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Binalarda Enerji Verimlili¤i için
Enerji Modellemesi

» Binalarda enerji tüketimini belirleyen,
birbirleriyle etkileflim içinde bulunan
birçok unsur bulunmas› nedeniyle, enerji
verimlili¤i ve buna yönelik çözümlere
ulaflabilmek için say›sal analiz
yöntemlerinden ve bilgisayar
programlar›ndan yararlanmak
gerekmektedir. Yaln›zca deneyime
dayanarak ve ço¤u zaman tek bir
parametrenin de¤ifltirilmesi ile elde
edilecek sonuçlar yan›lt›c› olabilir. Enerji
verimlili¤ine yönelik, gerçekçi ve
kullan›labilir yan›tlar almak için, yal›t›mda,
çat›daki kaplama malzemesine, elektrik ve
mekanik sistemlerin verimlili¤ine kadar
binan›n birçok fiziksel ve sistemsel
özelliklerinin tamam› ve bunlar›n
etkileflimleri gözetilmelidir. Bu yüzden
mimari tasar›m›n, mekanik tasar›m›n ve
elektrik tasar›m›n›n getirece¤i
iyilefltirmelerin, maliyetler de göz önüne
al›narak optimize edilmesi gerekmektedir. 

Bina enerji modellemesi, genel olarak,
binan›n enerji harcamas›na etki edebilecek
bütün verilerin bir bilgisayar program›na
girilmesi ve bu program arac›l›¤›yla
yap›lan simülasyon sonucunda, binan›n

bütün enerji harcamalar›n›n y›ll›k, ayl›k,
günlük ve hattâ saatlik olarak ortaya
ç›kar›lmas› süreçlerini kapsar.

Son y›llarda geliflen teknolojiyle
birlikte bu kapsaml› hesaplamalar›
yapabilen çeflitli bilgisayar programlar›
ortaya ç›km›flt›r. Bu programlara örnek
olarak “DesignBuilder” program›n›
verebiliriz. Bu program ABD Enerji
Bakanl›¤› taraf›ndan devaml› olarak
güncellenen “EnergyPlus” simülasyon
hesaplama motoru üzerinde çal›flan bir ara
yüz program›d›r. Benzer hesaplamalar›
yapabilen baflka programlar da
bulunmakla birlikte, “DesignBuilder”
özellikle anlafl›lmas› ve kullan›m› kolay ara
yüzüyle ve sistem çeflitlili¤iyle ön plana
ç›kmaktad›r. Ayr›ca bu program
kullan›larak binan›n CFD (Computational
Fluid Dynamics- Hesaplamal› Ak›flkanlar
Dinami¤i) analizi yap›labilmektedir. Bu
çal›flma ile bina iç ve d›fl mekân konfor
düzeylerinin yorumlanabilmesi
sa¤lanmaktad›r.

Bu programda öncelikle, yap›lmas›
düflünülen binan›n üçboyutlu geometrisi
modelleniyor. E¤er mimar taraf›ndan
gelifltirilmifl bir AutoDesk Revit modeli
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varsa, bu kolayca “DesignBuilder”
program›na aktar›labiliyor ya da AutoCAD
ortam›ndaki çizimler DXF dosyas› olarak
DesignBuilder’a aktar›l›p üzerinden
geçerek binan›n geometrisi ve “mekanik
zon”lar› oluflturulabiliyor. Daha sonra
enerji harcamas›na etki eden bütün
sistemler ayr› ayr› modelleniyor. Bina
kabu¤unun izolasyon de¤erleri, cam
gölgeleme katsay›lar›, ekipman verimlilik
parametreleri (COP, EER, IPLV, vs.),
ayd›nlatma güç yo¤unluklar› (W/m2),
sensörler, otomasyon senaryolar›, bina
doluluk oranlar›, alternatif enerji
sistemleri, çat› malzemesi yans›tma
katsay›s›, vb. birçok parametrenin de
kullan›lmas›yla model oluflturulabiliyor. 

‹lk model olufltuktan sonra, bu model
üzerinde istenilen de¤ifliklikler yap›larak,
bu iyilefltirmelerin binan›n enerji
harcamas›na etkisi gözlemlenebilir. Birden
fazla de¤ifliklik yap›lmas› durumunda, bu
de¤iflikliklilerin birbirleriyle olan
etkileflimlerini de yorumlamak olanaklıdır.
Örne¤in ayd›nlatma sistemlerinin daha
verimli hale getirilmesi ve ayd›nlatma güç
yo¤unlu¤unun düflmesiyle, so¤utma
grubuna “economizer” eklenmesinin tek
tek ya da toplamdaki etkisini görebilmek
olanaklı. Bütün bunlar yap›l›rken
DesignBuilder program› binan›n konumu
ve yerel iklim koflullar›n› göz önünde
bulunduruyor. Son y›llarda h›zla ön plana
ç›kan enerji verimlili¤i ve bu konuda
yap›lan uygulamalar›n geçerlili¤i
konusunda günümüzde bilgi kirlili¤i
yaflanmaktad›r. Ayr›ca ticari kayg›lar bu
yönde yo¤un bir rekabet yaratm›fl ve
gerçek amaç olan enerjinin daha verimli
kullan›lmas›; bu sayede afl›r› kaynak
tüketiminin önüne geçilmesi ve karbon
emisyonlar›n›n azalt›lmas› arka planda
kalmaya bafllam›flt›r. Herkes ürünlerinin
enerji tasarrufuna katk›s›n› yüksek
yüzdelerle belirtmeye bafllam›fl, bu da
tüketici ve yat›r›mc› gözünde bu
uygulamalar›n ve vaat ettikleri enerji
tasarrufu de¤erlerinin güvenilirli¤ini
azaltm›flt›r. Enerji modellemesi sayesinde
ço¤u üreticinin pek de dayana¤› olmayan
yüksek tasarruf vaatlerinin yerine ayr›nt›l›
olarak hesaplanm›fl gerçek tasarruf
miktarlar›n› koymak mümkün olmakta, bu
sayede projelerin daha planlama
aflamalar›nda enerji verimlili¤ine yönelik
yat›r›mlar›n geri dönüfl süreleri daha kesin
bir flekilde hesaplanabilmektedir.

Enerji modellemesi, binan›n enerji
harcayan sistemlerinin benzer binalarla
k›yaslanmas›na olanak sunuyor. Bu
karfl›laflt›rmalar yap›larak, seçilen
sistemlerin enerji verimlili¤i hakk›nda net
bir fikir edinmek mümkün oluyor. Bunun
özellikle iki alanda çok önemli
uygulamalar› var: Birincisi yeni ve var
olan binalar›n enerji verimlili¤i
uygulamalar›nda Uluslararas› Performans
Ölçüm ve Do¤rulama Protokolü’ne
(IPMVP-International Performance
Measurement and Verification Protocol)
göre denetlenmesi gerekti¤i yerler. ‹kincisi
ise yeni binalarda, günümüzün en çok
kullan›lan yeflil bina sertifikalar›ndan
LEED ve BREEAM’e uygunlu¤un
kan›tlanmas› için. (LEED: Leadership in
Energy and Environmental Design,
BREEAM: British Research Establishment
Environmental Assessment Method) Hem
IPMVP hem de yeflil bina sertifikalar›nda
Amerikan enerji verimlili¤i standard›
ASHRAE 90.1’de anlat›lan baz bina
oluflturma metoduna göre k›yaslama
yap›lmas› gerekiyor. (ASHRAE: American
Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers) 

ASHRAE 90.1’e uygun olarak enerji
k›yaslamas› hesab› basit anlamda flu
flekilde yap›l›yor:

Öncelikle yap›lmas› düflünülen
binan›n bütün verileri DesignBuilder’a
girilerek binan›n “gerçek bina” enerji
modeli ortaya ç›kart›l›yor. Daha sonra
bu binay› ASHRAE standartlar›na uygun
bir bina ile k›yaslayabilmek için bir
model daha oluflturmam›z gerekiyor. Bu
modele girilen de¤erleri ise ASHRAE
90.1 standard› belirliyor. Örne¤in
‹stanbul’daki bir bina için duvar
izolasyonu U de¤eri 0,365 olarak, ya da
ayd›nlatmada bürolar için öngörülen güç
yo¤unlu¤u 12 W/m2 olarak giriliyor.
Sistem seçiminde ise yüksek katl› büro
binalar› için HVAC sistemini VAV olarak
seçmemiz gerekiyor. Sonuçta
ASHRAE’nin baz ald›¤› bütün sistem ve
veriler sizin oluflturdu¤unuz ikinci
modele giriliyor ve “baz bina” modeliniz
ortaya ç›k›yor. ‹lk modelinizde oldu¤u
gibi simülasyon program› baz bina
modelinin de yıllık enerji harcama
miktarlar›n› buluyor. Daha sonra bu iki
modelin enerji harcamalar› birbiri ile
k›yaslan›p tasar›mda öngörülen
verimlilik miktar› hesaplan›yor. 

LEED, tasarlanan binan›n ASHRAE
baz bina modeline göre en az yüzde 10
verimli olmas›n› önkoflul olarak
koymaktad›r. BREEAM’de ise enerji
harcamalar› karbondioksit sal›m›na
çevrilip, tasarlanan binan›n CO2 sal›m›n›n
baz binaya k›yasla ne kadar daha az
oldu¤una göre puanlama yap›l›yor.

IPMVP Protokolü’ne uygun olarak
yap›lan enerji verimlili¤i uygulamalar› için
Amerika, ‹ngiltere gibi baz› ülkelerde
çeflitli teflvikler de söz konusu. Ayr›ca
binan›n haz›r bir enerji modelinin olmas›
ileride yap›labilecek her türlü enerji
verimlili¤ine yönelik uygulaman›n
fizibilitesinin kolayca ve do¤ru bir flekilde
yap›lmas›n› sa¤layacakt›r. 

Enerjisinin ço¤unlu¤unu yurt d›fl›
kaynaklardan sa¤layan ülkemiz için
binalarda yap›labilecek enerji verimlili¤i
uygulamalar› bu aç›dan çok önemlidir.
Türkiye’de 18 Nisan 2007’de yürürlü¤e
giren Enerji Verimlili¤i Kanunu ve
5 Aral›k 2008’de onaylanan Binalarda
Enerji Performans› Yönetmeli¤i ile gerekli
enerji tasarrufu önlemlerinin al›nabilmesi
için yasal platform oluflturulmaya
bafllanm›flt›r. Ancak yat›r›mc›lar›n bilinçli
tercihler yapabilmesine olanak verecek bir
sisteme gereksinimleri vard›r. Bu noktada
“bina enerji modellemesi” yat›r›mc›lar›n
bu gereksinimine yan›t verebilecek
nitelikte görülüyor.

Enerji simülasyonu gerek LEED, gerek
BREEAM sistemlerinde kullan›lan, ya da
yalnızca yap›lacak bir yat›r›m›n fizibilite
çal›flmas›nda hem yat›r›mc›lar›n hem de
tasar›mc›lar›n karar vermesini
kolaylaflt›ran bir yöntem olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Çok yak›nda binalar›n enerji
modellemesi, hem enerji verimlili¤i
çal›flmalar›nda hem de bina tasar›m
sürecinde yer alan vazgeçilmez bir unsur
olacak gibi gözüküyor.
Not:
Türkiye’de Çevre Dostu Bina ve Binalarda Enerji
Verimlili¤i projelerinde uzman olan ALTENSIS firmas›,
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almak isteyen yat›r›mc›lara ve kurumlara, bu sürecin
her aflamas›n› kapsayacak biçimde dan›flmanl›k ve
proje yönetimi hizmetlerini uluslararas› standartlarda
vermektedir.Ayr›ca sertifikal› enerji yöneticileri ve
etüt-proje-e¤itim uzmanlar›yla Enerji Verimlili¤i
Kanunu kapsam›nda her türlü hizmeti sunmaktad›r.
ALTENSIS hakk›nda daha fazla bilgi için
www.altensis.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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