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Giriş
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Mülga
Çevre ve Orman Bakanlığının çevre ile ilgili birimleri ve Özel Çevre Koruma Kurumu
Başkanlığının tek çatı altında birleştirilmesiyle oluşturulmuş, görev, yetki ve
sorumlulukları 04.07.2011 tarihli ve 27984 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 644 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir.

Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin farklı lokasyonlarda ve birbirine uzak
binalarda hizmet vermeleri ve binaların günümüz mekânsal ihtiyaçlarını karşılayabilecek
nitelikte olmaması, tüm birimlerin tek bir yapı altında birleştirildiği, yeni Bakanlık hizmet
binası yapımı ihtiyacını doğurmuştur.
Yeni hizmet binasına ilişkin çalışmalar 2012 yılında başlamıştır. Ankara, Çankaya
İlçesi Mustafa Kemal Mahallesinde (Beytepe (Lodumlu) Mevkii) yer alan Hizmet Binası,
43.033 m2’lik parsel üzerinde inşa edilmiştir.
Bakanlığımız ana hizmet binasına taşınma süreci 2015 yılının Ekim ayından
itibaren başlamış olup, toplam 5 ayrı binada faaliyet gösteren Bakanlık merkez teşkilatı
birimleri, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün bir kısmı haricinde, 2016 Mart ayından
itibaren tek çatı altında faaliyet göstermeye başlamıştır.
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Bakanlık Binası Hakkında Bilgiler
A. Genel Bilgiler
Bakanlığımız ana hizmet binası, baza ve kule kısımlarından müteşekkil tek
kütlede toplam 146.461,36 m2 kapalı alandan, 3 bodrum ve zemin kat ile birlikte
19 katlı bloklardan oluşmaktadır.
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B. Teknik Bilgiler
Akıllı Binamızda trijenerasyon sistemi kullanılmakta olup, bu sistem 400 kW enerji
üretimi katkısı sağlamaktadır.
Toplam 2200 adet fancoil, 34 adet klima santrali, 3 adet ısıtma grubu, 3 adet chiller
ve 1 adet absorbsiyonlu chiller soğutma grubu kullanılarak iklimlendirilen binamızda
akıllı merkezi otomasyon sistemi ile yaklaşık 25.000 noktadan haberleşme sağlanmakta
ve tüm noktalar uzaktan kontrol edilebilmektedir.
Ayrıca kule ve baza kısmında gri su ve yağmur suyu sistemi bulunmakta olup, 13
ton kapasiteli gri su sistemi ile lavabolarda kullanılan su, depolarda toplanıp rezervuarlara
aktarılarak su tasarrufu sağlanmaktadır. Yağmur suları 180 tonluk ayrı bir su deposunda
toplanarak, bahçe sulamasında kullanılmaktadır.

Akıllı Binada 8 adet yürüyen merdiven ile 12 adedi baza katlarına, 13 adedi ise kule
katlarına hizmet veren toplam 25 adet asansör bulunmaktadır. Baza katları üzerinde 18
kWp gücünde güneş enerjisi santrali bulunmaktadır. Güneş enerjisinden sıcak su elde
edilmesi için çatı katında 100 adet güneş kollektörü yer almaktadır.
Akıllı Binanın elektrik enerjisi, bina dışında monoblok trafo köşkleri içindeki 7 adet
1600 kVA (11,2 mVA) transformatör ile karşılanmaktadır. 1 adet 1700 kVA dinamik
UPS (kesintisiz güç kaynağı) ve 4 adet 1000 kVA primer jeneratör ile sistemin
yedeklemesi bulunmaktadır.
Ayrıca akıllı binada; bilgisayar altyapı ağı, hibrid telefon santrali, IPTV, CCTV
(kamera), yangın algılama ve ihbar sistemi, access kontrol, girişlerde x-Ray, turnike, kapı
dedektörü, otopark otomasyon sistemi, araç altı görüntüleme sistemi, seslendirme, acil
anons sistemi, merkezi saat sistemleri bulunmaktadır.
Binamızda kullanılan teknik sistemler, oluşturulan otomasyon izleme birimlerinde
24 saat esasıyla sürekli izlenmektedir.
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Enerji Yönetim ve İzleme Merkezi
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Enerji Verimliliği Çalışmaları
Binamızda bulunan sistemlerin daha fazla enerji verimliliği sağlamaya yönelik
iyileştirilmesi yönünde çalışmalar, 2017 yılından itibaren başlatılmıştır. İlk olarak enerji
tüketim verileri dönemsel olarak karşılaştırılarak analizler yapılmıştır. Bu analizler
neticesinde sistemin optimum çalışma düzeni belirlenmiştir. Enerji tüketiminin kontrol
edilebilmesi ve azaltılmasına yönelik ilk tespitler; yalıtım ve sızdırmazlık kontrollerinin
yapılması, iç aydınlatmalarda LED dönüşümünün tamamlanması, zemin kat taban
yalıtımı ve sistem üzerinde otomasyonel kontrolün tüm enstrümanları kapsayacak şekilde
sağlanması ve yeni algoritmalarla güçlendirilmesi olarak belirlenmiştir.

Bu tespitler doğrultusunda ilk olarak 1.- 2. ve 3. bodrum katlarında bulunan kapalı
otopark alanlarının aydınlatmaları ve binadaki yangın merdivenlerinin tamamının
aydınlatmaları, teknisyenlerimiz tarafından harekete duyarlı sensörlü LED
aydınlatmalarla değiştirilmiştir.
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Akabinde infiltrasyon azaltımı çalışmaları yoğunluk kazanmış, binanın dış kabuğu
birleşim noktaları iyileştirilmiş ve binamızın iklimlendirilen alanlarının tümünde dış
cephe yalıtımı sonlandırma çalışmaları yapılmıştır. 2017 yılı Kasım ayından itibaren,
Bakanlığımız (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) ile Alman Federal Çevre, Doğa
Koruma, İnşaat ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu GIZ) arasında imzalanan 4 Ekim 2006 tarihli İşbirliği Protokolü uyarınca yürütülmekte
olan ve hâlihazırda devam eden "Türkiye'deki Kamu Binalarında Enerji Verimliliği"
projesi kapsamına, Bakanlığımız Hizmet Binasının enerji etüdü çalışmaları dâhil
edilmiştir.

Bu kapsamda Bakanlığımız ana hizmet binasının enerji etüdü Türk Firması EVD
Enerji Yönetimi ve Alman Firması Dr. Rudolphi Energieeffizienz GbR tarafından
yapılmıştır.
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Bu çalışmalar sonucunda her iki firma tarafından hazırlanan öneri tedbir listesi ve
uygulama planı, yürütülmekte olan enerji verimliliği çalışmaları ile birlikte
değerlendirilmiştir.

Tedbir listesinde yer alan hususlardan bir kısmı (M1, M5, M7, M8, M9, M10, M13,
M14 ve M15) ile ilgili çalışmaların bazılarının zaten tamamlandığı veya projelendirildiği
ve bazılarının da uygulama aşamasında olduğu anlaşılmıştır.
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Binamızın tam kapasite ile teknik olarak işletilmeye başlandığı yıl olan 2016
yılından günümüze kadar geçen zaman zarfında;
2016 yılı toplam enerji tüketimi 142,58 kWh (m²/yıl),
2017 yılı toplam enerji tüketimi 142,05 kWh (m²/yıl),
olarak hesaplanmıştır.
2017 yılı son çeyreğinden itibaren mevcut sistemin analiz edilmesi ile birlikte
iyileştirme çalışmaları başlatılmış, sistemin rejime girmesi ile birlikte aşağıda daha
ayrıntılı olarak belirtilen çalışmaların tamamlanmasını müteakiben;
2018 yılı sonunda toplam enerji tüketimi 95,56 kWh (m²/yıl) olarak
gerçekleşmiştir.
2019 yılı sonunda toplam enerji tüketimi 91,90 kWh (m²/yıl) olarak
gerçekleşmiştir.
2020 yılı sonunda toplam enerji tüketimi 95,26 kWh (m²/yıl) olarak
gerçekleşmiştir.
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Tamamlanan Çalışmalar
1. İnfiltrasyon Azaltımı Çalışmaları
a- Binanın tüm mahallerinde asma tavan üzerinde mevcut yalıtım birleşim
noktaları ve sonlandırmalar kontrol edilerek cephe kısımlarında,
pencerelerde, şaft boşluklarında, asansör kuyularında, dilatasyonlarda,
iklimlendirilen mahallere geçiş noktalarında, yangın kapıları da dâhil
olmak üzere tüm kapılarda detaylı çalışmalar yapılmış ve gerekli
iyileştirmeler tamamlanarak sızdırmazlıklar sağlanmıştır.
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b- Akıllı Binanın personel girişi ve sosyal tesis girişinde bulunan kayar
kapılar, döner kapılar ile değiştirilmiş, otopark girişlerine hızlı açılırkapanır kapılar yapılmıştır Böylece, ısı kaçakları en az seviyeye
indirilmiştir.
Bu tedbirlerin uygulanması ile yıllık toplam enerji tüketiminde 15,8 kWh
(m²/yıl) azalış gerçekleşmesi öngörülmüştür.
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2. Sıcak Su Kullanımının Kontrol Edilmesi
Binada tek merkezden bütün mahallere uzanan sıcak su kullanımında
ihtiyaç analizi yapılmış olup, sürekli sıcak su ihtiyacı olan mahaller ile
daha az sıcak su kullanılan mahaller sistem üzerinde ayrılmıştır. Ayrıca
ihtiyaca yönelik su sıcaklık değerleri üzerinde kontrol sağlanarak,
kullanım suyu ısıtmasında sarf edilen enerji azaltılmıştır.
Bu tedbirin uygulanması ile yıllık toplam enerji tüketiminde 0,3 kWh
(m²/yıl) azalış gerçekleşmesi öngörülmüştür.
3. Otomasyon Sisteminin İyileştirilmesi
a- Binanın tüm mahallerinde otomasyonel haberleşme yapılabilirliği
sağlanmıştır. Böylece fancoillere kat bazlı ve cephe bazlı ortak sıcaklık
komutu verilebilmesi sağlanmıştır. Bunun yanında koridorlara ve ofislere
farklı sıcaklık değerlerinin tek bir komutla verilebilmesi sağlanmıştır.
b- Soğutma sistemi üzerinde yapılan otomasyonel senaryo güncellemeleri ve
yazılıma eklenen algoritmalar ile sistemin daha verimli ve kararlı
çalışması sağlanmıştır.
c- Otomasyon yazılımına eklenen yeni senaryo ve algoritmalarla,
iklimlendirme ihtiyacı olmayan mahaller mekanik otomasyon sistemi
tarafından algılandığında, iklimlendirme sistemi otomatik olarak
kapanmaktadır. Ayrıca güneş enerji sistemi ile sıcak su sistemi arasında
otomasyonel iletişim sağlanarak geliştirilen algoritmalar ile güneşin
ısıtma yoğunluğunun azaldığı zamanlarda sıcak su depolarının soğumasını
engellemek amacıyla sistemin kendini otomatik olarak kapatması
sağlanmıştır.
Bu tedbirlerin uygulanması ile yıllık toplam enerji tüketiminde 4,6 kWh
(m²/yıl) azalış gerçekleşmesi öngörülmüştür.
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4. Mekanik Sistem Üzerinde Yapılan Değişiklikler
a- Binanın belirli bölgeleri için, ısıtılan mahallerde fancoil emişleri oda
içinden alınacak şekilde imalat değişiklikleri yapılmıştır. Böylece
iklimlendirilen hacimlerde düşüşe gidilmiş ve enerji sarfiyatı azaltılmıştır.
b- Tek mahalde birden fazla fancoil kullanılan yerlerde kontrol panelleri
birleştirilmek suretiyle fancoil termostat çoklama işlemi yapılarak daha
homojen ve tek elden sıcaklık kontrolü sağlanmıştır.
c- Isıtma sistemi mesai saatleri dışında stand by moduna alınarak, enerji
sarfiyatının azaltılması sağlanmıştır.
Bu tedbirlerin uygulanması ile yıllık toplam enerji tüketiminde 11,6 kWh
(m²/yıl) azalış gerçekleşmesi öngörülmüştür.
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5. Zemin Kat Döşemesinin Yalıtımı
Binanın 1. Bodrum katında kapalı otopark yer almakta ve bu mahalde
herhangi bir iklimlendirme sistemi olmadığından iklimlendirme
yapılmamaktadır. Bu sebeple oluşan ısı kaybının önlenmesi için zemin kat
tabanın (otopark tavanının) taş yünü kullanılarak yalıtılması çalışmaları
başlatılmış ve Ekim 2018 tarihinde çalışmalar tamamlanmıştır.
Bu tedbirin uygulanması ile yıllık toplam enerji tüketiminde 3,3 kWh
(m²/yıl) azalış gerçekleşmesi öngörülmüştür.
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6. Aydınlatmalarda LED Dönüşümü, Kontrol ve Optimizasyon Çalışmaları
Akıllı Bina iç aydınlatmalarında yaklaşık 10.000 adet aydınlatma armatürü
kullanılmaktadır. Kullanılan aydınlatma sisteminde mevcut armatürlere
uygun led aydınlatma elemanlarının üretiminin bulunmaması nedeniyle
yaklaşık 1 yıl süren incelemeler, denemeler, ar-ge ve proje çalışmaları
yapılmıştır. Bu çalışmalarda mevcut armatürlerin zayi olmaması gözetilmiş,
bu armatürlerin kullanılması ön şartıyla hareket edilerek gerekli
malzemeler temin edilmiş ve projesinden montajına kadar her aşaması
kendi teknik ekibimiz tarafından gerçekleştirilmek suretiyle, led dönüşümü
projesi hayata geçirilmiştir.
16 Nisan 2018 tarihi itibariyle uygulamasına başlanan led dönüşümü
projesi yılsonu itibariyle tamamlanmıştır.
Bu tedbirin uygulanması ile yıllık toplam enerji tüketiminde 5,3 kWh
(m²/yıl) azalış sağlanması öngörülmüştür.
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Yapılması Planlanan Çalışmalar:
1. Mevcut Güneş Enerji Santralinin Kapasitesinin Artırılması
Akıllı Binanın baza katı üzerinde fotovoltaik paneller ile elektrik üreten 18
kWp gücünde bir güneş enerjisi santrali bulunmaktadır. Bu santralin, ilave
paneller ile kurulu gücünün 118 kWp gücüne yükseltilmesi için proje
çalışmaları tamamlanmış ancak uygulama aşamasında statik ile ilgili
öngörülemeyen sorunlar nedeniyle proje tamamlanamamıştır. Çatı üzerinde
müsait olan bir başka alana uygulama için çalışmalar devam etmektedir.
Bu tedbirin uygulanması ile yıllık toplam enerji tüketiminde 1,0 kWh
(m²/yıl) azalış sağlanması öngörülmektedir.

2. Açık Otopark Alanında Güneş Enerji Santrali Kurulması
Akıllı Binanın açık otopark alanında 700 kWp gücünde güneş enerji
santrali kurulması için proje ve başvuru çalışmaları tamamlanarak
uygulama aşamasına gelinmiştir.
Bu tedbirin uygulanması ile yıllık toplam enerji tüketiminde 7,1 kWh
(m²/yıl) azalış sağlanması öngörülmektedir.
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Teknik İşletmeye İlişkin Enerji Tüketim Verileri

Doğalgaz Tüketimi Verileri

Elektrik Tüketimi Verileri
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Sonuç ve Değerlendirme

Toplam Enerji Tüketimi Verileri

Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı gibi Akıllı Binamızın tam kapasite ile
teknik olarak işletilmeye başlandığı yıl olan 2016 yılından günümüze kadar
geçen zaman zarfında mevcut sistemin analiz edilmesi ile birlikte başlatılan
enerji verimliliği projelerimizin ve iyileştirme çalışmalarımızın olumlu
sonuçları, toplam enerji tüketimindeki yaklaşık %35 ve karbon salımındaki
yaklaşık %25 azalma ile açıkça görülmektedir.
Hayata geçirilen enerji verimliliği projelerinin sonuçları ile akıllı
binamızda bulunan sistemlerin çalışma prensiplerini ve anlık enerji
tüketimlerini sergilediğimiz 3D Model Bina projemiz, Bakanlığımız
personel girişinde konumlandırılarak her yaştan ziyaretçinin incelemesine
sunulmuştur.
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