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ÖZET
Dünya çapında en fazla enerji ısıtma ve soğutma uygulamalarında tüketilmekte-
dir. Ülkemizde de tüketilen enerjinin büyük bir bölümü ısıtma amacıyla kullanıl-
maktadır. Enerji kaynaklarındaki sorunlar göz önüne alındığında, ısıtma sektö-
ründeki gelişmeleri yönlendiren iki etkenden söz edilebilir. Bunlar, fosil yakıtla-
rın tükenmesiyle fiyatların artması sonucu ortaya çıkan enerji maliyeti sorunu
ve enerji tüketimi ile artan CO2 emisyonu sonucu oluşan çevre kirliliği sorunu-
dur. Enerji kaynaklarında belirtilen bu olumsuzluklar, yenilenebilir enerji kay-
naklarını ve yenilenebilir enerji kaynaklı teknolojileri ön plana çıkarmıştır. Isı
pompası sistemleri, yenilenebilir enerji kaynaklı teknolojilerin en önemlilerin-
den biridir. Bu sistemlerin en önemli giderleri elektrik enerjisidir. Bu çalışmada
ısı kaynağı olarak hava ve suyun kullanıldığı, hava-hava, hava-su, su-su ve su-
hava olmak üzere dört farklı şekilde çalışabilen ısı pompası sisteminin ekonomik
analizi yapılmıştır. Sabit yoğuşturucu sıcaklığında buharlaştırıcı sıcaklığı artırı-
larak elde edilen ısı pompası COP değerleri grafiksel olarak sunulmuştur.
Belirlenen COP değerlerine bağlı elektrik tüketim miktarı ve yıllık elektrik mali-
yeti, dört farklı çalışma şekli için hesaplanmıştır. Mevcut ısı pompası sistemi ile
aynı kapasiteye sahip bir elektrikli ısıtıcı ekonomik yönden karşılaştırılmıştır.
İşletme ve kurulum maliyetleri göz önüne alınarak yapılan ekonomik analizler-
de “Geri Ödeme Süresi Metodu” ve “Net Bugünkü Değer Metodu” kullanılmış-
tır. Mevcut ısı pompası sisteminin dört farklı çalışma şeklinden hangisinin, hem
verimlilik hem de ekonomik yönden elektrikli ısıtıcıya göre daha avantajlı oldu-
ğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Isı Pompaları, Yenilenebilir Enerji, Ekonomik Analiz.

1. GİRİŞ
İnsanlıktarihiilebaşlayanenerjiihtiyacı,artannüfusvegelişentek-
nolojiilebirliktehergeçengünartmaktadır.Teknolojikgelişmelere
bağlıolarakfarklıenerjikaynaklarıkullanılmaktadır.Enerjikaynağı
olarakilkzamanlardaodunvebenzeriyakacaklarkullanılırken,daha
sonra kömür ve son zamanlarda petrol ve doğal gaz kullanılmaya
başlanmıştır.Günümüzdeisetüketilenenerjininbüyükbirkısmıfosil
ve benzeri kaynaklardan sağlanmaktadır. Geriye kalan çok az bir
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kısımenerjiihtiyacıisenükleerenerjiveyenilenebi-
lir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Enerji
gereksiniminin büyük bir kısmını karşılayan fosil
kaynaklıenerjirezervleriartanihtiyaçlatersorantılı
olarakçokhızlıbirşekildeazalmaktadır.Eniyimser
öngörüler bile 2030 ile 2050yılları arasındapetrol
rezervlerinin gereksinimi karşılamayacağını göster-
mektedir. Petrol üreten ülkelerdeki çatışmalar bazı
ülkelerirahatsızetmektedir.Kalkınmaktavenüfusu
hızla artmakta olan ülkemizde de enerji tüketimi
hızlaartmakta,bunakarşıntabikaynaklarımızhızla
azalmaktadır [1]. Bazı enerji türlerinde ise dışa
bağımlılık sözkonusudur.Bunedenlerle,değerive
önemihergeçengünartanenerjiyalnızcaekonomik
bir sorun olmakla kalmayıp, siyasi bir güvenlik
meselesinededönüşmektedir.Busorunlarıngideril-
mesiiçinizlenmesigerekenilkyolmevcutenerjinin
enfazlatüketildiğialanlarıtespitederek,kullanımla-
rının en aza indirilmesini sağlamaktır [2]. Bunlara
ilaveten aşırı fosil yakıt tüketimi sonucu oluşan
çevre kirliliği tüm dünyanın en önemli sorunların-
dandır.Seraetkisininoluşmasınıntemelindeyanma
sonucu ortaya çıkan CO2 emisyonu vardır. CO2
emisyonununküreselısınmadanbaşkaolumsuzetki-
leri olduğu gibi, yanma sonucunda yalnızca CO2
emisyonudeğil,aynızamandaSOx veNOx gibidiğer
zararlıemisyonlardaaçığaçıkmaktadır.

Busorunlar,enerjiihtiyacınıntemizveyenilenebilir
enerjikaynaklarındankarşılanmasınıgerektirmekte-
dir. Yenilenebilir enerji kaynakları; güneş enerjisi,
rüzgârenerjisi, jeotermalenerji,dalgaenerjisi, füz-
yonenerjisi,biokütleenerjisi,toprak,havavesuola-
raksayılabilir[1].Mevcutvegelişmekteolanyeni-
lenebilir enerji teknolojileri arasında ısı pompaları
önemlibiryertutmaktadır[3].Yaşamsalfaaliyetlerin
konfor şartları altında sürdürülebilmesi için yaşam
alanlarının ısıtılması ve soğutulmasında harcanan
enerji, küresel ölçekteki toplam enerji tüketiminde
önemlibirpayasahiptir.Avrupaülkelerindebirincil
enerjitüketiminin%40’lıkbölümü,ülkemizdeise%
50’likbölümübinalarınenerjiihtiyacıiçinkullanıl-
maktadır [4, 5, 6]. Isı pompası sisteminin ısıtmada
kullanılmasıhemekonomikbirkazançsağlamakta,
hem de doğal kaynakların ve çevrenin korunması

bakımındanönemarzetmektedir.Isıpompalarıgele-
nekselsistemlerveelektrikli ısıtıcılar ilekarşılaştı-
rıldığında,gelenekselsistemleregöreenerjigiderini
önemli ölçüde azaltırken, elektrikli ısıtıcılara göre
önemli bir enerji kazancı sağlamaktadır. Çevremiz-
dekihava,toprakvesugibidoğalısıkaynaklarından
yararlananısıpompaları,endüstriyeluygulamalarda
da büyük oranda kullanılmaktadır [7]. Isı pompası
sistemlerindeenönemligiderelektrikenerjisidir.Isı
pompasına sağlanan elektriğin daha düşük fiyattan
sunulmasıvedüşükfaizlikrediolanaklarıbusistem-
lerin yaygınlaşması noktasında önemli bir avantaj
sağlamaktadır. Isı pompalarının kullandığı elektrik
enerjisinintermiksantraldensağlanmasıdurumunda,
çevre ile olan ilişkinin de değerlendirilmesi gerek-
mektedir[8].

2. ISI POMPALARININ TEMEL PRENSİBİ
Isıl enerjinin azalan sıcaklık yönünde, diğer bir
deyişleyükseksıcaklıktakiortamdandüşüksıcaklık-
takiortamadoğrukendiliğindengeçtiğiherkestara-
fından bilinen doğal bir olgudur. Bu olgu hiçbir
makineyegerekkalmadankendiliğindengerçekleş-
mektedir.Bunakarşın,buolgununtersi,yanidüşük
sıcaklıktaki bir ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir
ortamaısıgeçişikendiliğindenoluşmamaktadır.Bu
işlemsoğutmamakineleriveısıpompalarıadıveri-
len özel makinelerin kullanımını gerektirmektedir
[9].Isıpompalarıvesoğutmamakineleriaynıçevri-
megöreçalışmaktadır.Fakatkullanımamaçlarıfark-
lıdır.Soğutmamakineleriilebirmahalinsoğutulma-
sıamaçlanırken,ısıpompalarındaamaçbirmahalin
ısıtılmasıdır[10].Isıpompasısitemlerindeısıenerji-
sininalındığıortamkaynak,ısıenerjisininaktarıldı-
ğıortamisekuyuolarakadlandırılmaktadır.Isıpom-
paları çevremizdeki hava, toprak, güneş, su vb. ısı
kaynaklarından yararlanmaktadır. Bu sistemler
genelliklekaynaktiplerinegöreyadakaynak-kuyu
tiplerinegöreadlandırılmaktadır.Örneğinısıkayna-
ğı olarak toprağın kullanıldığı ısı pompası toprak
kaynaklı ısı pompası olarak adlandırılmaktadır. Isı
enerjisinihavadanalıpsuyaaktaranısıpompasısis-
temihavadansuyayadahava-suısıpompasıolarak
adlandırılabilmektedir [11]. Isıpompalarının teknik
veekonomikperformansı,kullanılanısıkaynağının
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niteliğiileyakındanilgilidir.Bunedenleısıpompa-
sı sistem seçiminde kullanılacak ısı kaynağı ve ısı
kuyusununtürüçokönemlidir[12].Isıpompasında
kullanılacak ideal ısıkaynağıbazıözellikleresahip
olmalıdır.Buözelliklerdenbazılarışöylesıralanabi-
lir.

➢ Isıtmasezonuboyuncayüksekvekararlısıcaklığa
sahipolmalıdır.

➢Bolvekolaybulunabilirolmalıdır.
➢Termofizikselözelliklerbakımındanuygunolma-
lıdır.

➢Kirleticiveaşındırıcı(korozif)etkisiolmamalıdır.
➢Düşükyatırımişletmemaliyetigerektirmelidir.

2.1. Hava Kaynaklı Sistemler
Hava, her yerde bulunabilmesi, kullanımının kolay
olmasıveekonomikliğiileençokkullanılanısıkay-
nağıdır.Enbüyükdezavantajıkararlısıcaklığasahip
olmamasıveözelliklekarasaliklimlerdekışayların-
da, hatta gün içerisinde hava sıcaklığının çok düş-
mesidir. Isıpompalarında ısıkaynağı ile ısıkuyusu
arasındakisıcaklıkfarkıarttıkçasistemperformansı
azaldığıiçindışhavasıcaklığınındüşmesiısıpom-
pasınınkapasiteveperformansınıdüşürmektedir.Bu
nedenle hava kaynaklı ısı pompaları karasal iklim-
lerdeyaygınolarakkullanılmamaktadır.Ayrıca,hava
kaynaklıısıpompalarında0°Cvealtındakisıcaklık-
larda buharlaştırıcı serpantini üzerinde buzlanma
olmaktadır.Oluşanbuzlanma, ısı transferini azalta-
rak ısı pompasının performansını düşürmektedir.
Buzlanmayıçözmek için ısıpompasının tersyönde
çalıştırılarak defrost yapılması gerekmektedir.
Defrostsıklığıarttıkçaenerji tüketimideartacağın-
dan ısı pompası performans katsayısı düşecektir
[12,13].

2.2. Yüzey Suyu Kaynaklı Sistemler
Busistemlerde ısıkaynağıolarakdeniz,göl,gölet,
vb.büyüksukütlelerikullanılmaktadır.Denizvegöl
suyu sıcaklıkları, hava ve toprağa kıyasla daha az
değişiklik göstermektedir. Nehir ve göl suyu kay-
naklıısıpompasısistemlerininilkyatırımmaliyetle-
ritoprakkaynaklıısıpompalarındandahadüşüktür.
Ancakkullanımvetahliyesi,yerelyönetimlerinyap-

tıklarıdüzenlemelerebağlıolduğundançeşitlikısıt-
lamalar veya yasaklar söz konusu olabilmektedir.
Nehir ve göl suyu kaynaklı ısı pompalarında su
derinliğinin2m’denazolmamasıveyüzeyalanının
kuruluısıpompasıkapasitesininherbirkW’ıiçinen
az 80m2 olması gerekmektedir.Kış sıcaklıklarının
yaklaşık0°C’yekadardüşmesibuısıkaynaklarının
enbüyükdezavantajlarıdır[12,14].

2.3. Yeraltı Suyu Kaynaklı Sistemler
Yeraltı suları yeterli miktarda, kalitede ve uygun
derinliktebulunmalarıdurumundaısıkaynağıolarak
kullanılabilmektedir. Yeraltı sularının en avantajlı
yönü,10mvedahaderinlerde,dahayüksekvenere-
deysesabitsıcaklığasahipolmasıdır.Pekçokbölge-
de yeraltı suları 4–10 °C arasında kararlı sıcaklığa
sahiptir.Suyunsıcaklığı;

•Çıkarıldığıderinliğe,
•İklime,
•Bölgeninjeolojikyapısınabağlıdır.

Bu ısı kaynağından yararlanmak için de açık ve
kapalı sistemler kullanılmaktadır.Açık sistemlerde
yeraltı suyu ısı pompasına pompalanmakta, ısı
almakta ve daha sonra ayrı bir kuyuyaveyayüzey
suyunagerigöndermektedir.Kapalı sistemlerde ise
direktgenleşmelitip(soğutkanyeraltıısıdeğiştirici-
debuharlaşmaktadır)veyasalamuraçevrimlitipola-
bilmektedir[12,14].

Yeraltı suyunun mevsime bağlı sıcaklık değişimi
azdır.Bunedenle,buısıkaynağınıkullanansistem-
ler özellikle hava sıcaklığının yaz ile kış arasında
büyükdeğişimgösterdiğikarasaliklimleriçinavan-
tajlıdır. Bir mahaldeki yeraltı suyu sıcaklığı yıl
boyuncalokalolarakortalamayıllıkhavasıcaklığı-
na eşittir.Aşırı kuyu derinliğine sahip yeraltı suyu
sıcaklıklarıortalamayıllıkçevresıcaklığındandaha
yüksektir.Yeraltısuyununbaşlıcadezavantajları;

•Suyunbulunabilirliği,
•Miktarınınyeterliliği,
•İlkyatırımmaliyetininyüksekoluşu,
•Düşükkalitedekisularınsebepolduğusorunlar,
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•Yerelyönetmeliklerdenkaynaklanabilecekkısıtla-
malar,

•Çevrekirliliğioluşturmaihtimalidir.

3. MATERYAL ve YÖNTEM
Buçalışmadasu-hava,su-su,hava-havavehava-su
olmaküzeredörtfarklıçalışmaşeklinesahipbirısı
pompası sistemi kullanılmıştır. Sistemin dört farklı
çalışma şekli için, sabit yoğuşturucu sıcaklığında,
buharlaştırıcı kaynak akışkan sıcaklığındaki artışa
bağlı,yıllıkelektrikenerjisimaliyetlerihesaplanmış-
tır.Dahasonrabusistemlerileaynıkapasiteyesahip
birelektrikliısıtıcıarasındaekonomikanalizyapıla-
rak,verimlilikveekonomiklikyönündensistemlerin
avantajlılığı karşılaştırılmıştır. Isı pompası ile ilgili
çalışmalarAtatürk Üniversitesi MakineMühendis-
liği Bölümü Enerji Laboratuvarı’nda bulunan çok
fonksiyonlu bir ısı pompası sisteminde yapılmıştır
(Şekil1).Sistemdört farklı şekildeçalışabilmekte-
dir.Sistemdebireradethavalıyoğuşturucuvebuhar-
laştırıcı,bireradetsuluyoğuşturucuvebuharlaştırı-
cı,biradetkompresör,ikiadetkısılmavanasıveçok
sayıda solenoid vana bulunmaktadır. Kullanılan
kompresör ve ölçüm ekipmanları bütün çalışma
şekilleriiçinaynıdır[11].

Hava-havaısıpompasısistemindeısıkaynağıolarak

dışhavakullanılmaktadır.Isıkaynağındanalınanısı
doğrudan mahal havasına transfer edilmektedir.
Hava-su ısı pompası sisteminde ısı kaynağı yine
havadır.Isıkaynağındanalınanısısuyaaktarılmak-
tadır.Su-havaısıpompasısistemindeiseısıkaynağı
olarak şebeke suyu kullanılmaktadır. Isı kaynağın-
danalınanenerjidoğrudanmahalhavasına transfer
edilmektedir. Su-su ısı pompası sisteminde ise ısı
kaynağıolarakşebekesuyukullanmaktaveısıkay-
nağındanalınanenerjiyinesuyaaktarılmaktadır.

3.1. Isı Pompası Hesaplamalarında Kullanılan 
Bağıntılar

İdealısıpompasıçevrimindeısıpompasınınetkinlik
katsayısıdeğerieşitlik(1)veeşitlik(2)ileifadeedil-
mektedir.

Eldeedilmekistenendeğer
COPIP =————————————(1)Harcanmasıgerekendeğer

Q̇Kond.COPIP=—————– (2)
ẆKomp,elektrik

Kondenser, evaporatör kapasiteleri ve kompresör
gücüaşağıdakieşitliklerdeneldeedilir.

Q̇kond =ṁr (hg −hç) (3)
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Q̇evap. =ṁr (hç −hg) (4)

Ẇkomp =ṁr (hç −hg)veya

Ẇkomp =V.cos().√3 (5)

Buradaralt indisisoğutucuakışkanı,gveçalt in-
dislerisırasıylagirenveçıkanterimlerini,Ikompre-
sörünçektiğiakımı,Vkompresörünkullandığıelek-
trikgeriliminiifadeetmektedir.Deneydüzeneğinde
kullanılan havalı ve sulu yoğuşturucular için sabit
Q̇kond değerleri;sırasıyla6.35kWve6.978kWola-
rakbelirlenmiştir[11].

3.2. Ekonomik Analiz için Kullanılan Metotlar

3.2.1. Şimdiki Değer Metodu
Mühendislikprojeveyatırımlarınınekonomikkarşı-
laştırılmasındaençokkullanılanmetottur.Bumetot
ilegelecekzamaniçindekitümparaakışlarışimdiki
değere getirilir ve alternatif yatırımların şimdiki
değerlerikarşılaştırılarakenekonomikolanalterna-
tif seçilir. Alternatiflerin maliyet karşılaştırması
yapılıyorsa,toplammasraflarınşimdikideğerininen
düşük olduğu alternatif tercih edilmelidir [7].
Alternatif yatırımlarınmaliyetlerinin şimdiki değer
hesabıiçinaşağıdakikorelasyonkullanılmıştır.

FnBD=∑n=1———;n=1,2,3,…t (6)
(1+i)n

BuradaFn gelecektekinakit akımlarını, t planlanan
ödemesüresiniveikırdırmaoranınıgöstermektedir.
Nakit girişleri yerine nakit çıkışlarının söz konusu
olduğudurumlarda,giderlerinbugünküdeğeriBDC
ileifadeedilmektedir.

BudurumdaCn,nperiyodusonundakigiderlerigös-
termeküzere;

CnBDC =∑n=1——— (7)
(1+i)n

olarakyazılmaktadır.Biralternatifinekonomikömrü
süresince sağladığı gelirlerin bugünkü değeri ile

maliyetlerin bugünkü değeri arasındaki fark net
bugünkü değeri vermektedir. Bu durumda net
bugünküdeğer(NBD);

Cn CnBDC =∑n=1———– ∑n=1——— (8)
(1+i)n (1+i)n

yazılmaktadır.

Alternatiflerarasındaseçimyapılırkennetbugünkü
değeri maksimum olan alternatifin tercih edilmesi
gerekmektedir[15].

3.2.2. Geri Ödeme Süresi Metodu
Geriödemesüresi,yatırımınkazançlarının,yatırımın
maliyetine eşit oluncaya kadar geçen süredir. Geri
ödeme süresi analizinde karar kriteri, geri ödeme
devresienküçükolanprojeyiseçmektir.Geriödeme
süresi analizinde her yatırımın kazançları birikimli
olarakelealınmaktadır.Birikimlikazançnezaman
yatırımmaliyetineeşitolursaozamanakadargeçen
süregeriödemesüresiolarakalınır[15].Geriödeme
süresi;

YatırımMaliyeti
GeriÖdemeSüresi=———————– (9)

YıllıkTasarruf

şeklindehesaplanmaktadır.

4. BULGULAR

4.1. Dört Farklı Çalışma Şekli İçin Yıllık Elektrik 
Maliyetlerinin Karşılaştırılması

Çalışmada yoğuşturucu sıcaklığı sabit tutularak,
buharlaştırıcı sıcaklığının artışına bağlı olarak ısı
pompası sisteminin her bir çalışma şekli içinCOP
değerindeki değişim belirlenmiştir. Daha sonra ısı
pompası sistemi COP değerlerindeki değişim ile
kompresör gücündeki değişimler belirlenerek ısı
pompasısistemininyıllıkelektriktüketimmiktarının
değişimi hesaplanmıştır.Mevcut ısı pompası siste-
minindörtfarklıçalışmaşekliiçinısıtmatesirkatsa-
yısı(COP)veyıllıkelektrikmaliyetlerinin,evapora-
tör kaynak akışkan sıcaklık artışına göre değişimi
Şekil 2’de grafikler şeklinde sunulmuştur. Kaynak
akışkansıcaklığınınartmasıileevaporatördenalınan
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ve kondenserden atılan ısıl enerjimiktarı artarken,
ısı pompası sistemi ısıtma tesir katsayısı da (COP)
artmaktadır.Ayrıca,herbirçalışmaşekliiçin,buhar-
laştırıcı kaynak akışkan sıcaklık değişimine bağlı
yıllık elektrik maliyet değişiminin karşılaştırılması
Şekil3’tegrafikselolaraksunulmuştur.Bütünçalış-
ma şekilleri için ısı pompası ısıtma tesir katsayısı
(COP),kaynakakışkanbirimsıcaklığındakiartışile
artmaktadır. Isıtma tesir katsayısındaki (COP) en
fazlaartışhava-havavesu-havaçalışmaşekillerinde
gerçekleşmektedir. Yıllık elektrik maliyetleri ise
COPdeğerlerindekiartmayaparalelolarakazalmak-
tadır.Ancaksu-suçalışmaşeklinesahipısıpompası

sisteminin ısıtma tesir katsayısı (COP), hava-hava
çalışmaşekline sahip ısıpompası sisteminin ısıtma
tesirkatsayısı(COP)değerindendahayüksekolma-
sına rağmen, yıllık elektrik tüketiminin de yüksek
olduğubelirlenmiştir.Budurumsistemdekullanılan
havalı kondenser ile sulu kondenser arasındaki ka-
pasitefarkıylaaçıklanabilmektedir.

4.2. Isı Pompası Sisteminin Dört Farklı Çalışma 
Şekli İle Bir Elektrikli Isıtıcının Ekonomik 
Analizi

Bir ısı pompası sistemininuygulanabilirolabilmesi
için termodinamik bakımdan uygun olduğu kadar
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ekonomikbakımdandauygunbirmaliyetteolması
gerekmektedir. “Geri Ödeme Süresi Metodu” ve
“NetBugünküDeğerMetodu”biryatırımınekono-
mikolupolmadığınıdeğerlendirmekiçinkullanılan
yöntemlerdendir.

4.2.1. Geri Ödeme Süresi Metoduna Göre 
Ekonomik Analiz

Yapılan ekonomik analizde, ısı pompası sisteminin
herbirçalışmaşekliiçinyıllıkelektrikmaliyetininen
düşük olduğu kompresör gücü dikkate alınmıştır.
Karşılaştırmaiçinkullanılanelektrikliısıtıcının6kW
gücünde olduğu kabul edilmiştir. Hesaplamalarda,
cihazlarınısıtmasezonuboyunca180günvehergün
10 saat çalıştığı esas alınmıştır. Ekonomik analizde
kullanılan elektrik birim fiyatı, Türkiye Elektrik
DağıtımAnonim Şirketi tarafındanKasım 2011 tek
zamanlı tarife fiyatı olan 0,21659 L/kWh alınmıştır
[16].Isıpompasısisteminindörtfarklıçalışmaşekli
içineldeedilensonuçlarTablo1’desunulmuştur.

Su-havaçalışmaşeklinesahipısıpompasısisteminin

geriödemesüresi4,2yıl,su-suçalışmaşeklinesahip
ısı pompası sisteminin geri ödeme süresi 4,9 yıl,
hava-havaçalışmaşeklinesahipısıpompasısistemi-
ningeriödemesüresi4,6yılvehava-suçalışmaşek-
linesahip ısıpompasısisteminingeriödemesüresi
5,5yılolarakhesaplanmıştır.Isıpompasısisteminde
tüm çalışma şekillerinin, elektrikli ısıtıcıya göre
dahakârlıolduğubelirlenmiştir(Tablo1).Ayrıcaısı
pompasısistemininfarklıçalışmaşekilleriiçerisinde
enavantajlıolansu-havaçalışmaşeklinesahipsis-
tem olduğu görülmüştür. Isı pompası sisteminin
farklıçalışmaşekillerindekigeriödemesüreleriara-
sındakiilişkiŞekil4’tegrafikselolarakgösterilmiş-
tir. Bu çalışma şekillerinden herhangi birinin elek-
trikli ısıtıcıyerinekullanılmasıdurumundakullanı-
cınınkârlıolduğusaptanmıştır.

4.2.2. Net Bugünkü Değer Metoduna Göre 
Ekonomik Analizi

Geriödemesüresimetodundaparanınzamanagöre
değişimi dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle bu
metotparanınzamanagöredeğişiminihesabakatan
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başka bir yöntem ile birlikte kullanılmalıdır. Bu
nedenle yapılan maliyet analizinde, “Geri Ödeme
SüresiMetodu”yanındaparanınzamanagöredeği-
şimini dikkate alan “Net BugünküDeğerMetodu”
kullanılmıştır.

Netbugünküdeğer;biralternatifinekonomikömrü
süresince sağladığı gelirlerin bugünkü değeri ile
maliyetlerin bugünkü değeri arasındaki farkı ver-
mektedir.

Mevcutalternatiflerinkurulummaliyeti,heryılsağ-
layacağıtasarruf,yıllıkbakımmaliyeti,hurdadeğer,
projenin ekonomik ömrü ve yıllık faiz oranı gibi
değerlerinnekadarolacağı,vs.bilinmesigerekmek-
tedir.Tablo 2’de ısı pompası sisteminin dört farklı
çalışma şekli için “Net Bugünkü Değer Metodu”
kullanılarakeldeedilennetbugünküdeğerlerveril-
miştir.

Hesaplamalarda ısı pompası siteminin yıllık bakım
maliyetivehurdadeğeriihmaledilmiştir.Yıllıkfaiz
oranı,i=%10vetoplamsistemömrü,n=15yılola-
rak alınmıştır. Hesaplamalar sonucunda su-hava
çalışma şekline sahip ısı pompası sisteminin net
bugünküdeğeri1.034TL,hava-havaçalışmaşekline
sahipısıpompasısistemininnetbugünküdeğeri
-177TL,su-suçalışmaşeklinesahipısıpompasısis-
teminin net bugünkü değeri -1.483 TL ve hava-su
çalışma şekline sahip ısı pompası sisteminin net
bugünkü değeri -3005 TL olarak elde edilmiştir.
Alternatiflerarasındaseçimyapılırkennetbugünkü
değeri maksimum olan alternatifin tercih edilmesi
gerekmektedir(Okka2009).Bunagöreısıpompası
sisteminindört farklı çalışma şekli için tercih edil-

mesigerekensisteminsu-havaçalışmaşeklinesahip
ısıpompasısistemiolduğubelirlenmiştir.

5. SONUÇ
Yapılan çalışmada bir ısı pompası sisteminin su-
hava,su-su,hava-havavehava-suolmaküzeredört
farklı çalışma şekli için, ısıtma tesir katsayısının
buharlaştırıcı kaynak akışkan sıcaklığının artışına
bağlıdeğişimiincelenmiştir.Dörtçalışmaşekliiçin
de en yüksek ısıtma tesir katsayısının (COP) elde
edildiğikompresörgücünegöreısıpompasısistemi-
ninyıllık elektrikmaliyetihesaplanmıştır. Isıpom-
pasısistemininbirelektrikliısıtıcıyagöreuygulana-
bilirliğini incelemek amacıyla ekonomik analiz
yapılmıştır. Yapılan ekonomik analizde “Geri
Ödeme Süresi Metodu” ve “Net Bugünkü Değer
Metodu”kullanılmıştır.

Yapılanhesaplamalaragöreenyüksekyıllıkelektrik
maliyeti havadan suya ısı pompası sisteminde, en
düşük yıllık elektrik maliyeti ise sudan havaya ısı
pompasısistemindeeldeedilmiştir.Buradanyüksek
buharlaştırıcı kaynak akışkan sıcaklığına sahip sis-
temlerindahaekonomikolduğusonucunavarılmış-
tır.

Isıpompasısisteminindörtfarklıçalışmaşekliiçin
deelektriktüketiminin,elektrikliısıtıcıyagöreenaz
3katdahaazolduğusaptanmıştır.Buçalışmaşekil-
lerindenherhangibirininelektrikliısıtıcıyerinekul-
lanılmasıdurumda,herbirsistemineldeedilengeri
ödemesüresisonundakendiniamortiettiğivesonra-
ki yıllarda kullanıcıya kâr sağladığı saptanmıştır.
Eldeedilensonuçlaragöreenavantajlısistemin,geri
ödeme süresi en kısa olan su-hava çalışma şekline
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sahipısıpompasısistemiolduğubelirlenmiştir.Net
bugünküdeğermetoduileyapılanekonomikanaliz
sonucuna göre de en avantajlı sistemin, su-hava
çalışma şekline sahip ısı pompası sistemi olduğu
saptanmıştır.Sonuçolarak,su-havaçalışmaşekline
sahipısıpompasısistemininenkısageriödemesüre-
sivepozitifnetbugünküdeğeresahipolmasıilebu
sisteminindiğerçalışmaşekillerineveelektrikliısı-
tıcıyagöredahaavantajlıolduğubelirlenmiştir.
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