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Tüm evren bir denge üzerine 
kuruludur.  Evrendeki enerji de 
bu dengeyi sağlamak için sürekli 
kılıktan kılığa girip bu kurala 
uyar. Evrenin talebimize uygun 
formda bize sunmuş olduğu 
enerjiyi bilinçsizce harcamak 
yerine, enerjinin yararlı iş 
üretme potansiyelini sonuna 
kadar değerlendirip akılcı 
biçimde kullanmayı seçersek,  
daha az enerji ile  daha nitelikli 
senaryolar üretmek mümkün 
olur.

ÖZET

Bu çalışmada, binaların enerji 
tüketimi ve çevresel etkileri 

üzerine bir değerlendirme 
yapılmış  olup bundan sonraki 
sayılarda da, Termodinamiğin 

2. Yasasını dikkate alan 
REMM, Rational Exergy 

Management Model’in (Akılcı 
Ekserji Yönetim Modeli) 

bina tasarım ve işletiminde 
uygulamasına yer verilecektir.   

1. GİRİŞ

017 yılında 162.8 milyar 
m2 olan küresel bina sto-

ğunun 2026 yılında 183.5 milyar 
m2’ye ulaşması beklenmektedir. 
Navigant Research’ün  2019 yılı 
raporuna dayandırılan bu ra-
kamlar on yıllık bir süreçte 20.7  
milyar m2’lik bir artışa işaret et-
mektedir. 

Uluslararası Enerji Ajansının 
2017 yılında yayınladığı “Küresel 
Durum Raporu”na göre (Global 
Status Report, 2017) binalarda 
m2 başına yıllık enerji tüketimi 
küresel ölçekte 2000’li yılların 
başında 190 kWh/m2 olup, ik-
limsel değişikliklere, sektördeki 
yeni uygulamalara ve  gelişmelere 
paralel olarak bu miktarın 2030 
yılında 100 kWh/m2’ye düşece-

ği öngörülmektedir. Yine aynı 
raporda 2019-2020 yıllarındaki 
bina enerji tüketiminin yıllık  
ortalaması 130 kWh/m2 olarak 
belirtilmiş olup sonuçlar Şekil 
1.1’de  özetlenmiştir. 

Binaların (yaşı, kullanım amacı, 
enerji tüketimi, yapı kalitesi vb) 
özelliklerine göre değişmekle 
birlikte ortalama yıllık bina m2’si 
başına (Gizli, önlenebilir CO2 sa-
lımları hariç) CO2 salımının 110 
kgCO2 (Delay, Farmer, Jennings, 
2009) olduğu düşünüldüğünde 
yalnızca bina stokları nedeniyle 
doğadan çalacağımız fosil köken-
li yakıt miktarını, karşılığında 
doğaya bırakacağımız CO2 sa-
lımlarını ve bu yakıtın barındır-
dığı enerjiyi akılcı kullanmayıp 
bir kısmını  evrene hibe ederek  
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Şekil 1.1  Binalarda Enerji Tüketiminin küresel ölçekte yıllara göre değişimi   
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dengeleri nasıl alt üst etmekte 
olduğumuzu görmezden geleme-
yiz. Bina stoğunun on yıl sonra 
ulaşacağı miktar ve bunun bera-
berinde getireceği çevresel etkiye 
bakarak,  CO2 salımlarının do-
ğanın  tolere edebileceği miktarı 
aşması ihtimalini  ve bunun 
sonuçlarını  iyi değerlendirmek 
zorundayız.

Tablo ülkemiz açısından da ol-
dukça kötüdür. Enerji arzımızın 
yaklaşık %75’inin ithalat yoluyla 
karşılandığı göz önüne alındı-
ğında, çevresel etkisinin yanında  

ekonomik boyutunun ülkeye 
verdiği zararı tahmin etmek zor 
değildir.  2008 yılında 99 Mtoe  
olan enerji arzımızın hızlı bir 
artışla 2020’li yıllarda 218 Mtoe 
miktarına yükselmesi beklenmek-
tedir. Türkiye’de bina sektörünün 
nihai enerji tüketimindeki payı 
şimdilerde %32.8 değerine ulaşa-
rak sanayi sektörünün de önüne 
geçmiştir. (Yegm-Ulusal enerji ve-
rimliliği eylem planı 2017-2023).  
TUİK, sera gazı emisyon ista-
tistikleri, 1990-2016 Raporuna 
(TUİK, 2018)  göre 1990 yılında 
124.8 milyon ton olan ulusal CO2 

salımı (yakıt yanmasından kay-
naklı), 2016 yılında 346.9 milyon 
tona yükselmiştir.

2015 yılı verilerine (Global Status 
Report, 2017) göre binalar birin-
cil enerjinin yaklaşık %36’sını 
tüketmektedir (Şekil1.2). Buna 
bağlı olarak küresel CO2 salımı-
nın da %39’undan sorumludur 
(Şekil 1.3).

Hem küresel hem de ulusal ölçek-
te verilen bu rakamlar, binalarda 
enerji kullanımında alışagelmiş 
metodlar yerine proaktif yakla-

Bina stoğunun on yıl sonra ulaşacağı 
miktar ve bunun beraberinde getireceği 
çevresel etkiye bakarak, CO2 salımlarının 
doğanın tolere edebileceği miktarı 
aşması ihtimalini ve bunun sonuçlarını iyi 
değerlendirmek zorundayız .    

Şekil 1.2  Birincil enerji tüketiminin sektörel bazda dağılımı                    

Küresel enerji tüketiminin 
sektörel bazda dağılımı*

Küresel (enerji kaynaklı) CO2 salımının 
sektörel bazda dağılımı*

* Veriler 2015 yılına ait olup, IEA 2017, World Energy Statistics and Balances Raporundan alınmıştır. 
**Inşaat sektörü bina sektörüne dahil edilmiştir.  

Şekil 1.3 CO2  salımının sektörel bazda dağılımı
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şımlarla akılcı, sürdürülebilir ve 
bütünleşik çözümler üretilmesi 
gerektiğine işaret etmektedir. 

Konut olarak kullanılan bina-
ların bu orandaki payı yaklaşık 
%40’dır. Bunun % 60’lık dilimi-
ni de bina otomasyon sistemleri 
ile yönetilen ve HVAC uygulama-
larına sahip ticari  yapılar oluş-
turmaktadır. 

EN 15232’ye dayandırılan genel 
öngörü, iyi bir Bina Otomasyon 
ve Kontrol Sisteminin (BACS) 
yakıt tüketimini  azaltmada %20 
oranında etkili olabileceği yönün-
dedir.

Bina otomasyon sisteminin bir 
binanın beyni olduğunu göz 
önüne aldığımızda, karşımıza 
çıkan en  önemli konu optimum 
tasarım ve  işletme koşullarının 
sağlanmasıdır.

Enerji sistemlerinin tasarımı, 
çözümlemeleri ve değerlendirme-
lerinde genellikle termodinamiğin 

birinci yasası dikkate alınmak-
tadır. 1. Yasa enerjinin sadece 
niceliği (miktarı) ile ilgilenir, 
niteliği (kalitesi) ile ilgilenmez. 
Bu nedenle  özellikle yenilene-
bilir enerji kaynaklarına dayalı 
sistem çözümlemelerinde birinci 
yasa yetersiz kalır. Yenilenebilir 
enerji sistemleri ile desteklenmiş 
melez  HVAC sistemlerine sahip 
yüksek performanslı binalardaki  
işletme sorununun ana nedeni 
de budur. Bu  binalarda, ekserji 
yıkımının önüne geçmek, bu yı-
kımının neden olduğu  çevresel 
etkiyi minimuma indirmek ve  
optimum elektromekanik sistem 
kontrolünü  sağlamak son derece 
önemlidir. Ancak birinci  yasaya 
dayanarak hazırlanan mevcut 
otomasyon algoritmaları ile bu-
nun sağlanması oldukça güçtür.  
Birinci yasaya dayanarak hazırla-
nan alışılmış otomasyon algorit-
maları bina yük taleplerine  sa-
dece  miktar bazında cevap verir. 
Oysa bina yüklerinin (sıcak su, 
soğuk su, elektrik vs) birim ek-
serjileri ve yük oranları farklıdır 

ve  enerjinin kalitesini (yararlı iş 
yapma potansiyelini) temel alan 
Termodinamiğin 2. Yasasına göre 
olası karışımın  ekserjisi  sürekli  
değişmektedir. Ayrıca,  şebeke 
elektriği ve fosil kökenli yakıtlar-
la karşılaştırıldığında yenilenebilir 
enerji kaynakları  farklı birim  ek-
serjiye sahiptir. Sürekli değişken 
ekserji yük  taleplerine optimum 
düzeyde cevap verilebilmesi ve 
bunların olası karışımının 2.Yasa 
açısından çözülmesi gerekir.  

Eşit  miktarlarda solar (ısıl güç) 
ve PV (Elektrik gücü) olsa hangi-
sini tercih ederiz? Birinci yasaya 
göre miktar olarak ikisi de eşit 
olmakla birlikte  nitelikleri yani 
işyapabilirlikleri farklıdır. Bunun 
görülebilmesi için  ekserji analazi 
yapılmalıdır. 

2. EKSERJİ NEDİR?

Enerji kaynağını bir niceliği (mik-
tar, Q) bir de niteliği  (kalite, ε) 
ile tanımlarız.  Enerjinin niteliği, 
belli bir enerji kaynağının veya 

Küresel Bina Stoğu,  
2017 yılında 162.8 milyar m2 
2026 yılında 183.5 milyar m2
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DR. AYŞE GÜLBEDEN 
KİMDİR?

Konya’da doğdu. Lisans ve 
Yüksek Lisansını Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü’nde, 
Doktora çalışmasını Konya 
Teknik Üniversitesinde ta-
mamladı.  Çeşitli altyapı ve 
üstyapı projelerinde, “Şan-
tiye Mühendisliği, Baş Mü-
hendislik, Makina Müdürlü-
ğü, Satınalma Müdürlüğü, 
Mekanik Tesisat Müdürlüğü, 
AR-GE Proje Yöneticiliği” 
gibi çeşitli görevlerde bulun-
du. 

Kalite Yönetimi, Mekanik 
Tesisat Montaj ve Devreye 
Alma, Enerji Verimliliği ve 
Yönetimi, Teknik Satınalma, 
İş Makinaları, Yurt İçi ve Yurt-
dışı Teklif Hazırlama, Altya-
pı ve Üstyapı Taahhüt İşleri, 
Yüksek Performans Binaları-
nın Tasarım ve İşletimi, LEED 
ve AR-GE Proje Yönetimi 
gibi faaliyet konularında de-
neyimi bulunmaktadır. 

enerji akısının yararlı işe dönüş-
türülebilecek  kısmını yani kalite-
sini ifade eder ve Carno çevrimi 
ile tanımlanır. Bu bize ekserjinin 
tanımını verir. Ekserji, Termo-
dinamiğin ikinci yasasına göre, 
belirli bir miktar enerjinin veya 
enerji akısının herhangi bir ısıl 
süreç içerisinde çevre ile dengeye 
gelinceye kadar faydalı işe dö-
nüştürülebilen bölümüdür. Birim 
Ekserji, ε,  ile ifade edilir. 

Isının miktarını (niceliğini) Q ile 
ifade edersek, Tf (enerji kaynak 
sıcaklığı) ve Tref (çevre denge 
sıcaklığı) sıcaklıkları arasındaki 
ideal Carnot çevrimi tabanında, 
Q’nun faydalı işe dönüşebilme 
olasılığı, Ex ,  aşağıdaki şekilde 
tanımlanır;

 𝐸𝐸" = $1–
𝑇𝑇()*
𝑇𝑇*

+ 	𝑄𝑄 

 
𝐸𝐸" = 𝜀𝜀	 × 	𝑄𝑄 

         2.1)

 

𝐸𝐸" = $1–
𝑇𝑇()*
𝑇𝑇*

+ 	𝑄𝑄 

 
𝐸𝐸" = 𝜀𝜀	 × 	𝑄𝑄         (2.2)

Basit bir örnek vermek istersek; 

Serbest yanma alev sıcaklığı       
Tf = 2000 K, çevre denge sıcak-
lığı  Tref =  283 K (10 °C) olduğu 
varsayılan doğalgazın faydalı işe 
dönüşebilme olasılığı; 

Ex = (1-283/2000)=0,86Q

yani en fazla (ideal olarak) % 
86’dır.  Geri kalanı ise o sürecin 
sürdürülebilirliğini kısacası çev-
rimin tekrarını teminen çevreye 
atılan ısı ile birlikte yıkılmak  du-
rumundadır.

Örnekte de görüldüğü gibi, enerji  
kullanmında ekserji yıkımının 
önüne geçmek ve bu yıkımın ne-
den olduğu önlenebilir çevresel 
etkiyi  azaltmak  için  mutlaka 
Termodinamiğin 2. yasası  dikka-
te alınmalıdır.  Isıl süreçteki ve-
rimsizliklerin yeri ve nedenleri ile  
belirlenebilmesi  ekserji analizini 
ile mümkündür. 
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