcı
-25° den +85°C
± 0,1°C
%0 den 100 RH

Nem ölçüm hassasiyet değeri
Işık ölçüm aralığı

± %2,5
1 den 3000 footcandles (lumens/ft2)

± %3,0
yok
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i.

ODTÜ Kütüphane Binası

ODTÜ Kütüphanesi (Şekil 2) kuzeygüney aksında uzanmış plana sahip 4 katlı bir binadır.
Binanın ana açıklıkları doğu ve kuzey cephelerinde bulunmakta olup, güneyde ve batıda az
miktarda açıklık bulunmaktadır. Doğu ve kuzey cepheleri ile güneyde bulununan pencereler
döşemeden tavana kadar uzanmaktadır. Yapı, kullanım itibariyle içinde personel ofislerini de
barındıran üç ana çalışma bölümünden oluşmaktadır; rezerv bölümü, referans bölümü ve
kitap kolleksiyonları bölümü. Toplam 9 adet veri toplama cihazı çalışma alanlarında belirtilen
konumlara yerleştirildi; 1 cihaz zemin katta bulunan rezerv bölümünde (Şekil 3), 2 cihaz
zemin katta bulunan referans bölümünde (Şekil 4), 2 cihaz B blok 1. katta koleksiyon
bölümünde (Şekil5), 2 cihaz B blok 2. katta koleksiyon bölümünde (Şekil 6) ve 2 cihaz B blok
3. katta koleksiyon bölümünde yerleştirildi (Şekil 7). Veri toplama cihazlarının yerleri daha net
anlaşılması için Şekil 8’de verilen planlar üzerinde işaretlenmiştir. Plan üzerinde verilen
numaralar veri toplayıcı cihazların sıra numarasıdır.

Şekil 2. ODTÜ Kütüphanesi binası dış görünüşler.

Şekil 3. Kütüphanesi binası zemin katta kitap rezerve bölümünde 9 numaralı veri
kaydedicinin (DL73 önce ve sonradan) yerleri gösterilmektedir.
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Şekil 4. Kütüphane binası zemin katta referans bölümünde 7 ve 8 numaralı veri
kaydedicilerin (DC13 ve DC14) yerleri gösterilmektedir.

Şekil 5. Kütüphane binası B blokun 1. kat’ta 5 ve 6 numaralı veri kaydedicilerin (DC12 ve
DC18) yerleri gösterilmektedir.

Şekil 6. Kütüphanesi binası B blokun 2. katta 3 ve 4 numaralı veri kaydedicilerin (DC1 ve
DC11) yerleri gösterilmektedir.
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Şekil 7. Kütüphane binası B blokun 3. katta 1 ve 2 numaralı veri kaydedicilerin (DC2 ve DC4)
yerleri gösterilmektedir.

ZEMİN KAT PLANI

1. KAT PLANI

2. KAT PLANI

3. KAT PLANI
Şekil 8. ODTÜ kütüphane binası kat planları üzerinde veri kaydedicilerin yerleri
işaretlenmiştir.
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ii.

ODTÜ Mühendislik Merkez Binası

Mühendislik Merkez Binası (Şekil 9), büyük bölümü ofis olarak kullanılan biri 4 diğer 10 katlı
2 bloktan oluşmaktadır. 10 katlı olan blok dikdörtgen planlı olup, plan en ve boyu birbiri ile
neredeyse aynıdır. Bu blokta tüm cephelerde güneydoğu, güneybatı, kuzeydoğu, kuzeybatı
açıklıkları mevcuttur ve bu açıklıklar 2 blokun birleştiği güneybatı cephesinin ilk 4 katı hariç
tüm cephelerde aynı ritmi sergilemektedir. Bu binada farklı katlarda yerleştirilen toplam 12
adet veri toplama cihazlarının yerleri Şekil 10’da gösterilmiştir. Şematik plan üzerinde verilen
numaralar, cihazların sıra numarasını ifade etmektedir. Toplam 12 adet veri toplama
cihazlarının 4 tanesi 4 katlı blok un 2.katına (Şekil 11), 3 tanesi uzun blokun 2. katına (Şekil
12), 2 tanesi 8. katına (Şekil 13) and 3 tanesi ise 10. katına yerleştirilmiştir (Şekil 14).

Şekil 9. ODTÜ Mühendislik Merkez binası dış görünüş
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Şekil 10. ODTÜ Mühendislik Merkez binanın 2. 8. ve 10. kat planları üzerinde toplam 12 adet
veri kaydedicilerinin yerleri işaretlenmiştir

Şekil 11. ODTÜ Mühendislik Merkez binası 2. katta 10, 11, 12 ve 13 numaralı veri
kaydedicilerin yerleri gösterilmektedir.

Şekil 12. ODTÜ Mühendislik Merkez binası çok katlı blokun 2. katta 6, 7 ve 8 numaralı veri
kaydedicilerin yerleri gösterilmektedir
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Şekil 13. ODTÜ Mühendislik Merkez binası çok katlı blokun 8. katta 1 ve 2 numaralı veri
kaydedicilerin yerleri gösterilmektedir.

Şekil 14. ODTÜ Mühendislik Merkez binası çok katlı blokun 10. katta 4, 5 ve 6 numaralı veri
kaydedicilerin yerleri gösterilmektedir

3.1.2

Kullanıcı Konfor Anketi

ODTÜ kampüsündeki iki odak binaların ısıl performansını analiz edebilmek için bir de
kullanıcı memnuniyeti anketi yapıldı. Bu anketten toplanılacak verilerin analizi yapılarak
katılımcıların açısından ısıl konfor düzeyinin tespiti yapıldı.
Anket, yerleşim yeri, iklimlendirme sistemi, sıcaklık derecesi, pencerelerin sayısı ve
gölgelendirme elemanların sayısı dahil olmak üzere cevaplayıcıların sorgulandığı yerin
fiziksel özellikleri hakkında genel bilgiler içermekteydi. Yaş, cinsiyet, sağlık sorunları ve
cevap verenlerin çalışma süreleri ikinci grup soruları oluşturmaktadır. Soruların ikinci
bölümünde kullanıcı konforu ile ilgili faktörler yer almıştır; Hava sıcaklığı, radyan sıcaklık,
nem, hava hareketi, metabolik hızı, giysi ve kişisel görüşler. Tüm bu faktörler açıklayıcı
sorularla takip edildi ve yanıt verenlerin konfor düzeyinin açık bir şekilde anlaşılmasını
sağlandı.
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Anketin sonuçlarını genelleştirebilmek için yanıt verenlerin seçimi aşağıda belirtilen bazı
şartlara göre yapılmıştır:
• Cevap verenler veri kaydedicilere yakın bir mesafedeydi.
• Veriler farklı hava koşullarında çeşitli tarih ve saatlerde toplandı.
• Birkaç yaş grubu dahil edildi.
• Her iki cinsiyetten de eşit sayıda kişi seçildi.
Son iki şart Mühendislik Merkez binası için geçerli değildi çünkü veri kaydedicilerin
yerleştirildiği odalardan kullanıcıları seçmeme şansımız yoktu.
Subjektif faktörlere ek olarak, hava istasyonu ile elde edilen dış iklim koşullarına ilişkin veriler
ve veri kaydedicilerden elde edilen iç iklim koşulları ile ilgili veriler, anketin yanıtlandığı tarih
ve zaman için girilmiştir.
Toplanan verilerin karşılaştırmalı analizleri yapıldı ve iç mekanlarda konfor düzeyin
sağlanması veya iyileştirilmesi için çözümlerin bulunması doğrultusunda detaylı çalışmalar
yapıldı. Bu çalışmanın bulguları ve analizleri de 60 sayfalık rapor haline getirildi. Bu
araştırma da kullanılan kullanıcı konfor anket formunun Türkçe çevirisi ek olarak verilmiştir
(Ek2).
Aynı kullanıcı memnuniyeti anketi ZHAW Winterthur kampus odak binasında da yapıldı ama
sadece 13 katılımcı dan veriler toplanabildi.
3.1.3

IR Thermal Kamera ile Görüntüleme İşi

ODTÜ Ankara kampüsünde seçilen ve termal veri toplayıcıların da yerleştirildiği Mühendislik
Merkez (MM) ve Kütüphane binaların kış mevsimi için FLIR marka termal kamera ile
görüntülenme işi yapıldı. Şubat ve Mart aylarına ilaveten Ağustos ayında da bu binaların
cephelerde ısıl köprülerin tespiti yapılması ve hava sızıntıların görüntülenmesi için termal
kamera ile resimleri çekildi ve elde edilen verilerden durum analizi yapılmıştı.
Şubat 2017 sabah saatlerinde thermal görüntüler kaydedilirken dışarıda hava durumu
güneşli, gökyüzü açık ve sıcaklık sıfır derece idi. MM binasından 70 adet görüntü çekildi. 16
Mart 2017 tarihinde yine sabahleyin hava açık ve sıcaklık 5 derece iken termal çekimler
yapıldı ve bu binadan 62 adet görüntü daha alındı. Aynı zamanda kütüphane binasından da
termal görüntüler alındı ve bunların analizleri bu raporun 5. Bölümünde verilirken çoğu
görüntü Ek 3’te verilmiştir.
Öteyandan İsviçre’de ZHAW Winterthur kampüsündaki odak binadan termal görüntüleri
Nisan 2017’de alındı. Görüntüleme esnasında hava kapalı ve kar yağışlıydı. Dış sıcaklık da
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sıfır derece civarıydı. Görüntülerin analizleri bu raporun 5. Bölümünde verilirken çoğu
görüntü Ek 4’te verilmiştir.
3.1.4

Kentsel Alan ve Bina Simülasyonları

ODTÜ Ankara ve ZHAW Winterthur kampüslerin 3-boyutlu modelleri hem kentsel ada
ölçeğinde hem binalar ölçeğinde simülasyonları yapıldı. Kentsel Adaların mikro-iklim
analizleri için 3-boyutlu ısıl, rüzgar ve güneşleme haritaları çıkarıldı. Odak binaların
performanslarını analiz etme, ve durumlarını iyileştirmek için ısıl, ışık, iç hava ortamı ve enerji
tüketim simülasyonları yapıldı.
A. Kentsel Ölçekli Simülasyonları
ODTÜ kampüsünde belirlenen alanın Ankara iklim verileriyle ve ZHAW kampüs alanının
Winterthur iklim verileriyle kentsel termal konforlarının değerlendirmesi için sayısal model,
ENVI-MET yazılım kullanılarak oluşturuldu. Alanda mevcut bulunan yapısal durumun yanı
sıra, bölge için planlanan yeni tasarımın da termal değerlendirme için modeli oluşturuldu.
Oluşturulan termal modeller üzerinden bölgenin iklim verileri kullanılarak kış ve yaz aylarında
gece ve gündüz durumları ayrı ayrı simüle edildi. Toplam 8 simülasyon serisi oluşturulmuş
olup, bu serilerden aşağıda sıralanan verilere ulaşıldı.
(a) alandaki rüzgar hızı/yönü/dağılımı,
(b) alandaki bölgesel hava sıcaklıkları,
(c) alandaki bölgesel bağıl nem dağılımı,
(d) yayınık güneş ışınımının bölgedeki dağılımı,
(e) yansıyan güneş ışınımının bölgedeki dağılımı,
(f) havadaki karbondioksit miktarı,
(g) konfor tanımlama modeli olarak PMV ve PDD indeksleri,
(h) alandaki özgül nem dağılımı,
(i) alandaki ortalama ışıma sıcaklığı dağılımı
(j) direkt güneş ışınının bölgedeki dağılımı
Yazılım vasıtasıyla erişilen bu dokuz değişikene ait veriler ZHAW Winterthur kampüsü için 2
kere hesaplandı çünkü bu alanda birtakım binalar yıkılacak ve farklı işlevleri olan binalar inşa
edilecekti. (1) kent adasının mevcut yapısal durumu ve (2) kent adasının önerilen yeni
yapısal durumu karşılaştırılarak incelendi. Öteyandan aynı çalışma ODTÜ kampüsünde
seçilen bir Akıllı Kentsel Ada alanı için de yapılmıştır.
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i.

ODTÜ Ankara Kampüsü Akıllı Kentsel Adası

ODTÜ Ankara kampüsünde Fakülte binaların çoğu 389.086 m2 alanında ana yaya aksı
etrafında yerleştirilmiş vaziyetteler. Alan içerisinde otoyol bulunmazken, araç giriş çıkışı
etrafını çevreleyen otoyoldan dış çeperde konumlandırılmış otoparklar ile sağlanır. Binaların
etrafında ve yaya aksında yeşil alanlar ve ağaçlar konumlandırılmıştır. Binaların arasındaki
dolaşımı yaya yolları ile sağlanmıştır. Çevre yoluyla zaten bir adacığa andıran, bu alan proje
kapsamında ‘Akıllı Kentsel Adası’ (Sustainable Urban Island-SUI) olarak seçilmişti ve üç
boyutlu modeli hazırlandı (Şekil 15). Modelleme yapılırken yalnızca alan içerisindeki binalar
değil, arazinin eğimi, yaya yolları, otoparkları yeşil dokusu, ve zemin kaplama malzemeleri
dikkate alınmıştır.
EnviMet yazılımı, kentsel alanların mevcut durumlarının simülasyonunda kullanılmaktadır.
EnviMet ile bir binanın veya kentsel bir alanın modellenmesi, alışılagelmiş mimari modelleme
programlarından farklı bir mantığa sahiptir. Envimet, dış mekânlara ve dış mekân konforuna
odaklanırken, modellemeye yön veren ana göstergeler, malzeme özelliklerinin tanımlanması,
kent dokusunun biçimi, kütlelerin boyutları, güneş ve rüzgar yönleri ve bitki örtüsü gibi
özelliklerdir.
Rüzgar hızı (wind speed), hava sıcaklığı (air temperature), bağıl nem (relative humidity),
yaygın güneş ışınımı (diffuse sw radiation), dolaysız güneş ışınımı (reflected sw radiation),
oksijen seviyesi (CO2 level), ortalama ışıma sıcaklığı (mean radiant temperature), özgül nem
(specific humidity) ve kullanıcı konfor analizleri, seçilen kış ve yaz günleri için yapılmıştır.

Şekil 15. ODTÜ Ankara kampüsün’de akıllı kentsel adası olarak seçilen alan'nın 3-boyutlu
modelin görüntüsü.
Modellenen alanın kentsel ölçeğinde simülasyonları EnviMet yazılımı ile kış ve yaz
mevsimleri için ayrı ayrı yapılmıştır. Kış mevsimi simülasyonu için, yılın en uzun gecesine
sahip olan 21 Aralık 2017 tarihi seçilmiştir. Yaz mevsimi simülasyonu için ise, yılın en uzun
gününe sahip olan 21 Haziran 2017 tarihi seçilmiştir. Bu tarihlerin seçilmesinin nedeni, gün
içerisinde en uzun ve en kısa güneş ışını sürelerine sahip olmalarıdır. Bunun yanı sıra,
simülasyonlar için, alan içerisinde dolaşımın en yoğun olduğu saatler dikkate alınmıştır.
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sabah 8 ila 9 arası (okula geliş zamanı); öğlen 12 ila 13 arası (yemek saati) ve akşam çıkış
saatleri olan 17 ila 18 arası.
AKA’nın simülasyon grafiklerin analizi bu raporun 5. bölümünde verilirken çoğu görüntü Ek
5’te verilmiştir.
ii.

ZHAW Winterthur Kampüsü Akıllı Kentsel Adası

ZHAW Winterthur kampüsündeki AKA alanın’da halı hazirda bazı çok eski hangarlar/atölye
binaları bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı yenilenerek ve bazıları yıkarak alan kentsel
dönüşüm yapılarak bölgeyi canlandırmaya hedefleniyor. Yeni yerleşke planında ofisler ve
konutlar yapılacaktır. Dolaysıyla alanın mevcut durumu ve önerilen yeni durumu analiz
edilmesi gerekiyordu.
AKA’nın mevcut durumu ve iyileştirilmiş durumun simülasyon grafiklerin analizleri bu raporun
5. bölümünde verilirken çoğu görüntü Ek 6’da verilmiştir.
Winterthur'da yıl boyunca en yüksek sıcaklık 22°C, ve en düşük değer ise -2°C'dir. En sıcak
aylar Temmuz ve Ağustos olmakla birlikte en soğuk olanlar Aralık ve Ocak aylarıdır.
Simülasyonlar için iklim veri ortalamaları Envi-Met yazılımına girildi. En soğuk zaman, yılın en
uzun gecesi olan 23 Aralık'ta saat 02:00 olarak belirlendi. En sıcak zamanı, yılın en uzun
günü olan ve 23 Haziran saat 14:00 olarak belirlendi. Dışardaki termal konfor; rüzgar hızı,
hava sıcaklığı, bağıl nem, güneş radyasyonu, hava kalitesi, giysi seviyesi, yaş, cinsiyet vb.
gibi parametrelere bağlıdır. Bu çalışmanın amacı doğrultusunda; giyim seviyesi, yaş ve
cinsiyet parametreler sabit olarak alınmamıştır.
ZHAW Winterthur kampüsündeki AKA alanının iki kere simülasyonları yapıldı: mevcut
durumu olarak ve önerilen durumu olarak (Şekil 16). Bu alanlardan elde edilen yaz ve kış, en
uzun ve en kısa olmak üzere günler ve gecelerden değişik saatleri için ısı, nem, bağıl nem,
radiyan sıcaklık, güneş, CO2, rüzgar hızı ve yönü verileri tercih edildi.
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Şekil 16. Winterthur İsviçre’de ZHAW kampüsü’nun akıllı kentsel alanının mevcut durumun
(solda) ve önerilen tasarımın (sağda) planları ve 3-boyutlu modelin görüntüleri.
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B. Bina Ölçekli Simülasyonları.
ODTÜ kampüsünde belirlenen alan içinde yer alan binalardan enerji tükemi/üretimi ve iç
mekan termal konforu açısından önemli olan ve aynı zamanda diğer binaları domine
edilebilecek ve diğer binaların iyileştirilmesine yol gösterebilecek ve katkı sağlayabilecek
olan iki önemli bina seçildi. Kampüsün en yüksek binası olan Mühendislik Merkez (MM)
binasıyla kütüphane binasının 3-boyutlu termal modelleri DesignBuilder yazılımıyla
oluşturuldu. Bu modeller üzerinden yapılan simulasyonlar, binalardan toplanan termal veriler
ile kontrol edildi. Binalar özelindeki iyileştirme önerileri test edilerek sonuçlar rapor haline
getirildi (Bkz. Ek 8). Aynı şekilde Winterthur alanında yer alan mevcut Technopark 2 binası
ve önerilen durumda inşa edilecek olan iki yeni binanın (kule binası ve avlulu bina) üzerinde
de bina enerji performansının değerlendirilmesine ve geliştirilmesine ilişkin benzer çalışmalar
yapıldıktan sonra rapor haline getirildi. Binaların simulasyonlara ilişkin 49 sayfalık rapor Ek 9
olarak sunulmuştur.
i.

ODTÜ Kütüphane Binası

ODTÜ Kütüphanesi kuzeygüney doğrultusunda 4 katlı bir binadır. Kütüphane iki bölümden
oluşmaktadır. Ana binada çeşitli kitap koleksiyonları ve çalışma odaları barındıran okuma
salonları bulunmaktadır. Kütüphanenin ikinci kısmı ayrıca müzik ve güzel sanatlar
bölümlerinden oluşmaktadır. Ana yapı malzemesi betondur ve bina yeşil alanlarla çevrilidir.
Kütüphane binası, kampüsün en kalabalık binalarından biridir. Milli bayramlar dışında ODTÜ
kütüphanesi hafta içi 08:45-23:30 saatleri arasında, hafta sonları ise 09:00 ile 23:30 saatleri
arasında açıktır. Pek çok araştırmacı ve öğrenci kütüphanenin olanaklarını aktif olarak
kullandığından, enerji verimliliğini araştırmak önemlidir.
Hem temel durum hem de kütüphanenin iyileştirme durumu Design Builder yazılımı üzerinde
modellendi ve simüle edildi. Modelin görünüşleri Şekil 17 ve Şekil 18'de görülebilir
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Şekil 17. ODTÜ kütüphane binasının DesignBuilder yazılımıyla oluşturulan ısıl modelinin batı
görünüşü

Şekil 18. ODTÜ kütüphane binasının DesignBuilder yazılımıyla oluşturulan ısıl modelinin
doğu görünüşü

ii.

ODTÜ Mühendislik Merkez Binası

14 Farklı mühendislik bölümünden oluşan mühendislik fakültesi için merkezi bir binadır.
Genel olarak ofislerden oluşan bu bina, 4 ve 10 katlı ofis binaları ve bir amfi tiyatro ile üç
bloktan oluşmaktadır. 10 katlı blok her bir taraftaki açıklıklar ile birbirine yakın şekil, genişlik
ve uzunluk olarak dikdörtgen biçimindedir. Güneydoğu, güneybatı, kuzeybatı ve kuzeydoğu.
Pencereler dört kata kadar güney cephede. 4. kata kadar eklenmiş olan taraf hariç her dört
tarafta aynıdır. Ana yapı malzemesi çıplak betondur.
Hem mevcut durumu hem de kütüphanenin iyileştirilmiş durumu DesignBuilder yazılımıyla
modellendi ve simülasyonları yapıldı. Modelin görünüşleri Şekil 19 ve Şekil 20'de görülebilir.
25

Şekil 19. ODTÜ Mühendislik Merkez Binası’nın DesignBuilder yazılımıyla oluşturulan ısıl
modelinin kuzey görünüşü.

Şekil 20. ODTÜ Mühendislik Merkez Binası’nın DesignBuilder yazılımıyla oluşturulan ısıl
modelinin batı görünüşü.
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Binalar cephelerin üzerine düşen gölgeleri simüle etmek için komşu binalar ve bitki örtüsü ile
modellenmiştir. Her bina, mimari çizimleri referans alarak mevcut veya tasarlanmış
boyutlarına göre modellenmiştir. Cephe modellenmesi için, bina kabuğu ile ilgili bilgiler
duvarlara, camlara ve çatılara atanmıştır.
HVAC sistem bilgisi tam olarak mevcut olmadığından, tüm binalar için varsayılan bir sistem
kullanıldı. Bu simülasyonlar sırasında atanan HVAC sistemleri tahmini olduğundan, sayısal
sonuçlar sadece karşılaştırma için kullanılabilir. Sonuçlar gerçek tüketim/emisyon değerlerini
yansıtmaz. Bu nedenle, sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılırken daha anlamlı olacaktır.
İyileştirilmiş durum için binalar temel modelden aynı modelle simüle edilir ancak duvar, çatı
ve pencere malzemeleri Tablo 4 ve Tablo 5'te gösterildiği gibi değiştirildi. Aynı HVAC sistemi
ve mekan kullanım şekli mevcut durum ve iyileştirilmiş durum için kabul edildi.

iii.

ZHAW Technopark 2 Binası

Technopark 2 binası aslında tamamen değişik yapı malzemelerden inşa edilen üç
parça/blok’tan oluşuyor (Şekil 21-22). En eski bloku bodrum katı artı 4 katlı olup kalın tuğla
taşıyıcı duvarlarla yapılmıştır. Eski bloka eklenen yeni blok bodrum katı artı 5 katlı olup
betonarme karkas ve tuğla duvarlardan ibarettir; bu kısım yeni ısı standardlarına uygun
yapılmıştır. Üçüncü blok ilk binanın üzerine konmuş iki katlı cam ve çelikten yapılan
bölümdur. İlk önce bu üç blok ayrı ayrı mevcut halleriyle simüle edildi ve her iyileştirme
önerisi tek tek denendi. Sonra üçü bir arada tek bir bina olarak en etkin iyileştirme önerisi için
ayrı ayrı simüle edildi. En sonunda da bütün öneriler entegre edilmeden ve edildikten sonra
simülasyonları yapıldı.

27

Şekil 21. ZHAW Winterthur kampüsünde var olan Technopark 2 binası 3 bloktan oluşuyor:
tuğla, betonarme ve çelik blokları.

Şekil 22. ZHAW Winterthur kampüsünde Technopark 2 binanın betonarme bloku tarafından
bir bakış.
DesignBuilder yazılımı, bina performansı simülasyonları için kullanıldı (Şekil 23). Işıklandırma
ve günışığı simülasyonları için Radiance modülü kullanılırken; enerji performansı ve kullanıcı
konfor simülasyonları için EnergyPlus hesaplama motoru kullanıldı. Ayrıca iklimi analizini
yapmak için CimateConsultant yazılımı kullanılmıştır.
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Şekil 23. ZHAW Winterthur kampüs’ün akıllı kentsel alanı ve odak binası Technopark 2’nın
DesignBuilder yazılımıyla hazırlanan simülasyon modeli

3.2

Bina Performansın İyileştirilmesi

Odak binalarda kaydedilen ısıl verilerinden anlaşılan ısıl konfor durumları; bina kabukların
thermal görüntülerden ısı köprüleri ve yapı elemanlardaki zayıf noktalardan ısı ve hava sızıntı
durumarı; ve kullanıcılar ile yapılan memnuniyet(sizlik) anketin sonuçları analiz edildikten
sonra bazı bioiklimsel önlemler önerildi. ODTÜ ve ZHAW kampüslerindeki AKA ve odak
binalarıyla ilgili durumlar ayrı ayrı anlatılmıştır.
3.2.1. ODTÜ Ankara Kampüsü İçin Bioiklimsel Öneriler
Farklı güçlendirme senaryoları, yapı ortamının karmaşıklığına ve binaların inşaat sistemlerine
yönelik olarak tasarlanmıştır. Zaten kullanılan malzemelere göre, yalıtım ve camlar
iyileştirilecek ve pencerelere gece izolasyonu ve / veya güneş şemsiyeleri eklenecektir.
Senaryoların etkinliği enerji kullanımı ve karbon emisyonu (kWh/m2, kg CO2/m2) ile
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değerlendirildi. Simülasyon yapıları, sadece simülasyon sonuçları gerçek enerji tüketimi
olarak alınamadığı için birbirleriyle karşılaştırılmıştır.
Odak binaların bioiklimsel önlemleriyle iyileştirme simülasyonları yapmak için binaların ısı
yalıtımını arttırmak (daha iyi kış konforu ve daha az ısınma enerjisi ihtiyaçları) için duvarlarda
ve çatılarda yalıtım kalınlığını arttırarak ve camlar için pencere tipini değiştirerek her iki
binadaki iyileştirmeler geliştirildi. Dışarıdan yatay güneş kırıcıları monte edilerek binadaki
güneş kazançlarından dolayı oluşan yüksek ısısını azaltarak yaz konforu geliştirildi.
Kütüphane ve mühendislik binalarında mevcut ve iyileştirilmiş durumlar için kullanılan
malzemeler Tablo 4 ve Tablo 5'te açıklanmıştır.

Table 4. Kütüphane binasında mevcut ve iyileştirilen durumları için kullanılan yapı malzemesi

Sıvalı duvarlar

Taş kaplamalı duvarlar

Betonarme duvarlar
Seramik
kaplamalı
beton duvarlar

Mevcut Durumu

İyileştirilmiş Durumu

2 cm dış sıva
5 cm XPS
20 cm tuğla
2 cm iç sıva
5 cm travertin kaplama
5 cm XPS
20 cm tuğla
2 cm iç sıva
20 cm betonarme

2 cm dış sıva
10 cm XPS
20 cm tuğla
2 cm iç sıva
5 cm travertin kaplama
10 cm XPS
20 cm tuğla
2 cm iç sıva
2 cm dış sıva
10 cm XPS
20 cm betonarme
2 cm dış sıva
10 cm XPS
20 cm beton
5 cm seramik kaplama
2 cm dış sıva
10 cm XPS
20 cm betonarme
2 cm iç sıva
2 cm çinko levha
10 cm XPS
20 cm betonarme
2 cm iç sıva
6 mm şeffaf cam
13 mm hava boşluk
6 mm şeffaf cam
13 mm hava boşluk
6 mm şeffaf cam
Dış’tan yatay gölgelik
elemanları

brut 20 cm beton
5 cm seramik kaplama

Brut beton + iç sıva

20 cm betonarme
2 cm iç sıva

Çatı

2 cm çinko levha
5 cm XPS
20 cm betonarme
2 cm iç sıva
3 mm şeffaf cam
6 mm hava boşluk
3 mm şeffaf cam

Pencere cam

Gölgelendirme elemanı

yok
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Table 5: Mühendislik Merkez binasında mevcut ve iyileştirilen durumları için kullanılan yapı
malzemesi
Mevcut Durumu

İyileştirilmiş Durumu

Sıvalı tuğla duvarlar

2 cm dış sıva
20 cm tuğla
2 cm iç sıva

Seramik kaplamalı
duvarlar

3 cm seramik kaplama
20 cm tuğla
2 cm iç sıva

Betonarme duvarlar

20 cm betonarme

Çatı

5 cm çakıl
10 cm cam elyaf ısı yalıtımı
20 cm betonarme
2 cm iç sıva
3 mm şeffaf cam
6 mm hava boşluk
3 mm şeffaf cam

2 cm dış sıva
5 cm XPS
20 cm tuğla
2 cm iç sıva
3 cm seramik kaplama
5 cm XPS
20 cm tuğla
2 cm iç sıva
2 cm dış sıva
5 cm XPS
20 cm betonarme
5 cm çakıl
20 cm cam elyaf ısı yalıtımı
20 cm betonarme
2 cm iç sıva
6 mm şeffaf cam
13 mm hava boşluk
6 mm şeffaf cam
13 mm hava boşluk
6 mm şeffaf cam
Dış’tan yatay gölgelik elemanları

Pencere cam

Gölgelendirme elemanı

yok

3.2.2. ZHAW Winterthur Kampüsü İçin Bioiklimsel Öneriler
Binaların iyileştirilmesi, güneş kırıcıları gibi yeni sistemler kullanılarak veya duvarların ısıl
özelliklerinin iyileştirilmesiyle yapılmaktadır. Mevcut binada kullanılan yapı malzemeleri Tablo
6 ve iyileştirilme senaryosu için önerilen yapı malzemesi Tablo 7’de açıklanmıştır.
Binaya dört strateji uygulanmış ve etkileri için ayrı ayrı simülasyonları yaparak test edilmiştir.
Bunlar ısı yalıtımın eklenmesi, daha iyi camların takılması, gölgelendirme elemanların
eklenmesi, ve doğal havalandırma entegre edilmesi olarak sayılabilir. Tüm bunlar eş zamanlı
olarak eklenerek son senaryo olarak simülasyon yapılmıştır. Uygulanan beş senaryo şöyle
sıralanıyor.
• Senaryo 1: tüm dış duvarların iç yüzeylerinde ek ısı yalıtımı uygulanması.
• Senaryo 2: Mevcut çift camın düşük emisiyonlu Argon gazlı üçlü camla değiştirilmesi.
• Senaryo 3: pencereleri gölgelendirmek için yüksek yansıtıcı metal lamellerin yatay olanı
takılması.
• Senaryo 4: Yaz mevsiminde alan soğutması için doğal havalandırmanın benimsenmesi.
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• Senaryo 5: ilk dört senaryoyu birlikte entegre etmesi; yani ek ısı yalıtımı, hareketli dış
gölgelendirme elemanları, yüksek verimli geliştirilmiş camlar ve yaz soğutması için doğal
havalandırma.
Tablo 6. Technopark 2 bina’nın üç ayrı bloğu için kullanımış yapı malzemelerin listeleri
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Tablo 7. Technopark 2 binasının üç ayrı blok için kullanılan yapı malzemeleri ve bioiklimsel
iyileştirme için önerilen ek malzeme/elemanları kırmızı ile işaretlenmiştir.
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3.3

Geçerliliğin Onaylanması

Simulasyonlar parametrik olarak yapılmadı, aksine yerel standartlara uyan ve piyasadan
alınabilecek gerçek malzemeler incelendi ve en verimlisi seçilerek hesaplar yapıldı. Bu
sonuçların geçerliliğini ölçmek için ERANET projemizde öngörülen araştırma yöntemine
uyarak proje ortakların oluşturdukları “Anahtar performans göstergeleri” (Key Performans
Indicators-KPI) kullanıldı.
Bu performans göstergeler binadaki toplam enerji tüketimini azaltmak, binanın karbon ayak
izini küçültmek, ısıtma yüklerini azaltmak ama aynı zamanda da konfor seviyelerini
yükseltmek olarak benimsendi.
Binadaki iyileşmelerin geçerliliğinin onaylanması için göreceli hesaplama metodu kullanıldı,
yani mevcut durumun analizlerden elde edilen anahtar performans göstergelerin değerleri
iyileştirme senaryoları uyguladıktan sonra ki değerleriyle kaşılaştırıldı ve iyleşmenin yüzdeleri
hesaplandı.
Öteyandan çalışmada kullanılan araçlar (veri toplayıcılar ve simulasyon programları) her
durumda sabit oldukları için belirsizlik oranların etkisi de sabit kalmış oldu. Dolaysıyla
göreceli karşılaştırmalarda belirsizlik etkisinin eridiği ve hassasiyet analize gerek
kalmadığına kanaat getirilmiştir. Ayrıca bu analiz proje önerimize de dahil edilmemişti.
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4.
4.1

BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Durum Tespiti İçin Toplanan Veriler

Yöntemde ifade ettiğim gibi bu projede de iki tür çalışma yapıldı. Önce mevcut durumları ile
ilgili saha çalışması yapıldı ve sonra da bilgisayar ortamında mevcut ve önerilen durumlar
simüle edildi. Odak binaların ısıl performansını tespit etmek için 3 farklı veri toplama aracı
kullanıldı. “HOBO datalogger” veri kaydedicileri ile ısıl verileri toplandı; FLIR termal kamera
ile görüntüler alındı ve kullanıcı memnuniyeti anketi uygulandı. Bu araştırmaların
bulgularından bazıları proje sonuç raporun içinde verilmiştir, ama çoğu bulgular sonuç
raporun sonunda ayrı ayrı Ek’ler olarak verilmiştir.
4.1.1

Isıl Verilerin Kaydı

ODTÜ Ankara kampüsünde vaka çalışması için seçilen iki odak binadan; binaların ısıl
performansını anlamak ve enerji profillerini oluşturmak için ısıl durum verisi ve kullanıcı
deneyimini yansıtan anket verilerini kapsayan gerçek zamanlı verilerin toplanması gerekliydi.
ODTÜ kampüsünde yer alan çeşitli binaların arasından Kütüphane ve Mühendislik Merkez
(MM) Binaları, kullanıcı yoğunluğu bakımından öncelik, önem ve potansiyel arz ettikleri göz
önüne alınarak seçildi. Aynı tarih ve saatler için toplanan her iki veri formu binanın ısıl
performansı ve kullanıcı konfor seviyesi göz önüne alınarak analiz edildi. Bu analizlerin
değerlendirilmesi esnasında kullanıcıların anketlere verdikleri cevaplar ve yerinde cihazlar ile
kaydedilen gerçek zamanlı ısıl veriler arasındaki paralellikler ve çelişkilerin ortaya konması
amaçlandı. Bu raporda yer alan verilen Eylül 2016 ve Eylül 2017 arasında mütemadi olarak
toplanmış olup, tüm yıl boyunca aynı mekanlarda veri toplama devam etmiştir.
Veri toplama cihazlarından elde edilen veriler öncelikle excel tabloları haline getirildi ve
sonrasında yapının ısıl davranışını anlamaya kolaylaştırılması için grafikler oluşturuldu. Daha
önce de bahsedildiği gibi, veri toplama cihazları ortam sıcaklığı ve nem durumunu her 15
dakikada bir kaydettiğinden sunulan grafikler ortam sıcaklığı ve nem miktarını kaydedilen
verilerin tamamını sunmadan aylık olarak ele almaktadır. Mümkün olduğunda iç ve dış hava
koşullarını kıyaslayarak analiz ve tartışmalar yapılmaya çalışıldı. Toplanan verilerin bazı
grafikleri burada ve diğerleri de Ek1 (39 grafik) de sunuldu.
i.

ODTÜ Kütüphane’nin Isıl Verileri

ODTÜ Kütüphanesinden toplanan ısıl verileri yıl bazında Şekil 24, 25, 26 ve 27’de, ve aylar
bazında en sıcak ve en soğuk günler olarak Tablo 8’de sunulmuştur.
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Şekil 24. ODTÜ kütüphane binası zemin katında DC13, DC14 ve DL73 veri toplayıcılar
tarafından kaydedilen yıllık hava ısı ve nem ölçümlerin grafikleri.
37

Şekil 25. ODTÜ kütüphane binası 1. katında DC12 ve DC18 veri toplayıcılar tarafından
kaydedilen yıllık hava ısı ve nem ölçümlerin grafikleri.
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Şekil 26. ODTÜ kütüphane binası 2. katında DC1 ve DC11 veri toplayıcılar tarafından
kaydedilen yıllık hava ısı ve nem ölçümlerin grafikleri.
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Şekil 27. ODTÜ kütüphane binası 3. katında DC2 ve DC4 veri toplayıcılar tarafından
kaydedilen yıllık hava ısı ve nem ölçümlerin grafikleri.
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ii.

Mühendislik Merkez Bina’nın Isıl Verileri

ODTÜ Kütüphanesinden toplanan ısıl verileri yıl bazında Şekil 28, 29, 30, 31, ve 32’de, ve
aylar bazında en sıcak ve en soğuk günler olarak Tablo 9’ta sunulmuştur.
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Şekil 28. ODTÜ Mühendislik Merkez binası yüksek blokun 10. katında DL01, DL04 ve DL14
veri toplayıcılar tarafından kaydedilen yıllık hava ısı ve nem ölçümlerin grafikleri.
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Şekil 29. ODTÜ Mühendislik Merkez binası yüksek blokun 8. katında DL10 ve DL15 veri
toplayıcılar tarafından kaydedilen yıllık hava ısı ve nem ölçümlerin grafikleri.
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Şekil 30. ODTÜ Mühendislik Merkez binası yüksek blokun 2. katında DL03, DL08 ve DL09
veri toplayıcılar tarafından kaydedilen yıllık hava ısı ve nem ölçümlerin grafikleri.
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Şekil 31. ODTÜ Mühendislik Merkez binası alçak blokun 2. katında DL02 ve DL11 veri
toplayıcılar tarafından kaydedilen yıllık hava ısı ve nem ölçümlerin grafikleri.
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Şekil 32. ODTÜ Mühendislik Merkez binası alçak blokun 2. katında DL16 ve DL17 veri
toplayıcılar tarafından kaydedilen yıllık hava ısı ve nem ölçümlerin grafikleri.
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4.1.2

Kullanıcı Konfor Anketi

Kullanıcı konfor anketini kütüphane binasından öğrenciler ve Mühendislik Merkez binasından
çalışanlar olmak üzere toplam 59 kişi cevaplamıştır. Anketlerden toplanan veriler bu bölümde
ve önemli grafikleri tartışma bölümünde verilmiştir,

i.

ODTÜ Kütüphanesinden Toplanan Anket Sonuçları

Kütüphane binasında çoğunluğu (45 kişi içinde 43’ü) öğrencilerden oluşan 45 kişi anket
çalışmasına cevapları ile katıldı. Katılımcı profilini oluşturan 23 erkeğin yaşları 19 ila 31
arasında değişirken, 22 kadının ise yaşları 19 ila 33 arasında değişmekteydi. Anket cevapları
Mart ayı içinde ve Mayıs başı ile Mayıs sonunda toplandı. Mart ayı boyunca sıcak hava
prensibine dayalı merkezi ısıtma sistemi 20°C sıcaklık ayarında çalışıyordu. Bu dönemde
binanın içindeki sıcaklık 19°C ila 26°C arasında değişkenlik gösterdi. Tablo 10 araştırmanın
yapıldığı zamanda iç ve dış sıcaklıkları ile birlikte farklı mahallerdeki sıcaklık ve nem
seviyelerini gösteriyor.

Tablo 10. ODTÜ kütüphane binasında kullancı menuniyeti anketi yapıldığı zaman iç
mekandaki sıcaklık ve nem değerleri.

Tarih ve Saat

10/03/2017 12.00
Isı.

Nem

05/05/2017 16.30
Isı.

Nem

26/05/2017 16.15
Isı.

Nem

29.05.2017 14.00
Isı.

Nem

Yer

(C˚)

(%RH)

(C˚)

(%RH)

(C˚)

(%RH)

(C˚)

(%RH)

Dış ortam
Zemin Kat
(DC13)
Zemin Kat
(DC14)
1. Kat
(DC12)
1. Kat
(DC18)
2. Kat
(DC01)
2. Kat
(DC11)
3. Kat
(DC04)

7

83

24

24

16

61

21

40

24

36

25

32

25

44

24

42

23

35

27

31

25

43

24

42

26

30

27

35

26

42

26

38

19

44

25

42

24

51

22

47

26

30

27

34

26

43

25

40

21

41

25

39

24

47

22

45

26

31

26

42

24

48

23
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Anketlerde 2 tür cevap analiz edildi. Anketin ilk bölümü kullanıcıların ısıl çevrelerini
tanımlamalarına yardımcı olacak farklı faktörler üzerinde ikili (evet/hayır) cevaplara
dayanıyordu. Bu sebeple bu cevapla “ısıl faktörler” olarak tabir edildi. Anketin ikinci bölümü
ise; çevrenin algılanan faktörler ile ölçeklendirilerek öznel olarak tanımlanması üzerine
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kuruldu. Bu sebeple bu veriler “öznel tanım verileri” olarak ifade edildi. Ankette yer alan hava
sıcaklığı, radyan sıcaklık, nem, hava hareketi, metabolizma hızı, kıyafet durumu ve kişisel
fikirler ile ilgili sorulara verilen cevaplar ışığında grafikler hazırlandı. Bunun yanı sıra, tüm
soruların sonuçlarını gösteren genel bir grafik ve mahaller, yön ve mevsimlere (yaz-kış) göre
sınıflandırılmış farklı grafikler de daha sağlıklı analizler için hazırlandı. Öte yandan, ısıl konfor
faktörlerinin (hava sıcaklığı, hava akımı, kıyafet, çalışma oranı vb.) öznel tanımlamaları ile
birlikte gerçek zamanlı hava verisini (tam anketlerin yapıldığı yer ve zamandaki iç ve dış
hava sıcaklıkları) analiz eden birçok grafik hazırlandı. Aynı zamanda, bu analizler yaz ve kış
kıyaslaması ile birlikte katılımcıların cinsiyetlerine göre bir kıyaslamayı da içermektedir. Bu
bölümde yorumlar ve analizler ile birlikte sonuçları gösteren grafikler uygun şekilde
sunulmuştur.
ii.

ODTÜ Mühendislik Merkez Binası Anket Sonuçları

MM Binasında ankete 14 personel katılmış olup, 8 kadın katılımcının yaşları 24 ila 56
arasında değişirken, 6 erkek katılımcının yaşları 34 ila 60 arasında değişmekteydi. Anketler
Mayıs sonunda (25 Mayıs) yapıldığında 25°C-27°C aralığında ılıman dış hava durumu
hakimdi ve içeride mekanik sistemin çalışmadığı bir dönem olup sıcaklık 21°C ila 25°C
arasında değişiyordu. Tablo 11 anketin yapıldığı zamanda farklı mahallerdeki iç sıcaklık
durumunu göstermektedir.

Tablo 11. ODTÜ Mühendislik Merkez binasında anket yapıldığı zamanlardaki sıcaklık ve nem
değerleri

Tarih ve Saat
Yer
Dış ortam

25/05/2017 15.00
Isı
Nem
(C˚)
(%RH)
24
23

1 Kat büyük salon (DL 16)

22

36

2 Kat 202 nolu oda (DL 03)

22

33

2 Kat 206 nolu oda (DL 09)

22

34

2 Kat 208 nolu oda (DL 08)

23

34

2 Kat 04 nolu oda (DL 17)

24

35

2 Kat 11 nolu oda (DL 11)

24

36

8 Kat 805 nolu oda (DL 15)

21

42

10 Kat (DL 01)

22

36

10 Kat (DL 14)

23

28

10 Kat (DL 04)

25

28
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Anketlerde 2 tür cevap analiz edildi. Anketin ilk bölümü kullanıcıların ısıl çevrelerini
tanımlamalarına yardımcı olacak farklı faktörler üzerinde ikili (evet/hayır) cevaplara
dayanıyordu. Bu sebeple bu cevapla “ısıl faktörler” olarak tabir edildi. Anketin ikinci bölümü
ise; çevrenin algılanan faktörler ile ölçeklendirilerek öznel olarak tanımlanması üzerine
kuruldu. Bu sebeple bu veriler “öznel tanım verileri” olarak ifade edildi.
Kütüphane binasındanda yapılan ile benzer şekilde; ankette yer alan hava sıcaklığı, radyan
sıcaklık, nem, hava hareketi, metabolizma hızı, kıyafet durumu ve kişisel fikirler ile ilgili
sorulara verilen cevaplar ışığında grafikler hazırlandı.
Anketler Mayıs ayının sonunda yapıldığı için farklı mevsimlerin analiz ve sonuç sunumlarında
kıyaslanması mümkün olmamaktadır. Diğer taraftan, tüm anket sorularının sonuçlarını içeren
bir tablo karşılaştırma için hazırlandı. Kütüphane binası için yapılandan farklı olarak
cihazlardan ve kullanıcılardan elde edilen veriler konumları farklı olan benzer kullanımlı
mahalleri yansıtmaktadır. Bu sebeple, grafikler daha net analizler sunmak maksadıyla yön ve
konum sınıflandırmaları yapılarak hazırlanmıştır.
Öte yandan, Isıl konfor faktörlerinin (hava sıcaklığı, hava akımı, kıyafet, çalışma oranı vb.)
öznel tanımlamaları ile birlikte gerçek zamanlı hava verisini (tam anketlerin yapıldığı yer ve
zamandaki iç ve dış hava sıcaklıkları) analiz eden birçok grafik hazırlandı.
Aynı zamanda, bu analizler konum ve yönelime ek olarak katılımcıların cinsiyetlerine göre bir
kıyaslamayı da içermektedir.
Bu bölümde yorumlar ve analizler ile birlikte sonuçları gösteren grafikler uygun şekilde
sunulmuştur.

iii.

ZHAW Technopark 2 Binası Anket Sonuçları

Öğrenci ve personelden oluşan toplam 13 kişi ankete katıldı. Katılımcıların cevaplarının
değerlendirme sonuçları müteakip bölümde sunulmuştur.
Mevcut Technopark binasında, araştırma yapının tuğla ve çelik olan blokunda 1, 2, 3, 4 ve 5.
katlarda gerçekleştirilmiştir. Herhangi ciddi bir sağlık sorunu olmayan 5 öğrenci, 8
personelden 1’i kadın ve 12’si erkek olup yaşları 21 ila 56 arasında değişmekteydi. Anket
formları dış sıcaklığın 12,15°C olduğu Ekim’in sonlarında (27 Ekim), dış sıcaklığın 5,1°C
olduğu Kasım’ın başlarında (6 Kasım) ve dış sıcaklığın 5,6°C olduğu Aralık ayının sonlarında
(22 Aralık) dolduruldu. Tablo 12 anketlerin yapıldığı tarihlerde dış hava durumu verilerini
göstermektedir.
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Tablo 12. ZHAW Technopark 2 binasında anket yapıldığı zamanlarda dış hava durumu
İç hava İç radyan İç hava Diş hava
nem
sıcaklık sıcaklık
sıcaklık
°C
°C
°C
%
27.10.2017 13.00
20,8
35
35
12,2
Tarih ve saat

Diş
nem
%
91

Rüzgar yönü ve hızı

Hava durumu

W-SW 7,4 km/h

Yağmurlu

27.10.2017 13.30

23,7

35

47

12,2

91

W-SW 7,4 km/h

Yağmurlu

27.10.2017 12.00

21,7

35

36

12,8

89

W 5,4 km/h

Bulutlu

27.10.2017 11.30

23,3

35

38

14,5

83

E 9 km/h

Bulutlu

27.10.2017 11.00

20,4

35

28

14,5

83

E 9 km/h

Bulutlu

27.10.2017 11.00

23,7

35

35

14,5

83

E 9 km/h

Bulutlu

27.10.2017 13.00

22,9

35

39

12,2

91

W-SW 7,4 km/h

Yağmurlu

06.11.2017 16.00

22,7

35

36

5,1

71

SE 5 km/h

Kapalı

22.11.2017 14.30

22,1

35

32

14,5

48

S-SW 5,6 km/h

Açık, güneşli

22.11.2017 12.00

25,5

36

21

14,5

48

S-SW 12.9 km/h

Açık, güneşli

22.12.2017 11.00

21,7

35

35

5,6

97

W-SW 5.3 km/h

Sağnak Yağmurlu

22.12.2017 11.00

21,7

35

35

5,6

97

W-SW 5.3 km/h

Sağnak Yağmurlu

22.12.2017 16.00

21,7

35

35

5,6

97

W-SW 5.3 km/h

Sağnak Yağmurlu

Bu araştırma da kullanılan bina konforu ile ilgili kullanıcı memnuniyeti anketi Ek 2’te
verilmiştir.

4.1.3

IR Thermal Kamera ile Görüntüleme İşi

ZHAW Winterthur kampüsü ve ODTÜ Ankara kampüsündeki iki odak binanın kızılötesi
termal kamera ile çekilen görüntülerden her üç binanın kabuklarının ısıl performansın düşük
olduğunu görmek mümkündür. Kışın alınan görüntülerden her binadaki ısıl açıdan zayıf olan
noktaları ve hava geçirgenliği tespit edilebildi. Bilhassa farklı yapı malzemelerin farklı
davranışiarı da ortaya konabildi.
ODTÜ kampüs AKA alanında iki odak binadan (Kütüphane ve Mühendislik Merkez) 3 Şubat
2017’de dış hava durumu açık, güneşli ve sıcaklık 0°C iken sabahleyin çekilen termal
fotoğraflardan bazıları rapor içinde ve diğerleri Ek 3’de verildi. Aynı şekilde 16 Mart 2017’de
hava yine açık, güneşli ve sıcaklık 5°C iken sabahleyin çekilen termal fotoğraflardan bazıları
rapor içinde ve diğerleri Ek 3 de verildi.

i.

ODTÜ Kütüphane Binası

ODTÜ kampüsündeki kütüphane binasından içerde ve dışarıdan çekilen termal resimler ile
ilgili lokasyonları Şekil 33, 35 ve 36’de gösterildi. Bazı resimler (Şekil 37-39) burada
gösterildi. Bir kaç tanesi tartışma bölümünde ve diğerleri ekte verildi.
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Şekil 33. ODTÜ kütüphane binası dış cephelerin termal kamera ile çekilen resimlerinin yerleri
çatı planı üzerine işaretlendi.

Bu planlar üzerinde işaretlenen termal resimler/ görüntüler (Şekil 33, Şekil 34 ve Şekil 35)
hem burada örnek olaak hem de 5. Bölümde analiz için sunulmuştur.
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Şekil 34. ODTÜ kütüphane binası iç mekanlarda termal kamera ile çekilen resimlerinin yerleri
zemin kat ve 1. kat planları üzerine işaretlendi.

Şekil 35. ODTÜ kütüphane binası iç mekanlarda termal kamera ile çekilen resimlerinin yerleri
2. kat ve 3. kat planları üzerine işaretlendi.
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Şekil 36. ODTÜ kütüphane binası batı cephenin kısmı termal görüntüsü.

Şekil 37. ODTÜ kütüphane binası içinden termal görüntüsü.
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Şekil 38. ODTÜ kütüphane binası doğu cephesinin kismi termal görüntüsü.

Şekil 39. ODTÜ kütüphane binası batı cephesinin kismi termal görüntüsü.
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ii.

ODTÜ Mühendislik Merkez Binası

ODTÜ kampüsündeki Mühendislik Merkez binasının içeriden ve dışarıdan çekilen termal
resimler Şekil 40 ve 41’de gösterildi. Bazı resimler tartışma bölümünde gösteriliyor ve
diğerleri de Ek 3’te verildi.

Şekil 40. ODTÜ Mühendislik Merkez binası çok katlı blokun cephesinden termal görüntüsü.
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Şekil 41. ODTÜ Mühendislik Merkez binası az katlı blokun cephesinin kismi termal görüntüsü

iii.

ZHAW Winterthur Technopark 2 Binası

ZHAW Winterthur Technopark 2 binasının içeriden ve dışarıdan çekilen termal resimler Şekil
42 ve 43’da gösterilmiştir. Bazı resimler tartışma bölümünde gösterilmiştir ve diğerleri de
ekte verilmiştir.

Şekil 42. ZHAW Winterthur Technopark 2 binası içinden termal görüntüsü.
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Şekil 43. ZHAW Winterthur Technopark 2 binası cephesinin kismi termal görüntüsü

4.2

Sanal Ortamda Verilerin Toplanması

Simülasyon yazımları kullanarak sanal olarak elde edilen veriler iki ölçekte toplandı. Kentsel
ölçekte akıllı kentsel adalar için ve bina ölçeğinde AKA’larda seçilen odak binalar için. Bu iki
ölçekteki veriler aşağıda verilmiştir.
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4.2.1

Kentsel Ölçekte Simülasyonları

ODTÜ Ankara kampüsü ve ZHAW Winterthur kampüsünde seçilen Akıllı Kentsel Adalar’ın 3
boyutlu modelleri kentsel ölçekli ENVIMET yazılımıyla hazırlandı. İki kampüsün de mevcut
durumları önemli günler ve saatler için simülasyonları yapıldı ve elde edilen sonuçları değişik
yüksekliklerden planlar ve önemli yerlerden kesitler alarak incelendi.

i.

ODTÜ Akıllı Kentsel Adası

Yapılan simülasyon serileri ikiye ayrılmaktadır; günün en yoğun üç saatinin mevcut
durumdaki karşılaştırılmasının yapıldığı yaz/kış serileri ve her saatin yaz ve kış mevsimleri
için ayrı ayrı incelemesinin, hem plan hem de kesitler ile yapıldığı seriler. Dinamik ısı
analizleri için yatay ve dikey kesitler arazi eğimini izleyecek şekilde, zemin seviyesinden 1,2
metre yüksekten alınmıştır. Ayrıca, YZ-kesiti, temel sirkülasyonu sağlayan ve ada boyunca
devam eden ana yaya yolundan geçecek şekilde (x=172,5 metre) alınırken, XZ- kesiti için 3
farklı kritik nokta seçilmiştir (y=227,5; 667,5 ve 1047,5 metreler) (bkz. Şekil 44).

Şekil 44. ODTÜ Ankara Kampüsü’nde seçilen Akıllı Kentsel Ada’nın 3-boyutlu modelin planı
ve üzerinde dinamik ısı analizleri için alınan yatay ve dikey kesitlerin yerleri gösterilmektedir.

Bu çalışmada, yaz ve kış günleri için, sırasıyla 9:00, 13:00 ve 18:00 saatlerine ait rüzgâr hızı
(wind speed), hava sıcaklığı (air temperature), bağıl nem (relative humidity), yaygın güneş
ışınımı (diffuse sw radiation), dolaysız güneş ışınımı (reflected sw radiation), oksijen seviyesi
(CO2 level), ortalama ışıma sıcaklığı (mean radiant temperature) ve özgül nem (specific
humidity) analizlerinin sonuç grafikleri oluşturuldu. Ancak burada sadece yazın oğle saatı için
oluşturulan grafikler sunulmuştur (bkz. Şekil 45 -50), diğer 5 seti Ek 5’te verilmiştir.
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Şekil 45. ODTÜ Ankara kampüsün ENVIMET yazılımıyla hazırlanan rüzgar hızı analizinin
sonuçları.
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Şekil 46. ODTÜ Ankara kampüsün ENVIMET yazılımıyla hazırlanan hissedilen sıcaklık
analizinin sonuçları.
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Şekil 57. ODTÜ Ankara kampüsün ENVIMET yazılımıyla hazırlanan hissedilen nem
analizinin sonuçları.
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Şekil 48. ODTÜ Ankara kampüsün ENVIMET yazılımıyla hazırlanan yaygın güneş ışınımı
analizinin sonuçları.
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Şekil 49. ODTÜ Ankara kampüsün ENVIMET yazılımıyla hazırlanan dolaylı kısa dalga ışınımı
analizinin sonuçları.
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Şekil 50. ODTÜ Ankara kampüsün ENVIMET yazılımıyla hazırlanan karbon salınımları
analizinin sonuçları.
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ii.

ZHAW Akıllı Kentsel Adası

ZHAW Winterthur kampüsündeki AKA alanının iki kere simülasyonları yapıldı: mevcut
durumu olarak ve önerilen durumu olarak. Bu alanlardan elde edilen yaz ve kış, en uzun ve
en kısa olmak üzere günler ve gecelerden değişik saatleri için ısı, nem, bağıl nem, radiyan
sıcaklık, güneş, CO2, rüzgar hızı ve yönü verileri tercih edildi. Aşağıda iki durumun kısmı
sonuçları verilmektedir; birkaçı tartışma bölümünde sunuldu ve geri kalan 35 adet veri
grafikleri Ek 6’da verilmiştir.

Şekil 51. ZHAW Winterthur mevcut kampüsün ENVIMET yazılımıyla hazırlanan rüzgar hızı
analiz’in sonuçları.
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Şekil 52. ZHAW Winterthur kampüsünün önerilen projenin ENVIMET yazılımıyla hazırlanan
rüzgar hızı analizinin sonuçları.
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Şekil 53. ZHAW Winterthur mevcut kampüsün ENVIMET yazılımıyla hazırlanan nem
analizinin sonuçları.
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Şekil 54. ZHAW Winterthur kampüsün önerilen proje’nin ENVIMET yazılımıyla hazırlanan
nem analizinin sonuçları.
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Şekil 55. ZHAW Winterthur mevcut kampüsün ENVIMET yazılımıyla hazırlanan yaygın
güneş ışınımı analizinin sonuçları.
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Şekil 56. ZHAW Winterthur kampüsün önerilen proje’nin ENVIMET hazırlanan yaygın dalga
güneş ışınımı analizinin sonuçları.

70

4.2.2

Bina Performansı Simülasyonları

Bu bölümde iki kampüsün AKA alanlarında bulunan odak binalarıın mevcut durumlarını
analiz etmek için yapılan simülasyonların bulguları sunuldu.
i.

ODTÜ Kütüphane Binasının Performans Simülasyonları

Kütüphane binası, her yıl odaları ısıtmak ve soğutmak için 1225 MWh (sırasıyla 984 ve 251
MWh), aydınlatma, sıcak su üretimi ve ekipmanı için ise 985 MWh kullanılırken, kullanıcıların
konforunu sağlamak için her yıl 812 Ton CO2 eşdeğeri üretmektedir. Mekanik HVAC düzeni
konforlu bir ortam sağlamaya izin veriyor (ankete göre çoğu kullanıcı binada iklimlendirme
olduğu için rahat hissediyor), ancak pencerelerin yakınındaki ve en üst kattaki bazı
alanlarda, ısıtma ve soğutma sistemine rağmen sıcaklık kışın (18°C'den az) ve yaz aylarında
28°C'den fazla yüksek olabiliyor.

Şekil 57. ODTÜ kütüphane binasında yıllık ısı kazançları, soğutma ısıtma sıcaklıkları ve
enerji tüketim değerleri (mevcut durum).
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Şekil 57 ve Şekil 58'e gör, hava sızması ve güneş enerjisi kazanımı, özellikle kış mevsiminde
hava sızması ve yaz aylarında güneş kazançları için enerji kazanımı ve kayıplarının büyük bir
bölümünü oluşturmaktadır. Güneş enerjisi kazancı ile enerji kazancı arasında soğumaya
bağlı enerji kayıpları olabiliyor. Dolaysıyla sadece ısı yalıtımı değerleri yükseltilmemeli, aynı
zamanda binanın güneşten koruması ve hava geçirmezliği de artırılması gerekiyor.
Aylık eğilimler bölge ısıtmasından ekim ayından nisan ayına kadar, Temmuz ve Ağustos
aylarında ise çok yüksek soğutma yüklerinin gerekli olduğunu göstermektedir. Bununla
birlikte, sadece birkaç yaz ayı boyunca kullanıldığından enerji yükleri sadece ısıtma
yüklerinden oluşturur.

Şekil 58. ODTÜ kütüphane binasında aylık ısı kazançları, soğutma ısıtma sıcaklıkları ve
enerji tüketim değerleri (mevcut durum).
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ii.

ODTÜ Mühendislik Merkez Binasının Performans Simülasyonları

Mühendislik binasında, odaları ısıtmak ve soğutmak için her yıl 643 MWh'nin kullanıldığından
(sırasıyla 592 ve 61 MWh) ve aydınlatma, sıcak su üretimi ve ekipmanı için 489 MWh
kullanıldığı için her yıl 444 Ton CO2 eşdeğeri üretmektedir. Mevcut ısıtma ve bireysel
soğutma sistemine rağmen, binada konforlu bir ortam sağlanamıyor (ankete göre, çoğu
kullanıcı rahat etmemektedir) çünkü bazı ofislerde sıcaklık kışın çok düşük (17°C'den az) ve
yaz aylarında yüksek olabiliyor (30°C’den fazla).

Şekil 59. ODTÜ Mühendislik Merkez binasında yıllık ısı kazançları, soğutma ısıtma
sıcaklıkları ve enerji tüketim değerleri (mevcut durum).
Şekil 59 ve Şekil 60'a göre, güneş enerjisi kazanımları yaz aylarında enerji kazancının büyük
bir bölümünü oluşturmaktadır, nitekim güneş enerjisi kazancı ile enerji kazanımı ve
soğumaya bağlı enerji kayıpları arasında ters bir eğilim görülmektedir. Böylece sadece ısı
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yalıtımı seviyesi yükseltilme yetmezi, aynı zamanda güneş kazançların azaltılması için güneş
kırıcılar takmak gerekir. Binada hava sızdırmazlığı, özellikle kış aylarında, dramatik
seviyelerde olduğu belirtilen anketin cevablara göre simülasyon modeli hazırlanmıştı. Hava
infiltrasyonunun yüksek tutulması, binanın farklı odalarda kaydedilen sıcaklıklara yakın
olarak tasarlanmasını sağlar. Ayrıca, 20°C'de ayarlanmış bir çalışma sıcaklığına rağmen, iç
hava sıcaklığı bazen daha iyi bir ısıtma sistemi veya iyileştirilmiş bir yalıtım ihtiyacını
gösteren 18°C'nin altındadır.
Aylık eğilimler bölge ısıtmasından ekim ayından nisan ayına kadar sürerken, Haziran'dan
Ağustos'a kadar çok yüksek soğutma yüklerinin olduğunu göstermektedir. Dış hava
sıcaklığının Mayıs ayında 15°C'den yüksek olmasına rağmen, Haziran ayı başına kadar
binadaki konforu korumak için ısıtma ihtiyacı devam etmektedir. Soğutma üniteler sadece
birkaç yaz ayı boyunca kullanılır ve yükleri ısıtma yüklerine kıyasla çok düşüktür.

Şekil 60. ODTÜ Mühendislik Merkez binasında aylık ısı kazançları, soğutma ısıtma
sıcaklıkları ve enerji tüketim değerleri (mevcut durum).
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i.

ZHAW Technopark 2’nin Mevcut Durumun Simülasyon Sonuçları

İlk simulasyonundan Technopark 2 bina modeli için kullanılan malzeme listesi Tablo 6’da
verilmiştir. Mevcut durumun simulasyonundan elde edilen verilerin bazı grafikleri aşağıda
sunulmuştur, diğerleri de Ek 7’de verilmiştir.
Sonuçlardan anlaşıldığı gibi bu binada senelik CO2 emisyon miktarı 1080 Ton veya senelik
olarak 71 kg/m2 olarak hesaplanabilir. Binanın senelik ısıtma yükleri 966,71 MWh’dır, bu
miktarı 63,57 kWh/m2 veya 17,27 kWh/m3 olarak da hesaplanabilir. Bina genelinde soğutma
kullanılmamaktadır. Mevcut haliyle ve iyileştirme önlemleri alındıktan sonra yapılan
simülasyonlardan elde edilen veriler aşağıda verilmiştir.

Şekil 61. ZHAW Technopark 2 binası’nda yıllık ısı kazançları, soğutma ısıtma sıcaklıkları ve
enerji tüketim değerleri (mevcut durum)
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Şekil 62. ZHAW Technopark 2 binasında aylık ısı kazançları, soğutma ısıtma sıcaklıkları ve
enerji tüketim değerleri (mevcut durum).
Öte yandan, gün ışığı analizi, bulutlu gökyüzü koşullarında (10.000lux) yapılır ve gün ışığı
seviyeleri, zeminlerden 0,75 m yükseklikte ölçülür. Pencere/duvar orantısı ve planı, gün
ışığında yüksek oranda etkilidir. Sirkülasyon alanları dışındaki alanların çoğu Teknopark 2Çelik blokunda fazlasıyla gün ışığ var ve beton blokuna yeterince gün ışığı ulaşıyor, ancak
tuğla bloku diğerlerine göre daha loştur (Şekil 63).Gün ışığı aydınlatma enerji yükü üzerinde
pozitif etkiye sahiptir, ancak gün ışığı seviyeleri tüm binalar için beklenen seviyelerde
değildir. Teknopark 2 binasındaki çelik blokun, tuğla ve beton bloklara kıyasla güneş enerjisi
kazanımı nedeniyle en düşük ısınma ihtiyacına, fakat soğutma için en yüksek talebe sahip
olduğuna dikkat edilmelidir. Bu durum otomatik gölgelendirme elemanları kullanılarak
kolayca çözülebilir.
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Şekil 63. ZHAW Technopark 2 binanın betonarme, tuğla ve çelik blokların 1. katlarda dogal
ışığın durumu.
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5.

TARTIŞMA

Mevcut binalardaki insan konfor durumunu veriler aracılığıyla tanımlamak maksadıyla Eylül
2016 ile Eylül 2017 dönemleri arasında ODTÜ Kampüsünde ısıl veriler kaydedildi. Vaka
çalışması olarak seçilen iki binanın ısıl davranışlarının kaydedilmesi ve bu kayıtlar üzerinden
binaların ısıl performansını anlamak için analizler yapılması planlandı. Bu analizlerin çıktıları
bina içinde optimum kullanıcı konforu, enerji tüketimi ve CO2 salınımı perspektifleriyle her iki
odak bina için enerji profili oluşturulmasında kullanılacaktır. Bu çalışmanın bir sonraki adımı
enerji etkin tasarımı, enerji koruma kıstası ve çözümleri ile enerji etkinliği ve tasarrufunu ileri
taşıyıp CO2 salınımını da azaltmak olacaktır.

5.1
i.

Binaların Isıl Performans Analizi
ODTÜ Kütüphane Binası Termal Performansı

Aylık sıcaklık ve nem grafikleri Ek 1 olarak verilmiştir. Raporun anlaşılabilmesi için tipik yaz,
kış ve ara mevsim verileri ele alınıp yorumlandı. Binanın konfor durumu ile ilgili daha fazla
yorum ise aşağıda sunuldu.
Mevsimlere bağlı olarak 3 farklı senaryo görülebilir. Ara mevsimlerde iç sıcaklıklar dış
sıcaklığa bağlı olarak dalgalanmaktadır. Kış mevsiminde ısıtma sistemi ile control
edildiğinden iç sıcaklık sabit kalmakta olsa da aynı odanın farklı noktalarında farklılıklar
göstermektedir. Son olarak, yaz mevsiminde ise iç sıcaklık gün içinde muhtemelen kullanım
yoğunluğu ve dış sıcaklık değişimlerine bağlı olarak büyük dalgalanmalar gösteriyor.
Bununla birlikte, soğutma sisteminin kullanımda olduğu dönemde dış sıcaklığın iç sıcaklık
üzerinde etkisinin çok az olduğu söylenebilir. Tablo 8 bina içinde aylık en düşük ve en
yüksek sıcaklıkları göstermektedir. Binanın kış mevsimindeki tipik iç sıcaklıkları Şekil64 de
görülduğu gibi dış sıcaklıktan bağımsız iki farklı dizi ortaya çıkarmaktadır. Veri toplayıcılar
DC18, DC11 and DC04 (grafikte noktalı gösterildi) kütüphanede pencerelere yakın
yerleştirildi. Diğer veri toplayıcıları ise salonun ortasında konumlandı. Grafikten de
görülebileceği gibi pencerelere yakın oda sıcaklığı oda ortasına göre 4°C daha düşük. Bu
durum pencerelerin yalıtım eksikliğinden kaynaklı olabilir ve ek olarak termal kamera
fotoğraflarından görüldüğü üzere pencerelerin çevresindeki hava sızıntısı da bu durumda
etkilidir. Öte yandan hissedilen konfor ile ilgili anket sonuçlarına göre bu durumdan kaynaklı
konforsuzluk çok fazla değildir.
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Yaz mevsiminde günlük dış sıcaklık gündüz saatlerinde çoğunlukla konfor limitlerinin
üstünde seyrediyor; özellikle sıcaklıkların zirveye ulaştığı 26-27 Temmuz tarihlerinde.
Geceleri ise sıcaklıklar her ne kadar konfor seviyesini sağlayacak kadar olmasa da düşüyor
(bkz. Şekil 65). Yaz aylarında nem seviyesinin düşük seyretmesi (%55 RH), binayı aşırı
derece konforsuz olmaktan kurtarıyor.
Isıtma yada soğutma sisteminin devrede olmadığı ara mevsimlerde ise binanın iç sıcaklığı
direkt olarak dış sıcaklığa bağlı olarak hareket ediyor. Nisan-Haziran yada Eylül-Kasım
dönemi grafikleri ile Tablo 8 üzerinden görülebileceği gibi, iç sıcaklıklar konfor limitlerinde
yada biraz üstünde seyrediyor. Pencere kenarlarına yerleştirilen veri toplayıcılar ise istisnai
bir sonucu ortaya koymakta olup, 15°C altına inebildiği görüldü (DC18 Kasım Ayında).
DC02 nolu veri toplayıcıdan elde edilen sıcaklık verilerin analizi mevsimsel sıcaklık
değişimlerinden en çok etkilenen katın 3.kat olduğunu göstermekte. Mevsimlere bağlı olarak
en yüksek ve en düşük sıcaklıklar bu katta kaydedildi, bunun sebebi ise iç sıcaklık üzerinde
büyük etkisi olan çatı yalıtımının eksikliğidir. Bu durum, yani çatının yalıtımsız olması, DC04
nolu veri toplayıcından alınan verilerindeki dalgalanmalarının diğer cihazlardan toplananlar ile
kıyaslandığında da anlaşılabiliyordu.
Grafiklerde hafta sonları işaretlendi. Hafta sonları özel bir davranış gözlemlenmese de
haftanın 7 günü sabah 8 ve akşam 8 arasında kullanımının aşırı ısınmayı ve soğumayı
(sistem kapalı olsa da) engellendiği söylenebilir.
Binanın yıllık davranışı incelendiğinde iç sıcaklığın uzun dönemde sabit olduğu ve konfor
aralığının üst limitlerinde seyrettiği söylenebilir. Öte yandan, iç mekanda farklı noktalarda
farklılıklar

yukarıda

anlatılan

sebeplerden

gözlemlenebilmektedir.

Pencereye

yakın

cihazlardan gelen kayıtlar günlük ve mevsimlik olarak daha büyük dalgalanmalar
göstermektedir. DC14 no’lu cihaz konumunun iklimlendirme sisteminin hava akımının etkili
olduğu bir noktada bulunması sebebiyle istisnaidir.
Aylık ısı davranışı grafiklerinden farklı olarak, her salon ve bölümde kaydedilen her ay için en
düşük ve en yüksek sıcaklıklar da Tablo 8’da bölüm ve salonlar arasındaki benzerlik ve
farklılıkların tespiti için sunulmuştur. DL73 numaralı veri kaydedici tarafından kitap rezerve
bölümde kaydedilen sıcaklık 18,47°C altına düşmemiştir ki bu durum rezerve bölümün diğer
bölümlere göre uzun saatler boyunca hizmet vermesi ile açıklanabilir.
Kitap rezerve salonu akademik dönemlerde 24 saat, yarıyıl tatilleri sırasında (21 Ocak - 15
Şubat) ve yaz tatillerinde ise (14 Ağustos - 30 Eylül) hafta içi 8:45-17:15 ve hafta sonları
9:00-23:30 saatlerinde açık olup bu dönemlerde iç sıcaklıkta dramatik bir düşüş olmadı.
Kasım ayından itibaren dış sıcaklık nispeten soğukken en düşük kaydedilen sıcaklık 18°C
civarındadır, ancak rezerve salonundaki en düşük sıcaklık Şubat ayında en soğuk güne
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karşılık gelmemektedir. Bu, daha az doluluk oranı ile ilişkili olabilir ve yarıyıl tatilleri sırasında
kullanıcı azalması ile açıklanabilir. Kaydedilen en yüksek sıcaklığın değerlere bakıldığıda
soğuk havalarda (yani Aralık, Ocak ve Şubat aylarında) binadaki iç sıcaklıkların daha ılıman
dış sıcaklığa sahip aylara göre bile daha yüksek olduğunu göstermektedir.
Referans salonda bulunan DC13 ve DC14 tarafından kaydedilen verilerin karşılaştırılması,
DC13 tarafından kaydedilen sıcaklığın en soğuk gün ve saatte DC14 değerinden yaklaşık 12°C daha yüksek olduğunu gösterir. Bu, kuzey tarafındaki pencerelere daha yakın olan
DC14'ün konumundan dolayı olabilir. DC14, DC13'e kıyasla daha yüksek sıcaklık durumu en
sıcak günlerde zıttır. Bu büyük olasılıkla DC14'e yakın bir ünite ile ısıtma için salona ılık hava
üflemesinden kaynaklanıyor. Klima sistemi olmadığında, yani Eylül ve Mayıs aylarında
sıcaklıklar çok yakındır.
Birinci kattaki DC12 ve DC18 tarafından kaydedilen verilerin incelenmesi, en soğuk
dönemlerde çarpıcı bir fark olduğunu ortaya koyar. Bu fark Eylül, Ekim ve Mayıs aylarında en
soğuk saatlerde 4-5°C'dir, ancak soğuk aylarda fark 6-8°C olur. Bu fark, DC18'in bulunduğu
kuzey tarafında zayıf bir pencere yalıtımı olduğunu ve pencerelerin tipik olmasının yanı sıra
kütüphanede bütün cephe boyunca uzatılmasının etkisini kanıtlar. Bu eleştiri tüm açıklıklar
için geçerlidir. Ayrıca en sıcak günlerde, DC18 ile kaydedilen sıcaklık, Eylül ayları hariç,
sıcaklıkların çok yakın olduğu yerlerde DC12'den 2-4°C daha düşüktür. Bu, hem dıştan hem
de açık pencerelerden gelen hava girişine bağlı olabilir.
DC01 ve DC11, 2. katta, DC12 ve DC18 ile aynı davranışı gösterir. DC11 tarafından
kaydedilen sıcaklık, DC01'den daha azdır. Fakat fark Ocak ayında -11°C'ye ve Şubat ayında
-9°C'ye ulaşırken, en soğuk sıcaklıklar her iki ayda da farklı günlerdedir. DC12 ve DC18 için
en sıcak günlerde, Eylül ayından farklı olarak, farkın ihmal edilebileceği 1°C'den 4°C'ye
kadar farklılık oluşmaktadır.
Üçüncü katta kuzey tarafındaki pencere tarafındaki DC04 tarafından kaydedilen sıcaklık,
salonun ortasındaki DC02'den daha azdır. Fark Eylül ayında 2°C ve havalar soğuduğunda
Aralık ayında 6°C'ye yükseliyor. En sıcak günlerde fark Eylül ayında ihmal edilebilir, Ekim,
Kasım ve Aralık aylarında 2-4°C ve Ocak ayında 6°C'ye yükseldi.
Sonuçların bir bütün olarak incelenmesi, büyük olasılıkla hafta içi, hafta sonları ve tatil
günlerinde belirli bir davranış ya da model için kanıt bulunmadığını gösterir, çünkü büyük
olasılıkla kütüphane her zaman kullanımdadır. Farklı yerlerde kaydedilen en düşük ve en
yüksek değerlerin mutlaka aynı tarihe denk gelmediğine değinmekle birlikte, en sıcak gün
değerleri bu tür bir uyumu daha sık gösterir; Örneğin, Eylül ve Mayıs aylarında kaydedilen en
yüksek değerler aynı günlerle ilgilidir. Analizler ayrıca, kuzey yönündeki pencerelerde
bulunan DC11, DC18 ve DC14 tarafından kaydedilen en düşük sıcaklıklar arasında, diğer
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bölgelerde kaydedilen minimum sıcaklıklara kıyasla önemli bir fark olduğunu, ancak farklı
alanlarda kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerinin yakın olduğunu göstermektedir. Bu
durum, soğuk aylarda kuzey tarafındaki daha az radyasyon ve ısı kazanımının yanı sıra
muhtemelen pencerelerin zayıf izolasyonuna bağlı olabilir.
Nem ile ilgili grafikler Şekil 67'den Şekil 69'ye kadar verilmiştir. Grafiklerin analizi,
pencerelerin yakınına yerleştirilen veri kaydedicilerin, özellikle kışın odaların ortasında
bulunanlara kıyasla daha fazla nem kaydettiğini göstermektedir. Bu yüksek neme rağmen,
kışın sıcak kuru hava üfleyen ısıtma sistemlerine bağlı olarak nem, konfor sınırlarına göre
çok düşük kalmaktadır. Öteyandan hiçbir sistemin açık olmadığı zamanlarda dahili nem
harici neme göre daha fazla dalgalanıyordu. Yüksek kullanıcı sayısına rağmen, nem zirveleri
ve değişimler çoğunlukla dış nem ile ilişkili olduğundan, kullanıcılarla ilgili olabilecek bir
nemlenme söz konusu değildir.
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Şekil 64. ODTÜ kütüphane binasında iki haftalık kış verileri – dış hava durumu ve tüm
mekanlarda sıcaklıkların karşılaştırmalı grafiği.
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Şekil 65. ODTÜ Kütüphane binasında iki haftalık yaz verileri – dış hava durumu ve tüm
mekanlarda sıcaklıkların karşılaştırmalı grafiği.
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Şekil 66. ODTÜ kütüphane binasında iki haftalık bahar verileri – dış hava durumu ve tüm
mekanlarda sıcaklıkların karşılaştırmalı grafiği.
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Şekil 67. ODTÜ kütüphane binasında iki haftalık kış verileri – dış hava durumu ve tüm
mekanlarda nem oranların karşılaştırmalı grafiği.
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Şekil 68. ODTÜ kütüphane binasında iki haftalık yaz verileri – dış hava durumu ve tüm
mekanlarda nem oranların karşılaştırmalı grafiği.
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Şekil 69. ODTÜ kütüphane binasında iki haftalık bahar verileri – dış hava durumu ve tüm
mekanlarda nem oranların karşılaştırmalı grafiği.
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ii.

ODTÜ Mühendislik Merkez Binası Termal Performansı

Mühendislik Merkez binasının termal performansı ile ilgili grafikler, tipik haftalar ve spesifik
analizler için 71'den 77'ye kadar olan şekillerde verilmiştir. Aylık ve yıllık veriler Ek 1'de
sunuldu. Tablo 9 aylık maksimum ve minimum sıcaklıkları vermektedir. Kaydedilen tüm
bilgilerden binanın çok rahatsız edici olduğu, özellikle çalışma saatlerinde bile 30°C'den
yüksek yaz hava sıcaklıklarına sahip kule bölümünde görüldüğü anlaşılabilir (Temmuz
2016'daki en yüksek sıcaklık 4 Temmuz'da 34,05°C olarak saat 09:45'te 10. Katta
güneydoğuya bakan odada ölçülmüştür). Genellikle yaz mevsiminde (Haziran ortasından
Ekim ayına kadar) ve 18°C'nin altındaki kış dönemlerinde iç mekan konfor sınırlarının
dışında seyretmektedir (bkz. Ek 1 - yıllık veri). 4 katlı binanın konfor sıcaklığı daha sabit ve
daha fazla konfor sınırlarının içinde olduğu söylenebilir. Kaydedilen sıcaklık katılımcıların
böyle bir ortamda çalışma konusundaki yüksek rahatsızlıklarını ifade ettikleri ankete verilen
yanıtı doğruluyor. Nem verileri binanın iç davranışının dış çevreye en yakın şekilde cevap
verdiği genel eğilimleri doğrular. Binanın davranışını ve sakinlerinin uyumunu analiz etmek
için kaydedilen genel verilerden 3 tipik hafta çıkarılmıştır. Şekil 70 tipik kış verilerini
göstermektedir, Şekil 71 tipik yaz verilerini sunar ve Şekil 72 orta mevsim verilerini sunar.
Binanın davranışını daha iyi anlamak için, Şekil 73 ila Şekil 77, yaz saati için ayrıntılı
sonuçlar sunar.
Kış verilerinin analizi, odalardaki sıcaklığın, kuledeki odalar için 10. katta büyük günlük
dalgalanmaların etkisiyle (iş günlerinde 6°C'ye kadar) 18°C'nin (DL01) altına düşebileceğini
göstermektedir. 4 katlı bina ise, çoğu zaman koridora kapısı açık olan toplantı odası (DL02)
haricinde çok daha sabit sıcaklıklara sahiptir. Bununla birlikte, Şekil 73 ve Şekil 74'te
görülebileceği gibi, hafta sonları boyunca sıcaklık sürekli olarak azalır ve nem seviyesi daha
sabit kalır, bu da konforun sürdürülebilirliğinin hafta sonları kapalı olan açılıp kapatılabilen
kişisel ısıtma sistemlerinin kullanımından kaynaklandığını gösterir. Ancak, grafikte sunulan 2
hafta sonu gün boyunca (10 ve 11 Aralık 2016) kulede bulunan odalarda sıcaklığın arttığı
görülebilir. Bunun nedeni, güneydoğu veya kuzeybatıya bakan geniş pencereleridir. Hafta
sonularında oluşan davranışların detaylı analizi Şekil 75'de sunulmuştur. Diğer odalarda
sıcaklıkların sabit veya hafifçe düşmesine rağmen, güneydoğuya bakan odalarda (DL03,
DL04, DL01, DL10) sıcaklık artışları görülebilir. Çok düşük dış hava sıcaklığı ve güneş ışığı
almayan çalışma günlerini gösteren grafikteki ikinci bölüm, oda sıcaklığının gece boyunca
(konfor sınırlarının altında) çok fazla düştüğünü ortaya koyarken, gündüzleri boyunca küçük
zirvelerden ve azalan sıcaklıklardan oluşan bir sıra var.
Bu davranış muhtemelen gün boyunca yüksek termostatta ayarlanmış olan kullanıcı veya
ısıtma sisteminden (ve kullanıcının pencereleri aşırı ısınmaya dayanarak açması
gerektiğinden) ve gece boyunca düşük termostattan kaynaklanmaktadır. Sıcaklığın hızlı
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düşmesi, özellikle kulede duvarların yalıtılmamasından kaynaklanmaktadır. Duvarların
yalıtımsızlığı, bir ısıtma sisteminin arkasındaki duvarlarda daha yüksek sıcaklık gösteren
termal resimlerde görülüyor. Dahası, tüm pencere çerçeveleri eski ve metalik olduğundan,
tüm pencereler ve büyük termal köprüler etrafında hava sızıntısı var.
Yaz verilerinin analizi binanın yüksek ve alçak bloklarında farklı tip davranışları
göstermektedir. Kuledeki (10 katlı bloktaki) sıcaklıklar gece ve gündüz arasında büyük
dalgalanmalar gösterirken, diğer binada ise neredeyse hiç yok. Bununla birlikte, her iki
binada da, bireysel soğutma sistemlerinin kullanılmasına rağmen yaz mevsiminde konfor
seviyesinin üzerinde sıcaklık artışı görülmüştür. Güneydoğuda kalan odalarda en büyük
farklar

gerçekleşmekte

ve

çalışma

süreleri

boyunca

30°C'den

yüksek

sıcaklıklar

görülmekteyken soğutma sistemlerinin kullanılmasıyla 26°C'ye düşürülmektedir (Şekil 76 ve
Şekil 77). Aksine, küçük binada, sıcaklıklar 28°C ile 29°C arasında neredeyse sabittir ve
soğutma sistemlerinin kullanımı sadece ara sıradır (örneğin, birkaç kullanıcı ve bilgisayarla
daha büyük bir odada DL16). Şekil 79, kuledeki odalar ile aynı kattaki küçük binalardaki
odalar arasındaki (2. kat) bu farklılıkları açıkça gösteriliyor.
Ara sezon davranışları, gece ve gündüz arasındaki çok büyük sıcaklık dalgalanmalarıyla yaz
ve kış davranışlarını vurgular. Kulede odalara giren güneş ışığı nedeniyle ve çatı yalıtımının
eksik olduğu kısımda 10. kattaki odalar için en yüksek sıcaklıklar kaydedilir. Ancak en soğuk
sıcaklıklar da 2. kattaki odalarda kaydedilir ki binanın diğer katlarına ısı dengelemesi için
katkı sağlanmıyor. Hafta içi ve hafta sonu arasındaki karşılaştırmalar muhtemelen
kullanıcıların kişisel ısıtma sistemlerini kullandığını ya da bilgisayar tarafından üretilen ısının
çalışma saatleri sırasında daha yüksek bir sıcaklığın korunmasına yardımcı olduğunu
gösterirken, hafta sonlarında sıcaklık düşüyor. 4 katlı binada, aynı davranış daha düşük bir
ölçekte ve daha küçük sıcaklık farklarıyla görülür. Yaz ve kış aylarında olduğu gibi daha az
güneş odalara girerken, ısınmayı önleyerek sıcaklıklar daha sabittir.
Aylık termal davranış grafikleri dışında, Tablo 9'de her odadaki termal durumu
değerlendirmek ve çeşitli odalar arasındaki paralel eğilimleri ve tutarsızlıkları tespit etmek
amacıyla her ay için her odada kaydedilen minimum ve maksimum sıcaklıklar hakkında bilgi
verilmektedir. Hafta sonları ve tatiller, bu günlerde farklı bir ısıl davranış olup olmadığını
kontrol etmek için vurgulanmıştır. Ancak görüldüğü gibi, hafta sonları ve hafta içi günlerde
termal şartlar için bir örüntü yoktur. Ocak ve Mayıs aylarında odaların çoğunun en düşük
sıcaklığı 14 Ocak Cumartesi gününün erken saatlerinde kaydettiği; en yüksek sıcaklığı ise
Mayıs ayında hafta sonunda kaydettiği görülüyor. Ayrıca, iç minimum ve maksimum
sıcaklıkların her ayın en soğuk ve en sıcak günleri ile ilgili olmadığını belirtmek gerekir.
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MM binasının 4 katlı blokunun 2. katındaki veri kaydediciler tarafından kaydedilen verilerin
incelenmesi, Eylül ayı boyunca DL02, DL11, DL16 ve DL17 için kaydedilen en düşük
sıcaklığın aynı günlerde olmadığını, ancak değerler ve zaman olarak yakın olduklarını
gösteriliyor. DL16, odanın daha büyük boyutuna ve genellikle açık bırakılan kapıya bağlı
olabilen en düşük değeri gösterir. Tüm veri kaydediciler aynı gün ve saatte 9 Eylül günü saat
14:30'da benzer maksimum değerler kaydettiler. Bu davranış takip eden aylarda devam etti;
4 odanın tümü için en düşük sıcaklık değerleri yakındır ve maksimum fark Aralık ayında
3°C'dir. Minimum değerler arasında bir karşılaştırma, DL17 ve DL02'nin farklı aylarda en
düşük sıcaklıkları kaydettiğini gösteriyor. En sıcak günler için verilerin analiz edilmesi, Ekim
ve Kasım aylarında odalar arasında en fazla 4°C'lik bir farklılık gözlenirken, her oda için
değerler farklı bir tarihte kaydedilmiştir, ancak maksimum sıcaklıklar genellikle öğleden
sonraya ait olduğu için zaman açısından daha fazla ortak nokta olduğu denebilir. Diğer
aylardaki fark 1°C ila 3°C arasındadır. DL17, farklı aylarda diğer odalar arasında en yüksek
sıcaklığı kaydederken, DL11 her ayın en sıcak günü sırasında en düşük değerleri gösterir.
Her iki oda konfigürasyonu düşünüldüğünde DL11’in kuzeybatıya bakan pencereleri ile
karşılaştırıldığında DL17'nin kuzeydoğu yönüne bakan pencereleri ile daha düşük değerler
sunması beklenir, ancak DL17 odasının kullanımı daha azdır ve DL11'in odasında bulunan
kişinin isteğine göre ayarlanan split klima sistemi vardır.
10 Katlı blokunun 2. Katında bulunan DL03, DL08 ve DL09 tarafından kaydedilen en düşük
değerler, Eylül, Kasım, Ocak, Mart ve Nisan aylarında aynı tarih ve yaklaşık aynı zamana
karşılık gelir. Ayların geri kalanı için en düşük değerler farklı tarihlerle kaydedilmiştir, ancak
genellikle tüm odalar için sabah erken saatlerde minimum sıcaklıklar kaydedilir. Minimum
oda sıcaklığında 3 oda arasındaki fark 2°C'yi aşmamaktadır. Minimum sıcaklıklar 16,5°C ila
20°C arasında değişmektedir, ancak Ocak ayında 14°C'ye kadar belirgin bir düşüş söz
konusudur. 3 oda için kaydedilen maksimum değerler arasındaki fark 1°C'yi aşmayan çok
yakın değerlerdir ancak Ekim, Kasım ve Aralık aylarında fark 3°C'ye ulaşırken, en düşük
değer DL08'de görülmektedir. Bu kısa süreli dönemsel farklı davranışların nedeni tespit
edilemedi, ancak kullanıcıların müdahalede bulunmasının etkili olduğu söylenebilir.
8. katta bulunan DL10 ve DL15, en düşük ve en yüksek değerler açısından paralel eğilimler
sunmaktadır. Kayıtlı sıcaklık farklılıkları Kasım ve Aralık aylarında 1°C'yi aşmamakta ve
kalan aylar arasındaki farklar 2°C ile 4°C arasında değişmektedir. DL08, hem minimum hem
de maksimum sıcaklıkların daha yüksek değerlerini gösterir, bu da güneydoğu yönüne
bakan pencerelerin yönü ile ilişkili olabilir ve DL15’in odası için kuzey-batıdaki pencerelere
kıyasla daha fazla güneş radyasyonu kazanabilir.
DL01 ve DL04, 10. katta bitişik odalara yerleştirilmiştir ve 1°C fark veya benzer miktarlarla en
düşük değerleri temsil ederler, ancak DL14 Eylül, Ekim ve Kasım aylarında 2°C-4°C daha
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düşük değerler gösterir. Bu, odanın daha büyük boyutuna ve diğer iki odanın iki katından
daha fazla olan pencerelerin sayısına bağlı olabilir. Ocak ayında sıcaklığın 8,5°C'ye düştüğü
en az sıcaklıkta da önemli bir düşüş vardır. DL01 ve DL04 tarafından kaydedilen maksimum
değerler benzerdir veya 2°C'ye kadar farklılık gösterir, ancak DL04 her zaman diğer 2
odadan 3°C-5°C daha yüksek maksimum değerler kaydeder. Bu, DL04 odasının
güneyindeki duvar tarafından güneş ısısı kazanımından etkilenebilir.
İkinci kattaki tüm veri kaydediciler arasında bir karşılaştırma 4 katlı bloktaki veri
kaydedicilerin minimum sıcaklıklarda daha yüksek değerler kaydettiğini gösterir; odaların
konfigürasyonu ve pencere tipleri her iki blokta da benzer olduğundan en güvenilir sebep,
merkezi ısıtma sisteminden bağımsız olarak daha kısa blok odalarındaki split klima
sistemlerinin varlığı ve dolayısıyla kullanıcı müdahalesi olabilir. Bununla birlikte, her iki blok
için kaydedilen en yüksek değerler daha az farklılık ile benzerdir. MM binasındaki tüm
odaların termal davranışlarının analiz edilmesi, kısa blokların 2. katında bulunan odaların her
zaman daha yüksek değerler sundukları için minimum sıcaklıklar bakımından daha iyi
performans gösterdiklerini kanıtlar. Öte yandan, 10. kattaki odalar, özellikle soğuk aylarda
konfor seviyesinin altında olan düşük değerleri göstermektedir. En yüksek değerler tüm
odalar arasında daha istikrarlı bir eğilim izlemektedir, ancak Ocak-Mayıs ayları arasında
DL04'in yerleştirildiği oda diğer odalara göre 3°C ila 6°C arasındaki farkla daha yüksek
değerler göstermektedir.
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Şekil 70. ODTÜ Mühendislik Merkez binasında haftalık iki kış verileri - – dış hava durumu ve
tüm mekanlarda sıcaklıkların karşılaştırmalı grafiği.
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Şekil 71. ODTÜ Mühendislik Merkez binasında iki haftalık yaz verileri – dış hava durumu ve
tüm mekanlarda sıcaklıkların karşılaştırmalı grafiği.
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Şekil 72. ODTÜ Mühendislik Merkez binasında iki haftalık bahar verileri - dış hava durumu ve
tüm mekanlarda sıcaklıkların karşılaştırmalı grafiği.
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Şekil 73. ODTÜ Mühendislik Merkez binasında iki haftalık kış verileri – dış hava durumu ve
tüm mekanlarda nem oranların karşılaştırmalı grafiği.
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Şekil 74. ODTÜ Mühendislik Merkez binasında iki haftalık yaz verileri – dış hava durumu ve
tüm mekanlarda nem oranların karşılaştırmalı grafiği.
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Şekil 75. ODTÜ Mühendislik Merkez binasında iki haftalık bahar verileri – dış hava durumu
ve tüm mekanlarda nem oranların karşılaştırmalı grafiği
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Şekil 76. Hafta içi Mühendislik Merkez tüm ofislerde kış sıcaklık durumu karşılaştırması.
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Şekil 77. Hafta içi Mühendislik Merkez tüm ofislerde yaz sıcaklık durumu karşılaştırması.
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5.2

Kullanıcı Konfor Anketi

5.2.1. ODTÜ Kütüphane Binasına Ait Verilerin Analizi
Kullanıcıların kütüphanenin termal koşulları hakkında nasıl hissettiklerine dair genel bir fikir
edinebilmek için, termal faktörlere dayanan soruların cevapları bir grafikte yüzde olarak
sunuldu. Ayrıca, mevsim, zemin veya veri kaydedicinin yeri gibi farklı değişkenlerin
(katılımcıların çoğu ile anket daha iyi bir karşılaştırma için yerleştirilen bir veri kaydedicinin
yakınında cevapladı) insanların termal konfor ile ilgili davranışlarının sonuçlarından etkilenip
etkilemediğine bakmak gerekti.
Bu nedenle, aynı türdeki grafikler sadece kış mevsiminin, yaz saatinin ve katlarının ayrı
gösterildiği tüm soruların tek bir grafikte değerlendirilmesiyle hazırlandı. Tüm grafikler,
lejantlarında sunulan sorulara olumlu bir cevap veren katılımcıların yüzdesini sundu.
Öte yandan, her bir sorunun sonuçları, veri kaydedicilerin yeri karşılaştırılarak ayrı ayrı
verilmiştir. Bu nedenle, aynı lokasyonda fakat farklı katlarda yer alan veri kaydediciler, kuzey
cephesi, salon ortası ve zemin kat olarak bir araya getirilmiştir. (veri-kaydedicilerin yeri plan
dolayısıyla aynı olmadığı için zemin katın bir grup olarak değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.)
A. Öznel Termal Konfor Tanımlama Sonuçlarının Analizi
Ankette, katılımcılardan termal faktörler (hava sıcaklığı, hava hızı, giysi, çalışma oranı vb.)
konusundaki deneyimlerini puanlama yaparak değerlendirmeleri beklendi. Örneğin, hava
sıcaklığı -3 (çok soğuk) ila 4 (aşırı sıcak) arasında puanlanabilir. Cevaplar derlenmiş ve
dağılım grafikleri ile analizler yapıldı.
İlk olarak katılımcıların konforu (hissedilen hava sıcaklığı) ve iç sıcaklık, hem kış hem de yaz
ayları için karşılaştırıldı. Ayrıca bu karşılaştırmalarda, cinsiyetin bir fark yaratıp yaratmadığını
görmek için kadın ve erkek katılımcılar üzerinde bir karşılaştırma yapıldı. Konfor aynı
zamanda kış ve yaz koşulları ile erkek ve kadın katılımcılar için hava hızı ile karşılaştırıldı.
Katılımcıların kıyafet tercihlerinin iç veya dış hava koşullarına bağlı olup olmadığını görmek
için giyim ve iç sıcaklık ve dış sıcaklık arasında bir başka karşılaştırma da sunuluyor. Bu
analizlere göre, katılımcıların giyim ve rahatlık karşılaştırması için bir başka grafik hazırlandı.
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ODTÜ Kütüpha e Bi ası - Hisedile Sı aklık
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Şekil 78. ODTÜ kütüphane binasında yapılan kullanıcı memnuniyeti anketinde yeralan ısıl
konforu ile ilgili veriler. (45 cevap)
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Şekil 79. ODTÜ kütüphane binasında yapılan kullanıcı memnuniyeti anketinde yeralan
ortamda ısı kaynakları ile ilgili veriler.
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ODTÜ Kütüpha e Bi ası - Hissedilen Hava Hızı
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Şekil 80. ODTÜ kütüphane binasında yapılan kullanıcı memnuniyeti anketinde yeralan hava
akımı ve cereyan ile ilgili veriler.

ODTÜ Kütüpha e Bi ası - Hissedilen Nem
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Şekil 81. ODTÜ kütüphane binasında yapılan kullanıcı memnuniyeti anketinde yeralan hava
nem durumu ile ilgili veriler.
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ODTÜ Kütüpha e Bi ası - Kulla dığı Giyisi
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Şekil 82. ODTÜ kütüphane binasında yapılan kullanıcı memnuniyeti anketinde yeralan “yaz/
kış kullandığı giysi” ile ilgili veriler.

ODTÜ Kütüpha e Bi ası - Çalış a Te posu
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Şekil 83. ODTÜ kütüphane binasında yapılan kullanıcı memnuniyeti anketinde yeralan
“kullanıcıların aktivite düzeyi” ile ilgili veriler.
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B. Anket Sonuçlarının Gözden Geçirilmesi
Kütüphane binası için sonuçların gözden geçirilmesi, genel sonuçların ve katlar arası
sonuçlarla değerlendirilerek detaylandırıldı.
Öte yandan, veri kaydedicilerin yerleşimlerine (zemin kat, kuzey cephesi, odanın ortası) göre
sınıflandırılması da analizler için yapıldı. Bu sınıflamayı içeren grafikler, katılımcıların ve iç
ortam sıcaklığının konforunu ve iş (hareket) seviyesini bulundukları yere göre karşılaştırıldı.
a) Genel Sonuçlar
Şekil 33’te kütüphane kullanıcılarının genel duygularını göstermektedir. Genel his hafif bir
rahatsızlıktır (katılımcıların %53'ü bir termal konfor problemi olduğunu hissetmektedir). Bu,
gün içindeki bir iç sıcaklık dalgalanmasıyla (katılımcıların %59'u sıcaklığın dalgalandığını
hissetmektedir) veya dış hava koşullarıyla ilgili olabilir (katılımcıların% 68'i işyerinin dış hava
koşullarından etkilendiğini hissettmektedir). Kullanıcıların serin ortamlarda (%67) hareketsiz
olmaları ve sıcak ortamlarda (%83) yoğun veya normal aktiviteye sahip olmaları da konforu
düzeyine etkileyebilir. Kullanıcılar ayrıca değişen sıcaklıklarda giysilerindeki değişikliklerle
termal konforu sağladıklarını belirttiler.
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Şekil 84. ODTÜ kütüphane binasında yapılan ısıl konforu ile ilgili kullanıcı memnuniyeti
anketinde yeralan tüm soruların sonuçları (yazın ve kışın).
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Şekil 84, termal konfor ve kullanıcı davranışında daha eksiksiz sonuçlar göstermektedir.
Sonuçlar kullanıcıların duygularını daha iyi anlayabilmek için yaz (ısıtma sistemi yok) ve kış
(ısıtma sistemi açık) aylarına ayrıldı. Genel olarak, kullanıcının özellikle kış aylarında çalışma
alanında sıcak ve ılık hissettirdiğini belirtmeleri ilginçtir. Yaz konforu, sıcak, aşırı sıcak veya
soğuk hisseden 6 kişiye (45 katılımcıdan) rağmen düzgün bir şekilde korunmuş gibi
görünüyor. Genel sonuçlara göre, hava nemi ve hava hızı, düşük ve orta hava hızı ve kuru
ila orta hava nemiyle herhangi bir rahatsızlık vermez.
Yıl boyunca hafif giysiler baskınken, soğuk mevsimlerde ceket giyildiği gözlemlenmiştir.
Çalışma hızı düşük ile orta arasındadır, bu nedenle metabolizma üzerinde büyük etkisi
yoktur.
b) Sonuçların Soru ve Konuma Göre Analizi
Veri kaydediciler farklı yerlere yerleştirildi ve binadaki konumlarına göre gruplandırıldı.
Yerleşimler hakkında daha fazla ayrıntı metodoloji bölümünde bulunabilir. Veri kaydedicileri,
DL73, DC13, DC14 (düz kesikli) aynı termal bölge olarak kabul edilen zemin katına
yerleştirildi, veri kaydediciler DC01 ve DC12 sırasıyla 2. kat ve 3. katın ortasına yerleştirildi
ve veri kaydediciler DC04, DC11 ve DC18 (diyagonal kesik) kuzey cephesi yakınlarında
yerleştirildi.

Yanıt

verenlerin cevapları,

veri kaydedicilere olan yakınlıklarına göre

gruplandırılmıştır. Genel bir sonuç olarak, farklı konumlarda olan kullanıcıların hislerinin de
farklı olduğu görülebilir. Zemin kat tekdüze bir termal bölge olarak kabul edilemezken, farklı
seviyelerdeki his binadaki aynı yer için farklıdır. Ayrıca, 2. ve 3. kat için az sayıda katılımcı,
net sonuçlar verme olasılığını en aza indirmektedir.
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Şekil 85. ODTÜ kütüphane binasında yapılan anketin 1. 2. ve 4. sorularının cevapları
kullanıcıların binadaki konumlarına göre gruplandırıarak karşılatırma grafiği yapıldı.
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Şekil 86. ODTÜ kütüphane binasında yapılan anketin 3. 5. ve 6. sorularının cevapları
kullanıcıların binadaki konumlarına göre gruplandırıarak karşılatırma grafiği yapıldı.
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Şekil 87. ODTÜ kütüphane binasında yapılan anketin 7. 8. ve 9. sorularının cevapları
kullanıcıların binadaki konumlarına göre gruplandırıarak karşılatırma grafiği yapıldı.
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Şekil 88. ODTÜ kütüphane binasında yapılan anketin 10. 11. ve 12. sorularının cevapları
kullanıcıların binadaki konumlarına göre gruplandırıarak karşılatırma grafiği yapıldı.
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Fiziksel verileri hissedilen verileri ile ilişkilendirmek için daha detaylı analizler yapıldı. Ölçülen
gerçek iç sıcaklığın cinsiyete göre (Şekil 89) veya kışın ve yaz mevsimine göre (Şekil 93)
konfor üzerindeki etkisini gösterdi. Aynı sıcaklıktan dolayı, erkek ya da kadın için kış ya da
yaz mevsiminde serin, normal ya da sıcak gibi değişken bir rahatlık tanımlanabilir.
Çalışma alanındaki hava hızı da (Şekil 91) yüksek bir hızda hissedilen hava akımının daha
yüksek bir rahatsızlığa sebep olmasına rağmen konfor için iyi bir gösterge olmadığı anlaşıldı.
Dolaysıyla aynı hız farklı konfor açıklaması için de kullanılabilir.
Kullanıcının giyim tipi de konforun bir göstergesi olabilir ve insanların kendi kıyafetlerini
çalışma yerindeki sıcaklığa veya dış sıcaklığa ve aynı zamanda konfor seviyesine göre
ayarlayıp ayarlamadıkları anlaşılmaya çalışıldı. Kullanıcıların çoğu mevsime bakılmaksızın
hafif kumaşlar giydiğinden, onu herhangi bir fiziksel veri veya hissedilen rahatlık ile
ilişkilendirmek mümkün olmadı. Başka bir deyişle, bu veriler böyle genel sonuçlar çıkarmak
için yeterli değildir.

ODTÜ Kütüpha esi Kulla ı ı Ko for A keti Ölçüle ve Hissedile Sı aklık
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Şekil 89. ODTÜ kütüphane binasında ölçülen ve hissedilen sıcaklıklar arasındaki ilişkinin
anketi cevaplayan kullanıcıların cinsiyetine göre karşılaştırmalı grafiği.
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4

ODTÜ Kütüpha esi Kulla ı ı Ko for A keti
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Şekil 90. ODTÜ kütüphane binasında hissedilen konfor ve nem oranları arasındaki ilişkinin
anketi cevaplayan kullanıcıların cinsiyetine göre karşılaştırmalı grafiği.

ODTÜ Kütüpha esi Kulla ı ı Ko for A keti
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Şekil 91. ODTÜ kütüphane binasında hissedilen konfor ve hava akımı arasındaki ilişkinin
anketi cevaplayan kullanıcıların cinsiyetine göre karşılaştırmalı grafiği.
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ODTÜ Kütüpha esi Kulla ı ı Ko for A keti
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Şekil 92. ODTÜ kütüphane binasında hissedilen konfor ve yaygın sıcaklık arasındaki ilişkinin
anketi cevaplayan kullanıcıların cinsiyetine göre karşılaştırmalı grafiği.

ODTÜ Kütüpha esi Kulla ı ı Ko for A keti Ölçüle ve Hissedile Sı aklık Ko for
Arası da Mevsi 'e Göre Dağılı ı
30
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Kış Mevsi i
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Yaz Mevsimi
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Şekil 93. ODTÜ kütüphane binasında ölçülen ve hissedilen sıcaklıklar arasındaki ilişkinin yaz
ve kış mevsimlere göre karşılaştırmalı grafiği.
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ODTÜ Kütüpha esi Kulla ı ı Ko for A keti
Ko for ve Hissedile Hava Hızı Arası da İlişki i Mevsi 'e Göre Dağılı ı
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Şekil 94. ODTÜ kütüphane binasında hissedilen konfor ve hava akımı arasındaki ilişkinin yaz
ve kış mevsimlere göre karşılaştırmalı grafiği.

Şekil 93’te görülduğu gibi hem kış hem yaz mevsimlerde kütüphane binasının oldukça
konforlu olduğu iddia edilebilir çünkü hemen hemen tüm kullanıcılar yazın serin ve kışın
sıcak olduğunu ifade ettiler. Bunun sebebi binada yazın sürekli klimaların çalıştırıldığı ve
kışın da kaloriferlerin açık olduğu aşikardır.
Kütüphane binasının zemin katı ve 1. katındaki kullanıcılar için yılın 3 döneminde 45 anket
dolduruldu. Günlük sıcaklık dalgalanmaları ve bazı bölgelerde muhtemelen büyük hava
hareketleri nedeniyle binanın rahatlığı konusunda genel bir sonuca rağmen, kullanıcıların
rahatsızlıklarının nedeni tam olarak belirlenemedi. Kullanıcıların alışkanlıklarının daha
ayrıntılı bir analizi ve daha geniş kapsamlı bir anket yapılmalı, veriler günün farklı saatlerinde
ve yıl boyunca alınmalıdır. Büyük olasılıkla kütüphane kullanıcılarının büyük bir kısmının
binada tam gün kalmayan öğrenciler olduklarından dolayı kıyafet türlerini özellikle
çalışacakları yerlere göre seçmediklerini söylemek mümkündür.
5.2.2

ODTÜ Mühendislik Merkez Binasına Ait Verilerin Analizi

İnsanların Mühendislik Merkez binasının termal koşulları hakkında nasıl hissettikleri hakkında
genel bir fikir edinebilmek için termal faktörlere dayalı soruların cevapları bir grafikte yüzde
olarak sunulur. Ayrıca kat ya da kaydedicinin yeri gibi farklı değişkenlerin, insanların termal
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konfor ile ilgili davranışlarının sonuçlarından etkilenip etkilemediğine bakmak gerekti. Bu
bağlamda daha iyi bir karşılaştırma yapabilmek için katılımcıların çoğu ile anketimizi
yerleştirilmiş bir veri kaydedicinin yakınında gerçekleştirildi.
Öte yandan, her bir sorunun sonuçları veri kaydedicilerin yeri karşılaştırılarak ayrı ayrı verildi.
Aynı lokasyonda fakat farklı katlara yerleştirilen veri kaydediciler güneydoğu (DL03, DL10,
DL04, DL01), kuzeybatı (DL09, DL15, DL14, DL08) ve güneybatı (DL11, DL16) yönlerinde
bulunuyor. Ayrıca 2. kat, 8. kat ve 10. katlarda yer alan veri kaydediciler termal konfor
faktörleri ile karşılaştırılmak üzere gruplandırıldı.

ODTÜ Merkez Mühe dislik Bi ası' da Kulla ı ı Ko for A keti: Yö lere Göre Cevaplar
Q . Isıl ko foru pro le i var ı?
Q . Çalış a saatleri de ısıl duru u a göre giysileri izde üyük…

Q .soğuk orta larda hareketsiz

isi iz?

Q . Çalış a ora ı / çalış a türü ılı lı veya sı ak koşullarda yoğu …
Q . Oda’da erya oluyor u?
Q . oda’ya doğruda soğuk veya si ak hava giriyor u?
Q . Hava çok u e li?
Q . Hava çok u kuru?
Q . Oda dış hava koşulları da etkile iyor u
Q . Orta da ısı kay ağı var
Q . Yıl oyu a

ı çok fazla a pul, ilgisayarlar,…

evsi sel değişi ler sırası da oda sı aklık çok…

Q . Oda sı aklık or al ir iş gü ü oyu a dalgala ıyor

u?
0%

Gü ey Batı

Şekil 95. ODTÜ Mühendislik Merkez

Küzey-Batı
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Gü ey-Doğu

binasında yapılan anketin ısıl konforuyla ilgili tüm

sorularının cevapları kullanıcıların bulundukları odaların yönlerine göre gruplandırarak
karşılatırmalı grafiği yapıldı.

A. Öznel Termal Konfor Tanımlama Sonuçlarının Analizi
Ankette katılımcılardan termal faktörler (hava sıcaklığı, hava hızı, giysi, çalışma oranı vb.)
konusundaki deneyimlerini puanlama yaparak değerlendirmeleri beklendi. Örneğin, hava
sıcaklığı -3 (çok soğuk) ila 4 (aşırı sıcak) arasında puanlanabilir. Cevaplar derlenmiş ve
dağılım grafikleri ile analizler yapılmıştır.
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Sonuçlar sadece 25 Mayıs'ta alındığından, analizler özellikle bir bahar gününde MM Binası
kullanıcılarının termal rahatlığını görecek şekilde yapıldı. Öncelikle katılımcıların konforu
(hissedilen hava sıcaklığı) hem iç hem de dış sıcaklık ile karşılaştırıldı. Ayrıca cinsiyetin
herhangi bir fark yaratıp yaratmadığını görmek için katılımcıların ve iç ortam sıcaklığının
karşılaştırılması ayrı ayrı erkek ve kadın katılımcılar için yapıldı. Katılımcıların konforu da,
hissedilen hava hızı da katılımcıların çalışma oranı ve giyim tipi ile karşılaştırıldı. Cinsiyet
ayrımı özellikle giyim tipi ve hava hızı analizleri için yapılır, çünkü kadınlar ve erkekler hava
hareketini farklı hissedebilir ve giyim tipi aynı hava şartlarında bile değişebilir. Öte yandan
veri kaydedicilerin yerleşimlerine göre (güneydoğu, kuzeybatı, güneybatı) sınıflandırmalarıyla
da analizler yapıldı. Bu sınıflamayı içeren grafikler, katılımcıların ve iç ortamın konforunu
ayrıca çalışma oranlarını ve giyecek tiplerini bulundukları yere göre karşılaştırıldı.

ODTÜ Merkez Mühe dislik Bi ası - Hisedile Sı aklık
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Şekil 96. ODTÜ Mühendislik Merkez
yeralan ısıl konforu ile ilgili veriler.

Ilık

Sı ak

Çok sı ak

Kışlik eriler

binasında yapılan kullanıcı memnuniyeti anketinde
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ODTÜ Merkez Mühe dislik Bi ası - Hissedilen Hava Hızı
7
6
5

Senelik veriler

4

Yazlık eriler
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Kışlik eriler
2
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Soğuk
Serin
Serin Ha asız hafif Ilık Ha asız Ha asız
hava var cereyan hava var
ötr hava var
ilık
sicak
var
ortam
ortam ortam

Sı ak
Sı ak
rüzgar cereyan
var
var

Şekil 97. ODTÜ Mühendislik Merkez binasında yapılan kullanıcı memnuniyeti anketinde
yeralan hava akımı ve cereyan ile ilgili veriler.

ODTÜ Merkez Mühe dislik Bi ası - Hissedilen Nem
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Kışlık eriler
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Şekil 98. ODTÜ Mühendislik Merkez binasında yapılan kullanıcı memnuniyeti anketinde
yeralan hava nem durumu ile ilgili veriler.
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B. Anket Sonuçlarının Gözden Geçirilmesi
Dış hava sıcaklığı veya çalışma oranları gibi özel kriterlerin konforu etkileyip etkilemediğini
belirlemek için konfor ve hava sıcaklığı, hissedilen hava hızı, giysi ve çalışma oranı grafikleri
oluşturdur. İlk önce genel bina için ve sonra yere göre sunuldu.
a) Genel Sonuçlar
Mühendislik Merkez bina kullanıcılarının genel algısı Şekil 99’de sunuldu. Kullanıcıların
azınlığı termal problemlerden şikayetçi olsa bile (%23), bunların hepsi konforun dış hava
koşullarından (%100) etkilendiğini ve bu sıcaklığın günlük (%71) ve mevsimsel olarak (%86)
dalgalandığını aktarmaktalar. İnsanların %92'si de sıcak koşullarda çalıştıklarını beyan
ediyor. Yönlere göre veriler aşağıda verildi.
Şekil 100, 101 ve 102, binadaki kullanıcıların genel konforu gösteriyor. Bu grafikten,
hissedilen konforunun dış veya iç sıcaklık veya hava hızı ile ilgili olmadığı anlaşılabilir.
Kullanıcıların cinsiyetleri de kullanıcıların konfor düzeylerine etkilemiyor.

Isıl Verileri Topla dığı Odalar'da Isıl Ko for Duru u
120%

Oda sı aklığı gü içi de değişke lik gösteriyor
Oda sı aklığı yıl içi de değişke lik gösteriyor

100%
100%

Oda'da ısı yükselte kay aklar ar fazla a pül,
ilgisayarlar, üyük a pe ere .
Oda dış ha a koşullar'ı da etkile iyor

92%
86%
80%

Ha a çok kurudur
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Ha a çok e lidir

60%

54%

Oda da sı ak eya soğuk ha a akı ı oluyor
Oda'da sürekli ereya

40%
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Çalış a te posu yaz kış or al eya hızlı oluyor
23%

21%

Oda soğukke fazla hareket et e

20%

8%

8% 8%

Oda'daki ısıl duru u a göre giyisi de üyük
değişiklik yaparı
Isıl ko forsuzluk pro le i ar

9%

0%
0%

ODTÜ Merkez Mühe dislik Bi ası da Kulla ı ı Ce apları

Şekil 99. ODTÜ Mühendislik Merkez binasında yapılan ısıl konforu ile ilgili kullanıcı
memnuniyet anketi’nde yeralan tüm soruların sonuçları (yazın ve kışın)
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ODTÜ MM Bi ası Kulla ı ı Ko for A keti Ölçüle ve Hissedile
Sı aklık Arası da İlişki i Yö 'e Göre Dağılı ı
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Şekil 100. ODTÜ Mühendislik Merkez binasında ölçülen ve hissedilen sıcaklıklar arasındaki
ilişkinin anketi cevaplayan kullanıcı odaların yönlerine göre karşılaştırmalı grafiği.

ODTÜ MM Bi ası Kulla ı ı Ko for A keti Ko for ve Hissedile Hava
Hızı Arası da İlişki i Yö 'e Göre Dağılı ı
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Şekil 101. ODTÜ Mühendislik Merkez binasında hissedilen konfor ve hava akımı arasındaki
ilişkinin anketi cevaplayan kullanıcı odaların yönlerine göre karşılaştırmalı grafiği.
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ODTÜ MM Bi ası Kulla ı ı Ko for A keti Ko for ve Hissedile Ne
Arası da İlişki i Yö 'e Göre Dağılı ı
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Şekil 102. ODTÜ inasında hissedilen konfor ve nem oranları arasındaki ilişkinin anketi
cevaplayan kullanıcı odaların yönlerine göre karşılaştırmalı grafiği
b) Konuma Dayalı Konfor
Şekil 101, binanın içindeki ve iç sıcaklığındaki konuma göre konfor seviyesini ilişkilendiriyor.
Bununla birlikte ne sıcaklık ne de konum kullanıcıların algılanan konforuyla ilişkili değildir.
Genel olarak, binadaki günlük ve mevsimsel yüksek sıcaklık farklılıklarına ve dalgalanan
sıcaklığa rağmen kullanıcı binanın güneydoğu kısmındaki kullanıcılar haricinde araştırma
sırasında yüksek bir termal rahatsızlık hissetmiyor. Bu durumun insanların bireysel ısıtma ve
soğutma sistemleri ile çevrelerini kontrol edebilmeleri ve pencereleri ve perdeleri açma ve
kapama olasılıkları nedeniyle olabilir. Ayrıca en çok maruz kalan cephe (güneybatı cephesi)
güneşten dış gölgeleme ile korunuyor.
Bununla birlikte bireysel koruma ve kontrol sisteminin her türlü hava koşulunda verimli olup
olmadığını görmek için yılın farklı zamanlarında daha fazla araştırmaya sahip olmak
gereklidir. Farklı katlarda da yapılan daha fazla araştırma daha detaylı istatistiksel sonuçların
belirlenmesine yardımcı olabilir.

5.2.3

ZHAW Technopark 2 Binasına Ait Verilerin Analizi

Anketlerde 2 tür cevap analiz edildi. Anketin ilk bölümü kullanıcıların ısıl çevrelerini
tanımlamalarına yardımcı olacak farklı faktörler üzerinde ikili (evet/hayır) cevaplara
dayanıyordu. Bu sebeple bu cevapla “ısıl faktörler” olarak tabir edildi. Anketin ikinci bölümü
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ise; çevrenin algılanan faktörler ile ölçeklendirilerek öznel olarak tanımlanması üzerine
kuruldu. Bu sebeple bu veriler “öznel tanım verileri” olarak ifade edildi. Ankette yer alan hava
sıcaklığı, radyan sıcaklık, nem, hava hareketi, metabolizma hızı, kıyafet durumu ve kişisel
fikirler ile ilgili sorulara verilen cevaplar ışığında grafikler hazırlandı.
Anket, Ekim ayı sonlarında, Kasım başlarında ve Aralık ayı sonunda kontrollü bir iç hava
sıcaklığıyla (23°C'de ayarlanan ısıtma sistemi) yürütüldüğünden farklı mevsimlerin
karşılaştırmasının sonuçları ve analizleri yapılması mümkün olmadır. Bu nedenle soruların
tüm sonuçlarını içeren bir grafik genel bir karşılaştırma için hazırlandı. Her katta, kuzeybatı
ve güneydoğudaki ofislerden 2 anket alındı. Diğer taraflarda bulunan ve kullanımda olmayan
ofislerde anket yapılmadı. Daha iyi analizler için sonuçları kendi yönlerine göre sınıflandıran
farklı grafikler hazırlandı.
Öte yandan, Isıl konfor faktörlerinin (hava sıcaklığı, hava akımı, kıyafet, çalışma oranı vb.)
öznel tanımlamaları ile birlikte gerçek zamanlı hava verisini (tam anketlerin yapıldığı yer ve
zamandaki iç ve dış hava sıcaklıkları) analiz eden birçok grafik hazırlandı. Katılımcıların
cinsiyetlerine göre bir kıyaslamayı sunmak sadece tek kadın katılımcı olduğu için mümkün
olmadı. Bu bölümde yorumlar ve analizler ile birlikte sonuçları gösteren grafikler uygun
şekilde sunuldu.
Kullanıcıların Technopark 2 binasının termal koşulları hakkında nasıl hissettiklerine dair
genel bir fikir edinebilmek için termal faktörlere dayalı soruların cevapları bir grafikte yüzde
olarak sunuldu.
Ayrıca ofislerin (kuzeybatı ve güneydoğu) konumlarının kullanıcıların termal konforu
üzerindeki veya davranış sonuçlarını etkileyip etkilemediğine bakmaya ihtiyaç vardı. Bu
nedenle her bir sorunun ayrı olarak değerlendirilmesiyle aynı türdeki grafikler hazırlandı. Her
katta 2 adet anket yapılamadığı için katların karşılaştırması yapılamadı ve katlara göre analiz
yapmak için yeterli veri toplanamadı. Dolaysıyla ZHAW Technopark 2 binasında yapılan
anketin ısıl konforuyla ilgili tüm sorularının cevapları kullanıcıların bulundukları odaların
yönlerine göre gruplandırarak karşılatırmalı grafiği yapıldı (Şekil 103).
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ZHAW Te h oke t 'de Kulla ı ı Ko for A keti
Q . Isıl ko foru pro le i var ı?
Q . Çalış a saatleri de ısıl duru u a göre giysileri izde…
Q .soğuk orta larda hareketsiz isi iz?
Q . Çalış a ora ı / çalış a türü ılı lı veya sı ak koşullarda…
Q . Oda’da erya oluyor u?
Q . oda’ya doğruda soğuk veya si ak hava giriyor u?
Q . Hava çok u e li?
Q . Hava çok u kuru?
Q . Oda dış hava koşulları da etkile iyor u
Q . Orta da ısı kay ağı var ı çok fazla a pul,…
Q . Yıl oyu a evsi sel değişi ler sırası da oda…
Q . Oda sı aklık or al ir iş gü ü oyu a dalgala ıyor…
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Şekil 103. ZHAW Technopark 2 binasında yapılan anketin ısıl konforuyla ilgili tüm sorularının
cevapları kullanıcıların bulundukları odaların yönlerine göre gruplandırarak karşılatırmalı
grafiği.

A. Öznel Termal Konfor Tanımlama Sonuçlarının Analizi
Katılımcıların belirli termal faktörler (hava sıcaklığı, hava hızı, giysi, çalışma oranı vb.)
üzerindeki deneyimlerinin cevapları derlendi; çubuk grafikler ve dağılım grafikleri ile analizler
yapıldı. Sonuçlar sadece 27 Ekim, 6 Kasım ve 22 Aralık tarihleri arasında alındığından dolayı
analizler Technopark 2 binası kullanıcılarının termal konforunu özellikle sonbahar döneminde
görülüyor.
İlk olarak farklı termal faktörlerin (hissedilen hava sıcaklığı, hissedilen radyan sıcaklığı,
hissedilen hava hızı, hissedilen nemi, giysi ve çalışma oranı) her bir öznel tanımlama için
çubuk grafikler ayrı ayrı hazırlandı. Bu grafikler genel sonuçların kuzeybatı ve güneydoğu
yönlere göre de karşılaştırılmasını amaçladı (bkz. Şekil 104’tan 109’ kadar).
Hava sıcaklığı nem ve hava hızı ile ilgili katılımcıların konforu; hava sıcaklığı, bağıl nem ve
hava hızı ile hava sıcaklığı; bağıl nem ve hava hızı ile ilgili gerçek dış ısıl verileri ile gerçek iç
ısıl veriler ayrı ayrı karşılaştırılmıştır. İç ve dış ısıl verilerin ölçülduğu günlerde katılımcıların
konforuyla ilgili bu karşılaştırmalar iç mekanın yönlere göre herhangi bir fark yaratıp
yaratmadığını görmek için kuzeybatı ve güneydoğuda yapılmaktadır. Katılımcıların hava
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sıcaklığı, kofor seviyesi, hissedilen nem oranı, katılımcıların çalışma oranı ve giyim tipi ile de
karşılaştırılmıştır.

ZHAW Te h opark Bi ası - Hisedile Sı aklık
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Şekil 104. ZHAW Technopark 2 binasında yapılan kullanıcı memnuniyeti anketinde yeralan
ısıl konforu ile ilgili veriler.

ZHAW Te h opark Bi ası -Hissedilen Hava Hızı
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Şekil 105. ZHAW Technopark 2 binasında yapılan kullanıcı memnuniyet anketinde yeralan
hava akımı ve cereyanı ile ilgili veriler.
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ZHAW Te h opark 2 Bi ası - Yaygı Sı aklık
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Kişisel koru a
ekipman gerekli

Şekil 106. ZHAW Technopark 2 binasında yapılan kullanıcı memnuniyeti anketinde yeralan
yaygın sıcaklık ile ilgili veriler

ZHAW Te h opark Bi ası -Hissedile Ne Ora ı
8
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Toplam
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Gü ey-Doğu
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Küzey-Batı

0

Az

Normal

Yüksek

Şekil 107. ZHAW Technopark 2 binasında yapılan kullanıcı memnuniyeti anketinde yeralan
hissedilen nem oranları ile ilgili veriler
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ZHAW Te h opark Bi ası - Kulla ı ıları Giysi
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Şekil 108. ZHAW Technopark 2 binasında yapılan kullanıcı memnuniyeti anketinde yeralan
kullanıcı giyisi ile ilgili veriler

ZHAW Te h opark Bi ası - Çalış a Te posu
7
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Gü ey-Doğu
Küzey-Batı

0

İstırahat

Düşük Te po

Normal

Yüksek Te po

Şekil 109. ZHAW Technopark 2 binasında yapılan kullanıcı memnuniyeti anketinde yeralan
kullanıcı aktivite düzeyi ile ilgili veriler.
122

B. Anket sonuçlarının değerlendirilmesi
Anket sonuçlarının incelenmesi 2 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde genel sonuçlar
yorumlandı, ardından ofislerin konumuna göre konfor analiz edilir. Technopark 2 binadaki
sonuçları anlamak için cevaplar, katılımcıların 6'sı güneydoğu yönelimli bir odada, 6'sı da
kuzeybatı yönelimli bir odada çalıştıklarından odaların oryantasyonu ile sınıflandırıldı. Sadece
2 ila 4 kişi aynı kat üzerinde çalıştığından katlarla ilgili bir sınıflandırma yapılamadı. Öncelikle
genel sonuçlar yorumlandı, daha sonra detaylı analiz ikinci bölümde yapıldı.
a) Genel Sonuçlar
Teknopark bina kullanıcılarının genel algısı Şekil 1'de sunuldu. Ankete göre, ankete
katılanların sadece %15'i (2 kişi) binada termal bir problem olduğunu düşünüyor. Termal
problem, diğer rahatsızlık faktörleri kullanıcıları etkilemediği için çok fazla sıcaklık ile ilişkili
olabilir (katılımcıların %31'i sıcaklığın gün içinde veya mevsimler arasında değiştiğini ve
katılımcıların %25'inden azının diğer rahatsızlık faktörleri mevcut). Sadece 2 katılımcı termal
konfor konusunda açık bir memnuniyetsizlik gösterdiğinden, cinsiyet, yaş ve işyerleri
karşılaştırıldı (Şekil 110). Muhtemelen fizyolojik ya da işle ilgili faktörlerin rahatını etkiledikleri
görülüyor (farklı yönelim, farklı kat, farklı cinsiyet ve yaş) ve aynı durumdaki diğer katılımcılar
arasında ortak bir konforsuzluk anlayışı yoktur.

Isıl Verileri Topla dığı Odalar'da Isıl Ko for Duru u
45%

40%

Oda sı aklığı gü içi de değişke lik gösteriyor

38%

Oda sı aklığı yıl içi de değişke lik gösteriyor
35%

Oda'da ısı yükselte kay aklar ar fazla a pül,
ilgisayarlar, üyük a pe ere .
Oda dış ha a koşullar'ı da etkile iyor

31% 31%
30%

25%

Ha a çok kurudur
23%

23%

Ha a çok e lidir

20%

Oda da sı ak eya soğuk ha a akı ı oluyor
15%

15%

15%

15%

15%

Oda'da sürekli ereya

ar

Çalış a te posu yaz kış or al eya hızlı oluyor
10%
8%

Oda soğukke fazla hareket et e
Oda'daki ısıl duru u a göre giyisi de üyük
değişiklik yaparı
Isıl ko forsuzluk pro le i ar

5%
0%

0%

0%

ZHAW Te h opark 2 Bi ası da Kulla ı ı Ce apları

Şekil 110. ZHAW Technopark 2 binasında yapılan ısıl konforu ile ilgili kullanıcı memnuniyet
anketi’nde yeralan tüm soruların sonuçları (yazın ve kışın).
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Genel araştırmada, kullanıcılar işyerlerinin rahat olduğunu ve özellikle dış hava koşullarından
radyant ısı kaynakları veya tasarım gibi belirli dahili faktörlerden etkilenmediklerini
belirtiyorlar. Ancak daha yakından incelendiğinde sonuçlar güneydoğu tarafında yer alan
odaların sakinleri için daha büyük bir rahatsızlık olduğunu gösteriyor. Katılımcıların %50'si
(güneydoğudaki odalarda çalışanların toplamı) büyük mevsimsel sıcaklık dalgalanması ve
ortamın kuzeybatı odalarının sakinlerinin karşısındaki dış hava koşullarından etkilendiğini
söylemektedir. İki farklı yönelim arasında anketin cevaplarına göre başka büyük bir fark
görülmediğinden (özellikle aktivite oranı veya giyim ile ilgili hiçbir fark yoktur) ve aynı konfor
durumunun sıcaklık yada hava hareketleri için gözlenmiş olmasından dolayı rahatsızlığın
büyük ölçüde güney batıya bakan büyük pencerelerin varlığına bağlamak ve bunların
ısınmaya neden olduğunu varsaymak mümkündür. Bu olasılık, “Ortamda bir ısı kaynağı var
mı (çok fazla ampul, bir pc fanı, büyük güney yönelimli bir pencere var mıdır?” sorusuna
verilen yanıtla teyit edildi). Güneybatıdaki odaların tüm sakinleri olumlu cevap vermektedir.
Dış hava sıcaklığı veya çalışma oranları gibi özel kriterlerin konforu etkileyip etkilemediğini
belirlemek için, konfor ve hava sıcaklığı, hissedilen hava hızı, giysi ve çalışma oranı grafikleri
oluşturuldu ve konuma göre sunuldu.
b) Konuma dayalı konfor
Aşağıdaki grafikler ölçülen konforla ilgili olarak kullanıcının beyan ettiği konforunu gösteriyor.
Ölçülen konfor verileri üzerinde etkilerinin olup olmadığını belirlemek için 2 ana yönelime
göre ayrıldı. Şekillerden görülduğu gibi, oryantasyon, ölçülen termal veriler ve kullanıcıların
rahatlığı/rahatsızlığı arasında herhangi bir ilişkiyi belirlemek mümkün değildir. Bununla
birlikte, önceki analizde binanın genellikle konforlu olduğunu ve bu sonuçların beklendiği
görüldü. Dahası, rahatsızlıkların büyük olasılıkla güneş ışığı ve yaz aylarında güneybatı
odalarının aşırı ısınmasıyla ilişkili olduğu gerçeği, sonbahar ve kış aylarında çoğunlukla
bulutlu olduğu için anketin yapıldığı sırada (kuzeydoğu ofislerinde havanın güneşli olduğu
zamanda alınan 2 cevap dışında) hava durumu sebebiyle ölçülemeyen gerçekler olduğu
düşünülüyor.
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Şekil 111. ZHAW Technopark 2 binasında ölçülen ve hissedilen sıcaklıklar arasındaki
ilişkinin anketi cevaplayan kullanıcı odaların yönlerine göre karşılaştırmalı grafiği

Şekil 112. ZHAW Technopark 2 ölçülen ve hissedilen nem oranları arasındaki ilişkinin anketi
cevaplayan kullanıcı odaların yönlerine göre karşılaştırmalı grafiği
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Şekil 113. ZHAW Technopark 2 binasında konfor ve hissedilen nem oranı arasındaki ilişkinin
anketi cevaplayan kullanıcı odaların yönlerine göre karşılaştırmalı grafiği

Şekil 114. ZHAW Technopark 2 binasında ölçülen radyan ısı ve hissedilen konfor arasındaki
ilişkinin anketi cevaplayan kullanıcı odaların yönlerine göre karşılaştırmalı grafiği
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Şekil 115. ZHAW Technopark 2 binasında konfor ve kullanıcı giyisi arasındaki ilişkinin anketi
cevaplayan kullanıcı odaların yönlerine göre karşılaştırmalı grafiği

Şekil 116. ZHAW Technopark 2 binasında ölçülen dış hava nemi ve hissedilen nem oranı
arasındaki ilişkinin anketi cevaplayan kullanıcı odaların yönlerine göre karşılaştırmalı grafiği
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Şekil 117. ZHAW Technopark 2 binasında konfor ve çalışma temposu arasındaki ilişkinin
anketi cevaplayan kullanıcı odaların yönlerine göre karşılaştırmalı grafiği

Şekil 118. ZHAW Technopark 2 binasında konfor ve dış hava sıcaklığı arasındaki ilişkinin
anketi cevaplayan kullanıcı odaların yönlerine göre karşılaştırmalı grafiği

Genel olarak, kullanıcılar tarafından binanın büyük kısmının konforlu kabul edilmesine karşın
güneybatıda büyük pencerelerin olduğu bölümde lokal rahatsızlık gözlemlendi ve bu durum
lokal iyileştirme ve çözümlerle aşılabilir.

128

IR Thermal Kamera ile Bina Kabukların Görüntüleme İşi

5.3

Dış hava sıcaklık 0°C iken çekilen termografik resimler üzerinde ve başlıklarda bina
kabuklarının durum açıklandı. Resimlerden toplanan bilgi aşağıda özetlendi.


Metal pencere çerçeveleri ısı köprüleri oluşturup pencere sayısının da fazlalığı ile yüksek
miktarda ısı kaybına sebep oluyor.



Pencere etrafında hava sızıntısı sebebiyle ısı kaybı yaşanıyor.



Zemin katta yalıtım eksikliği sebebiyle ısı kaybı yaşanıyor, özellikle pencere ve ince
duvar panellerinden.



Kütüphane binasında dış yalıtım uygulanmış olmasına rağmen soğuk duvarlar tespit
edildi.



Yalıtımsız beton dikmeler ısı köprüleri oluşturuyor.



Betonarme döşemelerde yalıtım eksikliği ısı köprüleri oluşturuyor.



Taş kaplamalı bölüm diğer yalıtımlı bölümlerden daha fazla yalıtım sağlıyor.
i.

ODTÜ Kütüphane Binası

Bu fotograflar 03/02/2017 tarihinin erken saatlerde çekilmişti. Hava açık, güneşli ve soğuktu.
Dış hava sıcaklığı 0°C idi.

Şekil 119. Batı cephesinden kismi görüntüden anlaşıldığı üzere bina kabuğundan ısı yalıtımı
problemi var
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Taş kaplamalı tuğla
duvarı
betonarme
duvarlardan daha az ısı
kabediyorlar

Betonarme kolon ve
kirişler
ısı köprüler
teşkil ediyorlar

Şekil 120. Güney cephede soğuk duvarlar ve ısı köprüler belli oluyor

Metal pencerelerden ısı
kaybı var

Beton kolon ve kirişler
yalıtımlı deği

Şekil 121. Doğu cephede soğuk duvarlar ve ısı köprüler var
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Kolon
kirişler
soğuk

ve
daha

Kapının
üstündeki panel
de ısı yalıtımı
uygulanmamış

Şekil 122. Doğu cephede ısı kaçakları görünüyor

Şekil 123. Merdiven kovasına bağlayan kapının altın’dan soğuk hava sızıntı var
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Şekil 124. Kütüphane’nın bir tuğla duvarın görüntü’sün den ısı köprüler’in varlığı anlaşılıyor

Şekil 125. Kütüphane’nın şekil 124’te gösterilen duvarın iç görüntü’sü.
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Şekil 126. Kütüphane binasına ait görüntü’de bütün dış kabuğunun ısıl performansı
açısından çok zayıf olduğu anlaşılıyor
ii.

Mühendislik Merkez Binası

Bu thermal fotograflar 03/02/2017 tarihinin erken saatlerde çekilmişti. Hava açık, güneşli ve
soğuktu. Dış hava sıcaklığı 0°C idi.

133

Place of heaters in the room

Şekil 127. Duvarlarda ısı yalıtım olmadığı için kalorifer peteklerin bulunduğu duvarlardan ısı
dışarıya kaçıyor

Açık
pencereden
ısı kaybı

Hava
sızıntısı var

Şekil 128. Odalarda aşırı ısınma nedeniyle pencereler açık bırakılmış
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Kalorifer peteklerin
arkasındaki paneller
etraftan daha soğuklar

Şekil 129. Isıtıcının arkası yalıtım olmadığı için soğuk

Soğuk dış duvarı

Şekil 130. Duvarda yalıtım olmadığı için ısı kaçağı var
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Şekil 131. Döşeme, kiriş ve kololar ısı köprüler görevini yapıyorlar ama tuğla kaplamalı beton
duvarlar daha yalıtımlı görünüyor
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Hava sızıntı var

Isı köprü

Şekil 132. Tüm pencerelerin çerçeveleri ısı köprüler oluşturuyorlar ve çerçeveler ile duvar
arasındaki da hava kaçağı.

Hava sızıntısı

Şekil 133. Tüm pencerelerin etrafından hava sızıntısı var
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Isı yalıtım
problemi

Duvarın
arkasında
kalorifer var

Şekil 134. Dış cepheye içerdeki ısıtıcının yansıması

138

Pencere
etrafından
sızıntısı var

hava

Şekil 135. Paneller ve duvarlar arasındaki bağlantı zayıftır

Is yalıtımı olmadığı
için ısı koprüsü var

Şekil 136. Pencerelerin üzerindeki panellerde yalıtımın olmaması anlaşılıyor
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Şekil 137. Tüm pencerelerin üstlerinden hava sızıntısı ve ısı kaçağı görünüyor
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iii.

Technopark 2 Binası

ZHAW Winterthur kampüsündeki odak bina olarak seçilen Technopark 2 için kızılötesi
kameradan görüntüler 26 Nisan 2017 tarihinde sabahleyin dış hava durumu genelde kapalı,
zaman zaman kar yağışlı ve sıcaklık 4°C iken çekildi. Bu fotoğraflardan bazıları rapor içinde
ve diğerleri EK 4’te verildi.
Resimler üzerinde ve başlıklarında kabukların zayıf noktaları, ısıl köprüler ve hava sızıntıları
ile ilgili bilgiler verildi. Bu bina üç değişik bölümlerden oluşuyor ve her biri değişik tür dış
kabuğundan inşa edildi. Termal görüntülerden dış duvarların analizinden şu tespitler yapıldı:
 Sıvalı betonarme binası çıplak tuğla binadan daha iyi ısıl performansı sergiliyor.
 Metal pencereler ısı kaybına neden oluyor.
 Betoarme bina da pencere kenarlarından hava sızıntısı mevcuttur.

Şekil 138. Girişte duvar ve tavan arasındaki bağlantıda açıkça görülen termal köprüler
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Şekil 139. Pencerelerin etrafından aşırı hava sızma problemi var
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Şekil 140. Tuğla duvarları beton kısmından daha iyi yalıtılmış olduğu belli oluyor.
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Şekil 141. Pencerelerin etrafında soğuk hava içere giriyor – içerden görünüş

Şekil 142. Pencerelerin etrafında soğuk hava içere giriyor – dışarıdan görünüş
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Şekil 143. Duvardaki değişik malzemelerin sıcaklık farklılıkları

Şekil 144. Metalik pencere kasalarından dolayı termal köprüler oluşuyor
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Şekil 145. Soldaki tuğla blokun duvarların ısı performansı daha iyidir ama sağdaki beton
duvarların yalıtımsız oldukları anlaşılıyor.
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5.4

Akıllı Kentsel Ada ve Odak Bina Simülasyon Sonuçları

Bu bölümde hem ODTÜ ve ZHAW AKA’ların ENVIMET simülasyon sonuçları hem bu
alanlardaki seçili odak binaların DesignBuilder simülasyonları verilmiştir.
5.4.1. Kentsel Ölçeğinde Simülasyon Sonuçları
ENVİMET yazılımı kentsel alanların mevcut durumlarının simülasyonunda kullanılmaktadır.
Bu yazılım ile bir binanın veya kentsel bir alanın modellenmesi, alışılagelmiş mimari
modelleme programlarından farklı bir mantığa sahiptir. ENVİMET, dış mekânlara ve dış
mekân konforuna odaklanırken, modellemeye yön veren ana göstergeler malzeme
özelliklerinin tanımlanması, kent dokusunun biçimi, kütlelerin boyutları, güneş ve rüzgar
yönleri ve bitki örtüsü gibi özelliklerdir.
Rüzgar hızı (wind speed), hava sıcaklığı (air temperature), bağıl nem (relative humidity),
yaygın güneş ışınımı (diffused sw radiation), dolaysız güneş ışınımı (reflected sw radiation),
karbon dioksit seviyesi (CO2 level), ortalama ışıma sıcaklığı (mean radiant temperature) ve
özgül nem (specific humidity) analizleri, seçilen kış ve yaz günleri için yapıldı.
i.

ODTÜ AKA Yaz Durumun Analizleri

Bu bölümde, 21/06/2017 olarak belirlenen yaz günü için yapılan dinamik ısı analizleri
sonuçları verildi. Gün içerisinde en yoğun dolaşımın olduğu 3 saatin (9:00, 13:00, 18:00)
karşılaştırıldığı grafiklerin değerlendirilmesi yapılırken, her saat için ayrı ayrı yapılan ve y/z ile
x/z kesitlerini içeren grafikler de ayrıca ekte sunuldu.
a) Rüzgâr Hızı
Modellenmiş

alanda

rüzgâr

genel

olarak

güneykuzey yönünde eserken,

dolaşım

alanlarındaki rüzgâr hızı 2,50 m/sn’yi geçmiyor. Ana dolaşım alanı da güneykuzey yönünde
konumlanması ve çoğu binanın uzun cepheleri doğuya ya da batıya bakması sebebiyle
binalar arasında rüzgâr koridorları oluşuyor. Ancak bu etki konforlu rüzgâr hızı sınırları
içerisinde kalmaktadır. Örneğin Beaufort Ölçeği, 5 m/sn’lik rüzgâr hızını “ılımlı rüzgâr (gentle
breeze)” sınıfına dâhil edilirken, 3 m/sn’lik rüzgâr hızı “hafif rüzgâr(light breeze)” sınıfında yer
alıyor. Yine de ana dolaşım dışında binaların arasında kalan alanlarda rüzgârın bloke olması
sebebiyle rüzgâr hızı daha düşüktür. Bu etki y/z ve x/z kesitlerinde de gözleniyor.
b) Hava Sıcaklığı
Beklenildiği gibi hava sıcaklığı, sabah saatlerinden (9:00) akşamüstü saatlerine (18:00)
doğru yükseliyor. En düşük sıcaklık saat 9:00’da 19,53˚C iken, en yüksek sıcaklık saat
18:00’da 28,75˚C olarak kaydedildi. Sabah saatlerinde, bitki örtüsünün yoğun olduğu
alanlarda, bitki örtüsünün olmadığı alanlardakine göre hava sıcaklığı daha yüksektir. Bunun
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sebebi bitki örtüsünün gece ısı kaybını azaltmasıdır. Gün içerisinde ise bitki örtüsünün
bulunduğu alanlarda ve diğer zemin türlerine sahip alanlarda hava sıcaklıkları birbirine
yakındır, dolayısıyla bitki örtüsünün hava sıcaklığı üzerinde büyük bir etkisinin olmadığı
söylenebilir. Buna ek olarak, gün içersinde daha çok gölgede kalan avlulu binalarda veya
binalar arasındaki alanlarda ile diğer bölgeler arasındaki sıcaklık farkı oldukça düşüktür. Bu
etki, x/z ve y/z kesitlerinde de görülebilir. Aynı zamanda, binaların doğu ve batı yönlerine
yakın alanlarda sıcaklıkların sabah ve akşamüstü saatlerinde değişim gösterdiği kesitlerden
anlaşılıyor.
c) Bağıl Nem
Bağıl nem, sabah saatlerinden akşam saatlerine doğru düşüş gösteriyor. Genel olarak bağıl
nem değerleri, konfor seviyesi sınırları olan %35 ile %60 arasında kalıyor. Bitki örtüsünün
bulunduğu alanlarda, binaların avlularında ve bina nişlerinde nem seviyesinin diğer alanlara
göre daha yüksek olduğu görülüyor.
d) Yaygın Güneş Işınımı
En düşük yaygın güneş ışınımı sabah saatlerinde 1,98 W/m2 iken, en yüksek yaygın güneş
ışınımının gün ortasında 126,56 W/m2 olduğu görülüyor. Günün her saatinde binaları
çevreleyen alanlarda – özellikle kuzey cephelerinde ve avlularda – yaygın güneş ışınımı
değerleri diğer alanlara göre daha düşüktür.
e) Dolaysız Güneş Işınımı
Yaz gününde en düşük dolaysız güneş ışınımı değeri akşamüstü 7,19 W/m2 iken, en yüksek
dolaysız güneş ışınımı değeri de gün ortasında 316,20 W/m2’dir. Özellikle yeşil alanlarda –
ağaçların veya diğer bitki örtüsünün altında kalan alanlarda- ışınımın diğer alanlara görae
daha düşük olduğu gözlemleniyor.
f) Karbon Seviyesi (CO2).
Ana fakülteler adasında, oksijen düzeyini en çok etkileyen etkenin bitki örtüsü olduğu
anlaşılıyor. Akşam saatlerinde yeşil alanlarda CO2 seviyesinin arttığı görülüyor. Ancak her
durumda gece ve gündüz boyunca oksijen değerlerinde büyük farklar gözlemleniyor. En
düşük oksijen seviyesi sabah saatlerinde 352,60 ppm iken, en yüksek oksijen değeri
akşamüstü saatlerinde 365,66 ppm’dir.
g) Ortalama Işıma Sıcaklığı
Ortalama ışıma sıcaklığı, gölgede kalan alanlarla ve de binaların etrafındaki düşük hava
sıcaklığına sahip alanlarla doğrudan ilişkilidir. Güneşin en parlak olduğu öğle saatlerinde,
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bitki örtüsü ortalama ışıma sıcaklığının 5˚C ile 10˚C arasında düşmesine sebep olduğu
görülüyor. Bu etkiler, x/z ve y/z kesitlerinde de gözlemlenebilir.
i) Özgül Nem
Özgül nem seviyeleri gün içerisinde ortalama 8-9 g/kg ile çok büyük fark gösteriyor. Sabah
saatlerinde akşam saatlerine göre özgül nem oranının daha yüksek olduğu görülüyor. Bitki
örtüsünün yer aldığı alanlarda ortalama 0,20 g/kg özgül nem artışı görülüyor.
j) Ortalama Tahmini Oy (PMV)
PMV için istenilen değer 0’dır. Bu tanıma göre yaz günü içerisinde binaların gölge yaptığı
alanlar dışında ortamın konforsuz olduğu görülüyor.
k) Tahmini Memnuniyetsizlik Oranı (PPD)
PMV için hazırlanan haritalardaki duruma benzer olarak yazın gün ortasında gölge olmayan
açık alanların konforsuz olduğu görülüyor.
l) Fizyolojik Eşdeğer Sıcaklık (PET).
Matzarakis & Mayer (1997) tarafından konfor seviyesinin 18˚C ile 23˚C arasında olduğu
belirtildiği üzere, yaz gününde hiçbir alanın konforlu olarak tanımlanamayacağı anlaşılıyor.
Ancak rüzgarın ve gölgeli alanların, özellikle binaların kuzeye bakan cephelerinde hissedilen
sıcaklığı düşürdüğü görülüyor.
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Şekil 146. ODTÜ Ankara kampüsün mevcut durumun kentsel ölçekli ENVIMET yazılımıyla
hava sıcaklık analizleri (21 Haziran sabah saat 9:00, oğle saat 13:00 ve akşam saat 18:00)
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Şekil 147. ODTÜ Ankara kampüsün mevcut durumun kentsel ölçekli ENVIMET yazılımıyla
nem oranların analizleri (21 Haziran sabah saat 9:00, oğle saat 13:00 ve akşam saat 18:00)
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Şekil 148. ODTÜ Ankara kampüsün mevcut durumun kentsel ölçekli ENVIMET yazılımıyla
rüzgar hız analizi (21 Haziran sabah saat 9:00, oğle saat 13:00 ve akşam saat 18:00)
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Şekil 149. ODTÜ Ankara kampüsün mevcut durumun kentsel ölçekli ENVIMET yazılımıyla
yaygın güneş ışınımı analizi (21 Haziran sabah saat 9:00, oğle saat 13:00 ve akşam saat
18:00)
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Şekil 150. ODTÜ Ankara kampüsün mevcut durumun kentsel ölçekli ENVIMET yazılımıyla
karbon salınımı analizi (21 Haziran sabah saat 9:00, oğle saat 13:00 ve akşam saat 18:00)
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Şekil 151. ODTÜ Ankara kampüsün mevcut durumun kentsel ölçekli ENVIMET yazılımıyla
fizyolojik eşdeğer sıcaklığı PET konfor analizi (21 Haziran oğle saat 13:00‘te)
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ii.

ODTÜ AKA Kış Durumun Analizleri

Bu bölümde, 21/12/2017 olarak belirlenen kış günü için yapılan dinamik ısı analizleri
sonuçları verildi. Gün içerisinde en yoğun dolaşımın olduğu 3 saatin (9:00, 13:00, 18:00)
karşılaştırıldığı grafiklerin değerlendirilmesi yapılırken, her saat için ayrı ayrı yapılan ve y/z ile
x/z kesitlerini içeren grafiklerin de ayrıca ekte sunuldu.
a) Rüzgar Hızı
Genel olarak rüzgarın yönü (güneykuzey) ve ana dolaşım alanında ve binalar arasındaki
hareketi, yaz günü ile benzerlik gösteriyor. Ancak en yüksek rüzgar hızı 3,40 m/sn iken, en
düşük rüzgar hızı 1,50 m/sn’dir.
b) Hava Sıcaklığı (Air Temperature)
Kış gününde, bitki örtüsü olan alanların gece boyunca hava sıcaklığını muhafaza ettiği
görülüyor. Binaların kuzey cephelerinde ve avlularda hava sıcaklığı gün içerisinde daha
düşükken, binaların ısıtılması sebebiyle sabah saatlerinde bu alanlarda hava sıcaklığının
daha yüksek olduğu görülüyor. Bu etki, y/z ve x/z kesitlerinde de görülebilir. En düşük hava
sıcaklığı -6,13˚C iken, en yüksek hava sıcaklığı 19,85˚C olarak kaydedilmiştir.
c) Bağıl Nem
Kış gününde bağıl nemin, yaz gününe oranla çok daha yüksek olduğu görülüyor. Bağıl nem
oranı, %80 ile %100 arasında değişiyor. Yapılan analizlerden anlaşıldığı üzere yaz gününde
olduğu gibi kış gününde de bitki örtüsünün, bina avlularının ve nişlerinin daha yüksek nem
oranına sahip olduğu görülüyor.
d) Yaygın Güneş Işınımı
Genel olarak sabah ve öğlen saatlerinde yaygın güneş ışınım değerlerinin birbirlerine yakın
olduğu söylenebilir. Kaydedilen en düşük değer 2,82 W/m2 iken, en yüksek değer 76,95
W/m2’dir. Kış gününde akşamüstü saat 18:00’da güneşin batmış olmasından dolayı, yaygın
güneş ışınımı bulunmuyor.
e) Dolaysız Güneş Işınımı
Genel olarak, kış gününde dolaysız güneş ışınımı yaz gününe göre daha düşüktür. En
yüksek değer gün ortasında 108,10 W/m2 iken, en düşük değer akşamüstü güneşin batmış
olması sebebiyle 0,00 W/m2’dir. Benzer şekilde, bitki örtüsünün bulunduğu alanlarda, güneş
ışınımı daha düşüktür.

156

f) Karbon Seviyesi (CO2).
ASHRAE standartlarında 1000 ppm oksijen seviyesi üst limiti olarak belirtilmişken, kabul
edilebilir değerin 600 ppm olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda, dış mekânlar için normal
seviyenin 350-450 ppm arasında olması gerektiği belirtiliyor. Kış gününde, bitki örtüsünün
aktif olmaması sebebiyle CO2 seviyelerinin 350 ppm civarında olduğu görülüyor.
g) Ortalama Işıma Sıcaklığı
Kışın gün içerisinde gölgede kalan alanların en düşük ortalama ışıma sıcaklığına sahip
olduğu görülüyor. Akşamüstü saatlerinde ise güneşin batmış olmasına rağmen binaların
etrafında yüksek ortalama ışıma sıcaklık değerlerinin olduğu görülüyor. Bu durum, gün
içerisinde bina duvarlarının ısı depolamasından kaynaklanıyor. Saat 18:00’a ait x/z ve y/z
kesitlerine bakıldığında kullanılan yapı malzemelerinden ötürü, bina çatılarının ışıma
sıcaklığının zemin seviyesine göre çok daha düşük olduğu görülmektedir.
i) Ortalama Tahmini Oy (PMV)
Kış gününde dış mekân hava koşullarının konforlu bir ortam yaratmak için yeterli olmadığı
görülüyor.
j) Tahmini Memnuniyetsizlik Oranı (PPD)
PMV sonuçlarına benzer şekilde, düşük hava sıcaklığı, konforlu bir dış mekân yaratılmasını
engelleniyor.
k) Fizyolojik Eşdeğer Sıcaklık (PET)
Güneye bakan mekânların, güneş ışınlarının yeterince yakalandığı ve rüzgârın çok yoğun
olmadığı zamanlarda konforlu olabileceği söylenebilir.
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Şekil 152. ODTÜ Ankara kampüsün mevcut durumun kentsel ölçekli ENVIMET yazılımıyla
hava sıcaklık analizleri (21 Aralık sabah saat 9:00, oğle saat 13:00 ve akşam saat 18:00)
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Şekil 153. ODTÜ Ankara kampüsün mevcut durumun kentsel ölçekli ENVIMET yazılımıyla
rüzgar hız analizi (21 Aralık sabah saat 9:00, oğle saat 13:00 ve akşam saat 18:00 de)
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Şekil 154. ODTÜ Ankara kampüsün mevcut durumun kentsel ölçekli ENVIMET yazılımıyla
nem oranların analizleri (21 Aralık sabah saat 9:00, oğle saat 13:00 ve akşam saat 18:00)
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Şekil 155. ODTÜ Ankara kampüsün mevcut durumun kentsel ölçekli ENVIMET yazılımıyla
yaygın güneş ışınımı analizi (21 Aralık sabah saat 9:00, oğle saat 13:00 ve akşam saat
18:00 de)
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Şekil 156. ODTÜ Ankara kampüsün mevcut durumun kentsel ölçekli ENVIMET yazılımıyla
karbon salınımı analizi (21 Aralık sabah saat 9:00, oğle saat 13:00 ve akşam saat 18:00 de)
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Şekil 157. ODTÜ Ankara kampüsün mevcut durumun kentsel ölçekli ENVIMET yazılımıyla
fizyolojik eşdeğer sıcaklığı PET konfor analizi (21 Aralık oğle saat 13:00 ‘te)
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iii.

ZHAW Winterthur Akıllı Kentsel Adası’nın Simülasyon Sonuçları

Mevcut durumuyla önerilen durumu arasında açık alanların çoğalması ve genişletilmesi iyi
sonuçlar vermiştir. Alanda daha fazla güneşten faydalanma imkanı doğmuştur, bisiklet
yoluyla ulaşım kolaylanmıştır ve Winterthur da rüzgar hızı 1,5 km/saat ortalama gibi düşük
bir değer olduğu için açık alanlarda sorun yaratmıyor.
Zaten soguk iklimlerde dış alanların konforunu yukseltmek için daha fazla güneşin zemine
kadar ulaştırılması yetiyor. Sicak iklimlerdeki gibi yaz döneminde de güneşten korunmak ve
serinletebilmek için alanların yeşillendirme veya su öğelerin kullanılmasına gerek yoktur.
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Şekil 158. ZHAW Winterthur kampüsün mevcut durumun kentsel ölçekli ENVIMET
yazılımıyla rüzgar hız analizi (23 Haziran saat 14:00’te)
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Şekil 159. ZHAW Winterthur kampüsün önerilen durumun kentsel ölçekli ENVIMET
yazılımıyla rüzgar hız analizi (23 Haziran saat 14:00’te)
166

Şekil 160. ZHAW Winterthur kampüsün mevcut durumun kentsel ölçekli ENVIMET
yazılımıyla hava sıcaklık analizleri analizi (23 Haziran saat 14:00’te)
167

Şekil 161. ZHAW Winterthur kampüsün önerilen durumun kentsel ölçekli ENVIMET
yazılımıyla hava sıcaklık analizleri analizi (23 Haziran saat 14:00’te)
168

Şekil 162. ZHAW Winterthur kampüsün mevcut durumun kentsel ölçekli ENVIMET
yazılımıyla nem oranların analizleri analizi (23 Haziran saat 14:00’te)
169

Şekil 163. ZHAW Winterthur kampüsün önerilen durumun kentsel ölçekli ENVIMET
yazılımıyla nem oranların analizleri analizi (23 Haziran saat 14:00’te)
170

Şekil 164. ZHAW Winterthur kampüsün mevcut durumun kentsel ölçekli ENVIMET
yazılımıyla karbon salınımların analizleri analizi (23 Haziran saat 14:00’te)
171

Şekil 165. ZHAW Winterthur kampüsün önerilen durumun kentsel ölçekli ENVIMET
yazılımıyla karbon salınımların analizleri analizi (23 Haziran saat 14:00’te)
172

Şekil 166. ZHAW Winterthur kampüsün mevcut durumun kentsel ölçekli ENVIMET
yazılımıyla fizyolojik eşdeğer sıcaklığı PET ve PMV konfor analizleri analizi (23 Haziran saat
14:00’te)
173

Şekil 167. ZHAW Winterthur kampüsün önerilen durumun kentsel ölçekli ENVIMET
yazılımıyla fizyolojik eşdeğer sıcaklığı PET ve PMV konfor analizleri analizi (23 Haziran saat
14:00’te)
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5.4.2. Bina Ölçeğinde Simülasyon Sonuçları

A. ODTÜ’de Odak Binaların Iyileştirilmiş Durumu
i.

Kütüphane Binası için Bioiklimsel İyileştirme Önerisi.

Binanın biyoiklimsel önlemleryle iyileştirilmesi, Şekil 168'da görüldüğü gibi enerji tüketimini ve
eşdeğer karbon üretimini kuvvetli bir şekilde azaltmaya olanak tanır. Özellikle, enerji
yüklerinin azaltılması nedeniyle (984 MWh'den 589 MWh'ye kadar) toplam enerji tüketimi
yaklaşık %40 oranında azalır. Soğutma enerjisi 251 MWh'den 146 MWh'ye düşer.
Soğutma enerjisinin azaltılması pencerelerin daha iyi çift cam ve güneş perdesi kullanımıyla
doğrudan bağlantılı olabilir ve bu da 795 MWh'den 101 MWh'ye kadar güneş kazanımlarını
azaltarak soğutma yüklerini önemli ölçüde azaltır. Isıtma enerjisinin düşürülmesi ısı
yalıtımının iyileştirilmesi ile doğrudan bağlantılıdır. Bu da aynı ısıyı korurken, aynı zamanda
ısıtma enerjisi yükleri azalır.
Tablo 15'e göre malzeme ve işçilik dahil tadilat işin maliyeti 1.300.000 YTL olarak
hesaplanmıştır. Bu enerji etkin uygulamalar ile yıllık 359 MWh ısıtma enerjisi tasarrufu ve
101KWh soğutma enerjisi tasarrufu sağlandığına göre 2017 yılında normal tüketiciler için 0,1
YTL/KWh olan ısıtma tarifesi ve yaklaşık 0,40 YTL/KWh olan elektrik tarifesi baz alarak elde
edilen toplam mali tasarrufu hesaplanılırsa enerji iyileştirme senaryosunun uygulanması 19
yılda geri ödenebilir.
Şekil 170 den 174’e kadar verilen grafiklerde mevcut durumu ile bioiklimsel iyileştirme
önlemleri aldıktan sonra kütüphane binanın senelik performansı, enerji tüketimin miktarları, iç
kazanımların ve karbon salınımları açısında karşılaştırıldı.
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Şekil 168. ODTÜ kütüphanesinde yıllık enerji tüketimi ve sıcaklık ortalamaları (iyileştirilmiş
durum)

176

Şekil 169. ODTÜ kütüphanesinde aylık enerji tüketimi ve sıcaklık ortalamaları (iyileştirilmiş
durum)
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Şekil 170. ODTÜ kütüphanesinde kullanılan enerji tipleri ve yıllık tüketimin miktarları (mevcut
durum)

Şekil 171. ODTÜ kütüphanesinde kullanılan enerji tipleri ve yıllık tüketimin miktarları
(iyileştirilmiş durum)
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Şekil 172. ODTÜ kütüphanesinde iç kazanımların tipleri ve yıllık tüketimin miktarları (mevcut
durum)

Şekil 173. ODTÜ kütüphanesinde iç kazanımların tipleri ve yıllık tüketimin miktarları
(iyileştirilmiş durum)
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Şekil 174. ODTÜ kütüphanesinde aylık karbon salınımları (mevcut ve iyileştirilmiş durumlar)

ii.

Mühendislik Merkez Binası için Bioiklimsel İyileştirme Önerisi.

Mühendislik Merkez binasnın iyileştirilmesi, Şekil 16'da görüldüğü gibi enerji tüketimini (%80
oranında) ve eşdeğer karbon üretimini (20 oranında) önemli ölçüde azalıyor. Özellikle enerji
tüketimindeki azalma nedeniyle toplam enerji tüketimi yaklaşık %40 azaltılmıştır. Isıtma
yükleri (588MWh'den 105MWh'ye) soğutma enerjisi 61MWh'den 76MWh'ye yükselir.
Soğutma enerjisinin hafif artışı, pencerelerin daha iyi çift cam ve güneş perdesi kullanımına
bağlanabilir; bu da 451MWh'den 163MWh'ye kadar güneş kazanımlarını azaltır; bu da iç
tepe sıcaklığını ve daha iyi bir yalıtım sağlar. sıcaklık kayıpları ve dolayısıyla yalıtım ihtiyacını
arttırır. Isıtma enerjisinin düşürülmesi doğrudan ısı yalıtımının iyileştirilmesi ile bağlantılıdır.
Binayı ısıtmak için sadece daha az enerji harcamakla kalmaz, aynı zamanda yıl boyunca
konforlu sıcaklık da korunabilir (Şekil 21, Şekil 22).
Tablo 5'e göre, tadilatın maliyeti 948.000 TL olup, bunlar malzeme ve uygulama için
geçerlidir. 2017 yılında normal tüketiciler için 0,1TL / KWh olan ısıtma sistemi ve 2017 için
yaklaşık olarak 0,40TL / KWh olan bir elektrik fiyatına sahip olan gazın fiyatı ile enerji
iyileştirme senaryosunun uygulanması yaklaşık 25 yıl içinde geri ödeme yapacaktır. Sabit
fiyatlar (483MWh ısıtma enerjisi tasarrufu ve 15KWh soğutma enerjisi ek yükler).
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Şekil 175. Mühendislik Merkez binasında yıllık enerji tüketimi ve sıcaklık ortalamaları
(iyileştirilmiş durum)
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Şekil 176. ODTÜ Mühendislik Merkez binasında aylık enerji tüketimi ve sıcaklık ortalamaları
(iyileştirilmiş durum)

Şekil 177 den 181’e kadar verilen grafiklerde mevcut durumu ile bioiklimsel iyileştirme
önlemleri aldıktan sonar Mühendislik Merkez binasının senelik performansı enerji tüketimin
miktarları, iç kazanımların ve karbon salınımları açısında karşılaştırılıyor.
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Şekil 177. ODTÜ Mühendislik Merkez binasında kullanılan enerji tipleri ve yıllık tüketimin
miktarları (mevcut durum)

Şekil 178 ODTÜ Mühendislik Merkez binasında kullanılan enerji tipleri ve yıllık tüketimin
miktarları (iyileştirilmiş durum)
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Şekil 179. ODTÜ Mühendislik Merkez binasında iç kazanımların tipleri ve yıllık tüketimin
miktarları (mevcut durum)

Şekil 180. ODTÜ Mühendislik Merkez binasında iç kazanımların tipleri ve yıllık tüketimin
miktarları (iyileştirilmiş durum)
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Şekil 181. ODTÜ Mühendislik Merkez binasında aylık karbon salınımları (mevcut ve
iyileştirilmiş durumlar)

B. ZHAW’de Odak Bina’ın Iyileştirilmiş Durumu
Technopark 2 Binası için Bioiklimsel İyileştirme Önerisi.
Farklı bioiklimsel iyileştirme önerileri senaryolar halinde yapılı çevrenın karmaşıklığına ve
binaların inşaat sistemlerine yönelik olarak tasarladı. Halihazırda kullanılan malzemelere
dikkate alınarak yalıtım ekleyerek veya camlar iyileştirilecek ve pencerelere gece izolasyonu
ve/veya güneş kırıcıları eklenecekti. Senaryoların etkinliği, her zamanki gibi Temel
Performans Göstergeleri ve enerji kullanımı ve karbon emisyonu (kWh / m2, kg CO2 / m2) ile
değerlendirildi. İlk çalışmaların ışığında bazı senaryolar (stratejiler) tercih edilmiştir.
Simülasyon sonuçları, kesin olarak farklı sistemleri tanımlamanın sınırlamalarından dolayı
belirli nihai tüketim veya emisyon değerlerini yansıtmayabilir. Ancak, sonuçların birbiriyle
karşılaştırılarak iyileştirme seviyelerine tesbit edebilmek mümkündür.
İlk önce Technopark 2’nın üç bloku ayrı yapı malzemelerden inşa edildiği için ayrı ayrı simüle
edilmişti ve her biri için hangi onlemlerin daha iyi olacağı test edilmişti. Elde edilen sonuçları
karşılaştırmalı olarak Şekil 9 de verilmiştir. Sonra bu bina tüm blokları bir bütün olarak ele
alındı.
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Binanın fonksiyondan kaynaklanan bazı tüketim farklılıkları (oda elektrik, sıcak su gibi)
görülmektedir.

Mesela,

istenen

aydınlatma

seviyeleri

fonksiyona

göre

farklılık

gösterdiğinden, aydınlatma enerji de aynı oranda etkilienir.


Bina kabuğun enerji tüketimi sonuçları üzerinde önemli etkisi vardır.



Günışığı seviyeleri genel olarak iyidir, ancak bazı alanlar için geliştirilebilir.



Pencere duvar oranı ve plan artikülasyonu günışığı üzerinde önemli etkiye sahiptir.



Bina kabuğunda iyiliştirmeleri, mevcut tekno park binasında daha iyi sonuçlar elde
edilmesine yardımcı oldu.



Gece yalıtımının saha ve iklim koşullarında etkisi yoktur.



Mevcut gölgelendirme cihazları için sensöre bazlı kontrol, CO2 emisyon azaltımı ve
soğutma yükünün azaltılması için pozitif ve dikkate değer bir etkiye sahiptir.



Tuğla ve beton blokları için cam özelliklerinin iyileştirilmesi enerji verimliliği için
faydalıdır.



Tuğla duvarlar için ilave yalıtım katmanı tuğla bloğu için olumlu bir etkiye sahiptir.



Bu değerler, HVAC sistemi hakkında bilgi mevcut olmadığı için varsayılan fan coil
HVAC sistemi kullanılarak elde edilmiştir.

Altı simülasyon çalışmasının sonuçlarının (mevcut durumu dahil) verileri aşağıda Tablo 13'te
verilmiştir. Işıklandırma enerjisi (617.830 kWh) ve iklimlendirilmiş alan (15.205 m2) tüm
senaryolar için sabit tutuldu.

Şekil 182 den 186’ya kadar verilen grafikler’de mevcut durumu ile bioiklimsel iyileştirme
önlemleri aldıktan sonra Technopark2 binanın senelik performansı enerji tüketimin miktarları,
iç kazanımların ve karbon salınımları açısında karşılaştırılmıştır.
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Şekil 182. ZHAW Technopark binasında kullanılan enerji tipleri ve yıllık tüketimin miktarları
(mevcut durum)

Şekil 183. ZHAW Technopark binasında kullanılan enerji tipleri ve yıllık tüketimin miktarları
(iyileştirilmiş durum)
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Şekil 184. ZHAW Technopark binasında iç kazanımların tipleri ve yıllık tüketimin miktarları
(mevcut durum)

Şekil 185. ZHAW Technopark binasında iç kazanımların tipleri ve yıllık tüketimin miktarları
(iyileştirilmiş durum)
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Şekil 186. ZHAW Technopark binasında aylık karbon salınımları (mevcut ve iyileştirilmiş
durumlar)

Tablo 13. DesignBuilder yazılımı ile Technopark2 binanın altı adet senaryonun simülasyonu
ile elde edilen sonuçlar.

Veriler
Isıtma enerji
enerji/m2
CO2
İnfiltrasyon
havalandırma
Güneş
kazanımı
Havalandırma+
infiltrasyon
Konforsuz
zaman
Konforlu
zaman
Fanger PMV
Pierce
PMV
ET
Pierce
PMV
SET
KansasTSV

Birim
kWh
kWh/m2
kg
ac/h
kWh
kWh

Doğal
havaMevcut Thermal Argonlu Gölge
durumu izolasyon Üç Cam elemanı landırma
966710 793660
754790 984750 980950
63.58
52.20
49.64
64.76
64.51
1080000 1050000 1040000 1090000 1080000
0.73
0.74
0.74
0.73
1.23
0
0
0
0
-322670

Hepsi bir
arada
599240
39.41
1010000
1.13
-200830
268770

kWh

907510 907510
413390 597800 907510
1545270 -1622980 -160409 1433750 -1404180

hr

2007.33 1942.85

1909

1855

1562.11

1198.7

hr

6752.67 6817.15
0.48
-0.27

6851
-0.32

6905
-0.84

7197.89
-0.89

7561.3
-0.76

-0.31

-0.2

-0.21

-0.51

-0.55

-0.47

0.01
-0.02

0.12
0.09

0.11
0.08

-0.19
-0.24

-0.23
-0.28

-0.16
-0.23

189

-1465300

5.4.3. Bina Ölçeğinde Performans İyileştirme Oranları

i.

ODTÜ Kütüphane Binası

İyileştirme önlemleri aldıktan sonar Kütüphane binasının senelik performansı bir haylı
artmıştıır. Aşağıdaki Şekil 187’de kütüphane binasındaki iyileştirmelerin sonuçlarının özeti
gösterilmektedir. Binanın güçlendirilmesi, 102 kW/m²'den 61 kW/m²'ye düşürülecek bir enerji
tüketimi ile ısıtma enerjisinin ve soğutma enerjisinin yaklaşık %40'ını tasarruf etmeye
yardımcı olacaktır.

Şekil 187. ODTÜ Kütüphane binasındaki performans iyileştirmelerin sonuçlarının grafiği
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ii.

ODTÜ Mühendislik Merkez Binası

İyileştirme önlemleri aldıktan sonar Mühendislik Merkez binasının senelik performansı bir
haylı artmıştıır. Aşağıdaki Şekil 188 mühendislik binasındaki gelişmelerin sonuçlarının özetini
göstermektedir. Binanın güçlendirilmesi, ısıtma enerjisinin yaklaşık %80'inden tasarruf
edilmesine yardımcı olacak, ancak binanın enerji tüketiminin çok düşük olduğunu
belirleyecek olan 112 kW/m²'den 31 kW/m²'ye düşen enerji tüketimi ile %15'lik soğutma
enerjisini artıracaktır.

Şekil 188. ODTÜ Mühendislik Merkez binasındaki performans iyileştirmelerin sonuçlarının
grafiği
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iii.

ZHAW Technopark 2 Binası

İyileştirme önlemleri aldıktan sonar Technopark2 binasının senelik performansı bir haylı
artmıştıır. Yalıtım, cam, gölgelendirme ve doğal havalandırma toplam entegrasyonu, 24,16
kWh/m2 enerji tasarrufu ve 4,6 kg/m2 CO2 emisyonunun azaltılmasını sağlarken, konfor
süreleri için 808,64 saat eklenmiştir. Diğer bir deyişle; Toplam entegrasyon, enerji tüketimi
için %38, baz durumdan CO2 emisyonları için %6,5 daha iyi.

Tek opark 2 Bi ası - E erji Tüketi i
Topla E erji Tüketi i K h/ 2

43.0

78.7

66.4
71.0

CO2 (kg)
Soğut a e erji Elektrik

3.6
15.1

Isıt a e erjisi Ha agazı

39.4

0

10

20

30

63.6
40

E erji Tüketi

Bütü ül iyileştir e

50

60

70

80

90

kWh/

Mevcut durumu

Şekil 189. ZHAW Teknopark 2 binası’ndaki performans iyileştirmelerin sonuçları’nın grafiği
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5.4.4. Biyoklimatik Tedbirler İçin Uygulama Senaryoların Doğrulanması
Bina seviyesinde enerji performansının yanı sıra konfor koşullarını iyileştirmek için farklı
stratejiler test edilmiştir. Bu stratejiler önceki bölümlerde yenileme senaryolarında verilmiştir.
En etkin göstergeler ısıtma enerjisi, konfor saatleri ve karbon ayak izi olarak alınmıştır.
Bunlar ile ilgili iyileştirmeler aşağıdaki Tablo 14 te verilmiştir. Dikkat edilmesi gereken husus,
pencereleri gölgelendirmek ve doğal havalandırmayı sağlamakla birlikte, ısıtma yükleri çok
az arttırmışsa da, konforun önemli ölçüde artması iyi bir gelişme sayılır. Bu nedenle, bu
stratejiler de bina kabuğun bioiklimsel iyileştirme önerisine dahil edildi. Bu senaryoyu
bütünleştirerek elde edilen iyileştirmelerin bir karşılaştırması, Şekil 190'te, iklimlendirilmiş
alanların metrekare başına mevcut durum değerlerinin yüzdesi olarak sunulmuştur.

Şekil 190. Biyoklimatik senaryolarının m2 başına düşen ısıtma enerjisi; CO2 emisyonları ve
günlük ortalama konfor saati ile karşılaştırılması.

ODTÜ ve ZHAW da seçilen binalarda İyileştirilmiş binaların bioiklimsel önlemlerin teyidi için
Anahtar Performans göstergeleri Tablo 14‘da gösterildiği gibi hesaplanmıştır. Konfor için
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enerji yükleri azaltıldığından, bilgisayar veya ışık gibi dahili yüklerin önemi artar. Aydınlatma
sistemlerinin verimliliği üzerinde çalışmak ve daha düşük ısı üretimine sahip bilgisayar
kullanmak, binanın karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olacaktır.
Pencerelerde sabit güneşlik kullanılması, özellikle kış aylarında binaya daha az doğal ışık
girmesine neden olabilir. Odaların küçük olduğu ve pencere sayısının önemli olduğu
Mühendislik Merkez binasında parlamayı azaltmak iyi olabilir, ancak soğutma yüklerini
arttırmadan doğal ışığın kütüphaneye tam olarak girmesine izin veren başka bir sistem
bulunabilir.

Tablo 14. Her bir biyoklimatik müdahale senaryosunun ısıtma enerjisi, CO2 emisyonları ve
konfor saatlerindeki iyileştirmelerin mevcut duruma göre yüzdeleri.

Senaryolar

Isıtma

Konfor

Toplam CO2

Mevcut durumun iyileştirilmesi
(m2 bazında)

Havagazı
Tüketimindeki
azalma
yüzdesi

Konforsuz
saatlerindeki
azalma
yüzdesi

Karbon
salınımların
azalma
yüzdesi
(sicak su ve
ışıklandırma
yükleri
dahil)

Isı Yalıtımın Eklenmesi

17.9%

3.21%

2.78%

Camların Değişmesi

21.93%

4.9%

3.7%

Hareketli Dış Gölgelik Elemanların Takılması

-1.86%

7.59%

-0.93%

Doğal Havalandırması Sağlanması

-1.46%

22.18%

0.0%

Tüm Bioiklimsel Tedbirleri
(Isı Yalıtımı + İyi Camlar + Dış
Gölgelendirme + Doğal Havalandırma)

38.02%%

40.28%

6.48%

5.4.5. ODTÜ Binalarında Biyoklimatik Tedbirler İçin Maliyet Hesabı
ODTÜ AKA alanında bulunan odak Kütüphane ve Mühendislik Merkez binaların enerji
tüketimini azaltmak ve ısıl konforunu iyileştirmek için önerilen önlemlerin maliyet hesabı
yapıldı. Tablo 15 ve Tablo 16 te görüldüğü gibi bu maliyetler gayet düşük olmaktadır.
Kütüphane binasında önlemler için ancak1,3 milyar Türk Lirası ve Mühendislik Merkez binası
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için 950 bin TL civarı bir yatırım gerekmektedir. Kütüphane binasında %40 ısıtma enerjisi
tasarruf edildiğini ve Mühendislik Merkez binasında da %80 tasarruf sağlandığını gözönünde
bulundurulsa bu rakamların çok düşüük olduğunu söyleyebiliriz.

Tablo 15. Kütüphane binasının durumun iyileştirmelerin maliyeti

Tablo 16. Mühendislik Merkez binasının durumun iyileştirmelerin maliyeti
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6.

SONUÇ

“Akıllı Kentsel Adalar” kavramı ve bu kavramın bir birim olarak görülüp pekçoğunun bir arada
uygulanarak bir şehir halinde ele alınması çok önemlidir. En büyük problemlerin başında
enerji krizinin geldiği dünyada böyle bir kavramın ortaya atılması ve reel uygulamalar ile
varolması gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşama alanı bırakmak için çok önemlidir. En
fazla enerji tüketiminin görüldüğü alanlardan biri olan bina ve yapı sektöründe; enerji
performansının iyileştirilmesi, enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjilerin
kullanımı konuları her alana uygulanması gereken prensipler içermektedirler.

Enerji tüketimini ve konforu iyileştirme senaryoların sonuçları ve doğrulama
(validasyonu)
ODTÜ binaları tasarımları ve inşaatları enerji tasarrufu önemli bir sorun olmadığı bir
zamanda geri dönerken çok yüksek enerji tüketimine sahiptir. Ayrıca, anketin gösterdiği gibi,
aşırı ısınma ya da çok düşük sıcaklıklar nedeniyle her mevsimde rahatsızlık duyuyorlar. Bu
özellikle, çok yüksek günlük salınım ve mevsimsel sıcaklık değişimlerini gösteren
Mühendislik (Mühendislik Merkez) binası için geçerlidir. Bu enerji kaybı, daha önceki bir
raporda analiz edilen termal resimlerle gösterildiği gibi çoğunlukla zarf (duvarlar ve
pencereler) aracılığıyla gerçekleşmektedir. Ayrıca, tüm binaların özellikle pencere etrafındaki
yüksek infiltrasyon seviyesi, binaların yüksek enerji verimliliğini önler.
Bina kabuğunun daha iyi yalıtımı, modellenen 2 vaka çalışmasında görüldüğü gibi enerji
tasarrufunun ilk adımıdır. Dış kabuğun yalıtımı yüklerini azaltırken; hafif cephe panellerine
sahip MM binasında olduğu gibi binanın soğutma ihtiyacını da eş zamanlı arttırabilir. Bu
durumda, izolasyon ile elde edilen kazanımları korumak için etkin güneş kırıcı zorunludur.


Kütüphane Binasında yapılan iyileştirmeler; tüketimi yıllık 102kW/m²'den
61kW/m²'ye düşürerek ısıtma ve soğutma enerjisinde yaklaşık% 40 tasarruf
sağlamıştır.



MM Binasında ısıtma enerjisinden yaklaşık %80 tasarruf sağlanmış olup,
tüketim yıllık 112kW/ m²'den 31kW / m²'ye düşmüştür. Bununla birlikte
toplamda cüzzi yer tutan soğutma için harcanan enerji %15 oranında artmıştır.



Üzerinde çalışılan Teknopark2 Binasında Winterthur İsviçre ikliminde; Duvar
yalıtımının ısıtma enerji tüketimini %17,9 azalttığı ve konforsuzluk saatlerini
%3,21 azalttığı görülmüştür.
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Pencere tipi değişimi ise ısıtmada %21,93 tasarruf sağlamış ve konforsuzluk
saatlerini %4,9 azaltmıştır.



Dış gölgeleme elemanları ve doğal havalandırma ısıtma yüküne cüzzi artış
yapsa da konfor saatlerini kaydadeğer oranda arttırmıştır.



Toplamda

%38

oranında

ısıtma

enerjisinden

tasarruf

sağlanmış

ve

konforsuzluk saatleri %40 oranında azaltılmıştır.


Yapılan iyileştirmelerin toplam etkisi %6,48 oranında CO2 salınımında azalma
olmuştur.



Winterthur, İsviçre’de bulunan Teknopark binasında yapılan analizler ise sabit
güneşliklerin, özellikle kış aylarında binaya daha az doğal ışık girmesine neden
olabileceği görülmüştür. Bu sebeple farklı ve uyarlanabilir bir çözümün
geliştirilmesi daha makul olacaktır.
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7.

ÖNERİLER

Avrupa birliği objektiflerine göre 2018 yılına kadar yeni kamu binalarının sıfır enerjili olması
amaçlanmaktadır. Bu yüzden kamu binalarının ve çevresinin çalışma alanı olarak seçilmesi
bu açıdan çok önemlidir. Daha sonra bu çalışma alanı genişletilip, konut stokuna ve
bölgelerine uyarlanabilir. Yapılan çalışmanın sadece teorik bilgi ve modelleme içermemesi;
bunun

yanında

uygulamalı

araştırmaların

sonucunda

elde

edilen

reel

verilerle

modellemelerin sonuçlarının karşılaştırılması ve optimize edilmesi; bu kavramın daha geniş
ve farklı alanlara da uyarlanabilmesini sağlamaktadır. Böyle konularda uygulanılan çalışma
alanı sıkıntı yaratabilmektedir. Genellikle belediyeler bu tarz çalışmaları uygulama
konusunda çok istekli değillerdir ve sıcak bakmamaktadırlar. Ama Avrupa Birliği direktifleri
söz konusu olduğu için belediyeler bu çalışmanın içerisinde yer almak istemektedirler ve tüm
kaynaklarını seferber edebilmektedirler. Bu kavram modelinin farklı bölgelerde, farklı
belediyelere, farklı çalışma ortamlarına uygulanması alınan sonuçların çeşitliliği ve bu
çeşitliliğin yorumlanması açısından önemlidir.
Akıllı şehirlerin ortaya çıkması bir anda ortaya çıkabilecek bir şey değildir. Bunun ilk önce
altyapısının

hazırlanması

ve

uygulanılacak

bölgelerin

bu

konuya

hazırlanması

gerekmektedir. O bölgede yaşayan kişilerin de biyoiklimsel prensiplerin uygulanması ile
rahatlarının bozulacağı fikrinden uzaklaşmaları gerekir. Bunun için bir bölgeye uygulanılan
yöntem sonuçları gözlemlenir ve bu veriler ışığında bu birimler çoğaltılabilir. Bu çalışmanın
uygulama metodunun belirlenmesi, gerekli organizasyon şemasının çıkartılması ve bu
şemaya göre iş paketlerinin belirlenip ona göre iş bölümlenmesinin yapılması bu kadar
kapsamlı bir çalışmanın yapılablmesi ve sonuca ulaşabilmesi için gereklidir.
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Projenin Çıktıları
Proje ile ilgili çalışmalardan elde edilen bilgiler ışığında burs alamayan üç öğrenci ile birlikte
uluslararası konferanslar için bildiriler hazırlandı. Bunlardan ikisi Passive and Low Energy
Architecture (PLEA) 33. Uluslararası konferansında Temmuz 2017 de Edinburgh da sunuldu.
PLEA konferanslara sunulan bildiriler SCOPUS veritabanı tarafından taranmaktadır.
Yine burslu olmayan bir öğrenciye projeye ilişkin konuda lisansüstü tezi yazdırıldı, ve bu
öğrenci ile bir uluslararsı konferansı olan International Conference on Working Class
Districts, Vienna da bildiri sunuldu.
Indeksli Dergiler için iki adet yayın hazırlanmaktadır
Projenin tanıtılması için Websayfası Türkçe ve ingilizce olarak hazırlandı (Ek 8)
Tablo 17. Proje çalışmalarından elde edilen sonuçların duyurulması için yapılan yayınlar ve
sunuşlar.

1

2

Çıktı türü
Uluslarası
Konferans
bildirisi
(SCOPUSin
deksli)
Uluslarası
Konferans
bildirisi
(SCOPUSin
deksli)

Yazarlar
Nastaran
Deljavan ve
Soofia
Tahira Elias
Ozkan
Maryam
Farzin ve
Soofia
Tahira Elias
Ozkan
Nur Ö.
Öztürk ve
Soofia
Tahira Elias
Ozkan

Başlık

Yayın /Sunum yeri

Durumu*

Taxonomy of Sustainable,
Respons ive and Adaptive
Façades

33rd PLEA
Conference Design
to Thrive,
Edinburgh, UK

Sunuldu
ve
yayınlandı

Incorporating Biomimicry
Principles into Building
Envelopes. An Overview on
Developed Examples

33rd PLEA
Conference Design
to Thrive,
Edinburgh, UK

Sunuldu
ve
yayınlandı

Seminar on Smart,
Sustainable Cities. Ankara &
Winterthur Case Studies

3

Uluslarası
Konferans
bildirisi

4

Uluslarası
Çalıştay

Soofia
Tahira Elias
Ozkan

5

Ulusal
Konferans

Soofia
Tahira Elias
Ozkan

6

Ulusal
Çalıştayı

Soofia
Tahira Elias
Ozkan

7

Ulusal

Soofia
Tahira Elias
Ozkan

8

Yüksek
Lisans Tezi

Nur Özkan
Öztürk

9

Web
sayfası

Soofia
Tahira Elias
Ozkan

Smartization of Urban
Neighborhoods. A Case Study
in Ankara

Powering the energy transition.
The role of renewable energy
and energy efficiency 7-8 Eylül
2017
Inter-Campus Sustainability
Workshop, METU Northern
Cyprus Campus, TRNC. 23
Kasım 2017
Mimarlık öğrencilere yönelik
proje sunuşu
Smart and sustainable urban
districts. Assessment systems
and case studies
Akıllı Kentsel Adaları Websayfası
https.//blog.metu.edu.tr/soofia/
(yakında ODTÜ sayfasından
link alacak)
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International
Conference on
Working Class
Districts, Vienna,
Austria
European
Sustainable Energy
Days Event,
Nikosia, Güney
Kıbrıs
Organized by
German Embassy
and DAAD in
Ankara

Sunuldu
ve
yayınlandı

Sunuldu

Sunuldu

Güzelyurt, KKTC
ODTÜ Kampüsü

Sunuldu

ODTÜ Mimarlık

Sunulldu

ODTÜ Mimarlık

Bitti

Sanal ortamda

Yayınlandı

ÖZEL TEŞEKKÜR
Hiçbir

karşılığı

beklemeden

proje’nin

tüm

aşamalarında

yapılan

araştırmalara,

simülasyonlara ve raporların hazırlanmasına tam destek veren Sn Y. Mimar Buğra Tetik’e
sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Değerli katkıları olmasaydı bu projeyi zamanında bitirip
teslim etmek mümkün olamayacaktı.
Ayrıca doktora öğrencilerim’den Nastaran Deljavan ve Matthieu Pedergnana (burslu) ile Y.
Mimar Ece Aslan Pedergnana’ya proje’nın bazı aşamalardaki katkılarından dolayı teşekkür
ederim.
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EK 1- ODTÜ Ankara Kampüs’teki Iki Bina Için Toplanan Isıl Veri Grafikleri

1. Kütüphane binası için aylık sıcaklık ve nem verilerin grafikleri
2. Merkez Mühendislik binası için aylık sıcaklık ve nem verilerin grafikleri

1. ODTÜ Kütüphane binasında kaydedilen ısı ve nem verilerin aylik grafikleri

Şekil 1: Temperature data during September 2016.
1

Şekil 2: Temperature data during October 2016.
2

Şekil 3: Temperature data during November 2016.
3

Şekil 4: Temperature data during December 2016.
4

Şekil 5: Temperature data during January 2017.
5

Şekil 6: Temperature data during February 2017.
6

Şekil 7: Temperature data during March 2017.
7

Şekil 8: Temperature data during April 2017.
8

Şekil 9: Temperature data during May 2017.
9

Şekil 10: Temperature data during June 2017
10

Şekil 11: Temperature data during July 2017
11

Şekil 12: Temperature data during August 2017
12

Şekil 13: Temperature data during September 2017
13

Şekil 14: Humidity data during September 2016.
14

Şekil 15: Humidity data during October 2016.
15

Şekil 16: Humidity data during November 2016.
16

Şekil 17: Humidity data during December 2016.
17

Şekil 18: Humidity data during January 2017.
18

Şekil 19: Humidity data during February 2017.
19

Şekil 20: Humidity data during March 2017.
20

Şekil 21: Humidity data during April 2017.
21

Şekil 22: Humidity data during May 2017.
22

Şekil 23: Humidity data during June 2017
23

Şekil 24: Humidity data during July2017
24

Şekil 25: Humidity data during August 2017
25

Şekil 26: Humidity data during September 2017
26

2. ODTÜ Merkez Mühendislik binasında kaydedilen ısı ve nem verilerin aylik grafikleri

Şekil 27: Temperature data during September 2016.

27

Şekil 28: Temperature data during October 2016.
28

Şekil 29: Temperature data during November 2016.
29

Şekil 30: Temperature data during December 2016.
30

Şekil 31: Temperature data during January 2017.
31

Şekil 32: Temperature data during February 2017.
32

Şekil 33: Temperature data during March 2017.
33

Şekil 34: Temperature data during April 2017.
34

Şekil 35: Temperature data during May 2017.
35

Şekil 36: Temperature data during June 2017.
36

Şekil 37: Temperature data during July 2017.
37

Şekil 38: Temperature data during August 2017.
38

Şekil 39: Temperature data during September 2017.
39

EK 2 - Kullanıcı Konfor Anketi
ODTÜ Ankara ve ZHAW Winterthur kampüsleri’nde uygulanan anketi’in Türkçe
tercümesi bu Ek’te verilmiştir.

Kullanıcı Memnuniyet Anketi
Genel bilgi
(Kullanıcı)

Kimlik
Çalışma saatleri
Mevkii (oğrenci veya
çalışan)
Yaş
Cinsiyet

Genel bilgi
(Mekansal)

Bina
Tarih ve saatı
Kat (konum)
HVAC tipi
Sabit ısı değeri (oC)
Pencere adeti / yönü
Gölgelendirme tipi/ adeti

Dış hava koşulları (kaydedici’den)
Hava sıcaklık
Radiyan sıcaklık
Nem oranı

Dış hava koşulları (kaydedici’den)
Hava sıcaklık
Radiyan sıcaklık
Nem oranı

Hava hızı
Hava durumu(bulutlu
gibi)

Hava hızı
Hava durumu(bulutlu
gibi)

Faktör
Hava sıcaklık

Radiyan sıcaklık

Nem oranı
Hava hareketi

Metabolik oran

Giysi
Şahsi fikriniz

Soru
Hava ılık, sıcak veya serin midir?
Oda sıcaklık normal bir iş günü boyunca
dalgalanıyor mu?
Yıl boyunca mevsimsel değişimler sırasında
oda sıcaklık çok değişiyor mu?
Ortamda ısı kaynağı var mı (çok fazla ampul,
bilgisayarlar, büyük güney yönelimli pencere
gibi)?
Oda dış hava koşullarından etkileniyormu ?
Hava çok mu kuru?
Hava çok mu nemli?
oda’ya doğrudan soğuk veya sicak hava
giriyormu?
Oda’da ceryan oluyormu?
Çalışma oranı / çalışma türü ılımlı veya sıcak
koşullarda yoğun mu?
soğuk ortamlarda hareketsiz misiniz?
Çalışma saatlerinde ısıl durumuna göre
giysilerinizde büyük değişiklikler yapıyor
musunuz?
Isıl konforsuzluk problemi varmı?

Evet ise işaretle

Isıl konforu ile ilgili kişisel fikir
Hava sıcaklık
Çok soğuk
Soğuk
Serin
Normal
Biraz ılık
Ilık
Sıcak
Çok sıcak
Radiyan sıcaklık
Yakınımda soğuk objeler var
Civar’da ısı kaynak yok
Biraz mesafe’de ısı kaynak var. Yüzey ılık ama yakma riski yok
Isı kaynağı fazla sıcak. Kullanıcı yakında koumlandığında rahatsız
oluyor
Isı kaynağı çok sıcak, kişisel koruyucu ekipman gerekbilir.
Hava hızı
Soğuk hava esiyor (klima’nın önünde)
Normal hızında soğuk hava var veya yüksek hızında serin hava var
Düşük hızında soğuk hava var veya normal hızında serin hava var
Nötr ortam da durgun hava var
Düşük hızında ılık hava var
Ilık ortam da durgun hava
Sicak ortam da durgun hava
Normal hızında ılık hava var veya çok sıcak ortamda durgun hava
veya normal hızında sıcak hava
yüksek hızında çok sıcak hava var
Nem oranı
Hava çok kuru ve nemlendirme kaynağı yok
Nem oranı normal
Hava çok nemli
Giysi
Yazlık (Şört/ etek ve tişört gibi.)
Norma (Pantolon ve tişört veya gömlek)
Mevsimlik (ceket vs)
Kışlık
Çalışma temposu
İstırahat
Düşük tempo
Normal
Yüksek tempo

Puan
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Puan
-1
0
1
2
3
Puan
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Puan
0
2
5
Puan
-1
0
2
3
Puan
-2
0
2
4

işaretleyin

işaretleyin

işaretleyin

işaretleyin

işaretleyin

işaretleyin

EK 3 - ODTÜ Ankara Kampüsün’deki İki Odak Bina’dan Çekilen Kızıl Ötesi (IR)
Kamera Görüntüleri

I.

Kütüphane Binasından Thermal Görüntülerii

Bu ek’te sunulan her thermal fotograf’ın altında verilen referans numası PSR içinde verilen
bina planları üzerine işaretli konum bilgisi için referansıdır. Fotograflar 03/02/2017 tarihin
erken saatlerde çekilmişti. Hava açık, güneşli ve soğuktu. Dış hava sıcaklığı 0°C idi.

Şekil 1. Doğu cephesinden kismi görüntü (libext_east10all)

Şekil 2. Güney-doğu- köşesinden kismi görüntü (libext_east16panall)

Şekil 3. Doğu cephesinden kismi görüntü (libext_east25all)

Şekil 4. Doğu cephesinden kismi görüntü (libext_east26all)

Şekil 5. Doğu cephesinden kismi görüntü (libext_east19panall)

Şekil 6. Doğu cephesinden kismi görüntü (libext_south07all)

Concrete slab and facing

Şekil 7. Batı cephesinden kismi görüntü (libext_west12all)

Şekil 8. Batı cephesinden kismi görüntü (libext_west18all)

Şekil 9. Batı cephesinden kismi görüntü (libext_west38all)

Şekil 10. Batı cephesinden kismi görüntü (libext_west42all)

Şekil 11. Batı cephesinden kismi görüntü (libext_west50all)

Şekil 12. Batı cephesinden kismi görüntü (libext_west51all)

Şekil 13. Batı cephesinden kismi görüntü (libext_west51all)

Şekil 14. Batı cephesinden kismi görüntü (libext_west53all)

Şekil 15. İçerden kismi görüntü (libint02all) – air leakage around the windows

Şekil 16. İçerden kismi görüntü (libint11all)

Şekil 17. İçerden kismi görüntü (libint16all)

II.

Merkez Mühendislik Binasından Thermal Görüntülerii

Bu ek’te sunulan her thermal fotograflar 03/02/2017 tarihin erken saatlerde çekilmişti. Hava
açık, güneşli ve soğuktu. Dış hava sıcaklığı 0°C idi.

Şekil 18. MM binası kismi dış görüntüsü (centralext65all)

Şekil 19 MM binası kismi dış görüntüsü (centralext11all)

Şekil 20. MM binası kismi dış görüntüsü (centralext33all)

Şekil 21. MM binası kismi dış görüntüsü (centralext38all)

Şekil 22. MM binası kismi dış görüntüsü (centralext62all)

Şekil 23. MM binası yüksek bloğun dış görüntüsü (centralext66all)

Concrete slab behind veneer

Şekil 4. MM binası kismi dış görüntüsü (centralext67all)

Şekil 25. MM binası kismi dış görüntüsü (centralext70all)

Şekil 26. MM binası kismi dış görüntüsü (centralext71all);

Şekil 27. MM binası kismi iç görüntüsü (centralint03all)

Şekil 28. MM binası kismi iç görüntüsü (centralint08all)

16/03/2017 (morning) (pict “centralext80” –“centralext110” + “centralint24” – “central int56”)
Exterior weather bright sunny with about 5°C ext. temp

Şekil 29. MM binası kismi dış görüntüsü (centralext72panall)

Şekil 30. MM binası kismi dış görüntüsü (centralext89panall)

Şekil 31. MM binası kismi dış görüntüsü (centralext92panall)

Şekil 32. MM binası kismi dış görüntüsü (centralext101all)

Şekil 33. MM binası kismi dış görüntüsü (centralext103all)

Şekil 34. MM binası kismi dış görüntüsü (centralext110all)

Şekil 35. MM binası iç görüntüsü (centralint19all)

Şekil 36. MM binası iç görüntüsü (centralint22panall)

Şekil 37. MM binası iç görüntüsü (centralint24all)

Şekil 38. MM binası iç görüntüsü (centralint26all)

Şekil 39. MM binası iç görüntüsü (centralint37all)

Şekil 40. MM binası iç görüntüsü (centralint40all)

Şekil 41. MM binası iç görüntüsü (centralint48all)

Şekil 42. MM binası iç görüntüsü (centralint50all)

Şekil 43. MM binası iç görüntüsü (centralint51all)

Şekil 44. MM binası iç görüntüsü (centralint53all)

Şekil 45. MM binası iç görüntüsü (centralint56all)

EK 4- ZHAW Winterthur Kampüs’teki Odak Bina’dan Çekilen Kızıl Ötesi Kamera
Görüntüleri

Bu ek’te sunulan her thermal fotograf’ın altında verilen referans numası konum bilgisi
için referansıdır. Fotograflar 26/04/2017 tarihin erken saatlerde çekilmişti. Hava hafif
kar yağışlı ve soğuktu. Dış hava sıcaklığı 4°C idi.

Şekil 1. Technopark 2 binası küzeybatıdan kismi termal görüntü (winterthur_W_ext03all)

Şekil 2. Technopark 2 binası küzeybatıdan kismi termal görüntü (winterthur_W_ext02all)

Şekil 3. Technopark 2 binası küzeybatıdan kismi termal görüntü (winterthur_W_ext04all)

Şekil 4. Technopark 2 binası küzeybatıdan kismi termal görüntü (winterthur_W_ext05all) -

Şekil 5. Technopark 2 binası küzeybatıdan kismi termal görüntü (winterthur_W_ext08all)

Şekil 6. Technopark 2 binası küzeybatıdan kismi termal görüntü (winterthur_W_ext09all)

Şekil 7. Technopark 2 binası küzeybatıdan kismi termal görüntü (winterthur_W_ext11all)

Şekil 8. Technopark 2 binası küzeybatıdan kismi termal görüntü (winterthur_W_ext14panall) -

Şekil 9. Technopark 2 binası küzeybatıdan kismi termal görüntü (winterthur_W_ext19panall) - heat accumulated
behind the shutters

Şekil 10. Technopark 2 binası küzeybatıdan duvarın içerden kismi termal görüntü (winterthur_W_int02all)

Şekil 11. Technopark 2 binası küzeydoğu duvarın içerden kismi termal görüntü (winterthur_W_int03all)

Şekil 12 Technopark 2 binası güneydoğu duvarın içerden kismi termal görüntü (winterthur_W_int04all)

Şekil 13. Technopark 2 binası 3. blokun içerden kismi termal görüntü (winterthur_W_int05all)

Şekil 14. Technopark 2 binası 3. blokun içerden kismi termal görüntü (winterthur_W_int07all)

Şekil 15. Technopark 2 binası 3. blokun içerden kismi termal görüntü (winterthur_W_int08all)

Şekil 16. Technopark 2 binası 3. blokun içerden kismi termal görüntü (winterthur_W_int10all)

Şekil 17. Technopark 2 binası 3. blokun içerden kismi termal görüntü (winterthur_W_int11all)

Ek 5 ODTÜ Ankara Kampüsü AKA Alanı’nın ENVİMET Yazılımıyla Simülasyon
Sonuçları

I.

Simülasyonlar’da Kullanılan Ankara İklim Verileri

Soğuk ve yarı-kurak iklim özelliklerine sahip olan Ankara’nın, yıl boyunca dikkate değer bir yağış
miktarı bulunmamaktadır; yıllık toplam yağış miktarı 361 mm/yıl’dır. Köppen-Geiger iklim
sınıflandırmasına göre Ankara’nın iklimi BSk sınıfındadır.

Şekil 1. Ankara için ortalama sıcaklık ve yağış değerleri (https.//www.meteoblue.com)

Ankara’nın yıllık sıcaklık değerleri göz önüne alındığında, aylık en yüksek sıcaklık değeri 30°C
iken, en düşük sıcaklık değeri 0°C ‘dir. En sıcak aylar Temmuz ve Ağustos iken, en soğuk aylar
Aralık ve Ocak’tır. Envi-Met yazılımında yapılan simülasyonlarda, Ankara için kaydedilen
ortalama sıcaklık değerleri kullanılmıştır.
Dış mekânların ısıl konforu, rüzgâr hızı, hava sıcaklığı, bağıl nem, güneş ışınımı, hava kalitesi,
giysi seviyesi, yaş ve cinsiyet gibi birden fazla parametreye bağlıdır. Bu çalışmada, yaş, cinsiyet
ve giyim seviyesi sabit tutulmuştur.

II.

Simülasyon Çıktıları

Bu ek’inde, yaz ve kış günleri için, sırasıyla 9.00, 13.00 ve 18.00 saatlerine ait rüzgâr hızı (wind
speed), hava sıcaklığı (air temperature), bağıl nem (relative humidity), yaygın güneş ışınımı
(diffuse sw radiation), dolaysız güneş ışınımı (reflected sw radiation), oksijen seviyesi (CO2 level),
ortalama ışıma sıcaklığı (mean radiant temperature) ve özgül nem (specific humidity) analizlerinin
sonuç tabloları verilmiştir.

EK 6: ZHAW Winterthur Kampüsü AKA Alanı’nın ENVİMET Yazılımıyla Simülasyon
Sonuçları

I.

Simülasyonlar’da Kullanılan Winterthur İklim verileri

Sıcak ve ılıman iklim’e sahip Winterthur ilinde belirgin yağış görülmektedir. En kurak aylarda bile
yağış bekleniyor. Bu iklim Köppen-Geiger iklim sınıflandırmasına göre Cfb olarak kabul ediliyor.

Şekil 7.1. Ortalama sıcaklık ve yağış miktarları (https://www.meteoblue.com)

II.

Simülasyon Çıktıları

Sonuç raporun metni içerisi’nde yer almayan ve doğrudan ENVIMET yazılımında alınan 34 adet
grafiği bu ekte verilmiştir.

Ek 7: ZHAW Winterthur Kampüsü Odak B ina’nın Simülasyon Sonuçların G raf ikleri

Bulgular

Şekil 1. Betonarme blokun değişik katlardaki doğal ışıklandırma durumları

Şekil 2. Tuğla blokun değişik katlardaki doğal ışıklandırma durumları

Şekil 3. Çelik Blokun alt katdaki doğal ışıklandırma durumları

Şekil 4. Teknopark 2 bina’da ısı yalıtımı uygulamaktan elde edilen iyileştirme – Yıllık yakıt
tüketimleri

Şekil 5. Teknopark 2 bina’da ısı yalıtımı uygulamaktan elde edilen iyileştirme – Aylık yakıt
tüketimleri

Şekil 6. Teknopark 2 bina’da ısı yalıtımı uygulamaktan elde edilen iyileştirme – Aylık CO2
emisiyonları

Şekil 7. Teknopark 2 bina’da ısı yalıtımı uygulamaktan elde edilen iyileştirme – İç kazançları

.

Şekil 8. Teknopark 2 bina’da ısı yalıtımı uygulamaktan elde edilen iyileştirme – Aylık veriler

Şekil 9. Teknopark 2 bina’da enerji etkin camları uygulamaktan elde edilen iyileştirme – Yıllık
yakıt tüketimleri

Şekil 10 . Teknopark 2 bina’da enerji etkin camları uygulamaktan elde edilen iyileştirme –
Aylık yakıt tüketimleri

Şekil 11. Teknopark 2 bina’da enerji etkin camları uygulamaktan elde edilen iyileştirme –
Aylık CO2 emisiyonları

Şekil 12. Teknopark 2 bina’da enerji etkin camları uygulamaktan elde edilen iyileştirme – İç
kazançları

Şekil 13. Teknopark 2 bina’da enerji etkin camları uygulamaktan elde edilen iyileştirme –
Aylık veriler

Şekil 14. Teknopark 2 bina’da enerji etkin gölgelendirme elemanları uygulamaktan elde
edilen iyileştirme – Yıllık yakıt tüketimleri

Şekil 15. Teknopark 2 bina’da enerji etkin gölgelendirme elemanları uygulamaktan elde
edilen iyileştirme – Aylık yakıt tüketimleri

Şekil 16. Teknopark 2 bina’da enerji etkin gölgelendirme elemanları uygulamaktan elde
edilen iyileştirme – Aylık CO2 emisiyonları

Şekil 17 . Teknopark 2 bina’da enerji etkin gölgelendirme elemanları uygulamaktan elde
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Öz:

?Sürdürülebilir şehirde yenilikçi enerji adaları olarak akıllı biyoiklimsel düşük karbonlu kentsel
alanlar? projesi enerji açısından bağımsız olabilecek ?Akıllı Kentsel Adalar? ın (AKA)
tasarlanması için araştırma, uygulama ve doğrulama aşamaları planlanmıştı. Kamuya açık bir
binanın etrafındaki alanlar olarak tanımlanan akıllı kentsel adalar?ın amacı, binalar ve küçük
ölçekli yenilenebilir enerji çözümleri arasındaki sinerjiden faydalanarak tanımlanan enerji
sistemi?nin mümkün olduğunca yerel düzeyde ve kendi içnde dengelenmesidir. Akıllı Kent
Adası konsepti, Akıllı Şehir'de yenilikçi bir temel enerji birimi olarak geliştirildi; öyle ki
mahalleler ve ilçelerde kurulan bu birimlerini birbirine bağlayarak daha geniş bir alana yayarak
entegre bir akıllı şehir elde etmek mümkün olacaktır.
AKA projesi üç tamamlayıcı ve entegre bloktan oluşuyor. Mini Enerji Ağları, Biyoklimatik Bina
Tasarımı, ve Enerji Yönetimi Platformu. Bu üç blok altında tanımlanan iş paketleri için
yürütülen çalışmalar, proje ortaklarından ilgili alanlarda uzman ekipleri tarafından
gerçekleştirildi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümüne bağlı Türk ekibi sadece
Biyoklimatik bina tasarımı ile ilgili iş paketlerinden sorumluydu.
Biyoklimatik bina tasarımı için 5 aşamalı yöntem uygulanmıştır. İlk önce seçilen AKA
alanı?nın 3B modeli üretildi ve kentsel ölçekte simüle edildikten sonra biyoklimatik özellikleri
analiz edildi. Daha sonra alanın içinde iki odak binası seçilmiştir ve burada sıralanan dört
araştırma yöntemiyle analiz edilmiştir. iç termal koşulları belirlemek için veri kaydı; Bina
kabuğunda zayıf noktaları (termal köprüler / infiltrasyon) belirlemek için IR görüntüleme işi;
Termal konfor koşullarını belirlemek için kullanıcı memnuniyeti anketi; ve binanın enerji
kullanımı ve konforunu ölçmek için performans simülasyonları (önce mevcut koşulları
belirlemek ve daha sonra da biyoklimatik iyileştirme çözümlerini entegre etmek için.)
Bu dört veri kümesinden elde edilen bulgulara dayanarak, sanal ortamda biyoklimatik
müdahaleler önerilmiş ve test edilmiştir. Son olarak, optimize edilmiş önerinin maliyeti
hesaplandı. Sonuç olarak, binalara pasif biyoklimatik tasarım çözümlerin entegre edilmesi
durumunda, önemli miktarda enerji tasarrufu (ısıtma için % 38'e kadar); toplam CO2
emisyonlarında önemli miktarda azalmanın (ısıtma, sıcak su ve ışıklandırma için % 6,5) ve
aynı zamanda konfor saatlerinde kayda değer iyileştirmenin (%40 kadar) makul yatırımlarla
sağlanabileceği görülmüştür.
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