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ÖZET
Gelişmiş ülkeler, artan enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için alternatif

çözümler aramaktadır. Bu çözümler arasında, yeni enerji kaynakları aramanın

yanı sıra var olan enerjinin verimli kullanılması da önemli bir paya sahiptir.

Avrupa Birliği’nde (AB), toplam enerji tüketiminin %40‘ından binalar sorumlu-

dur. Bu oran binalarda enerjinin verimli kullanılması halinde elde edilecek

tasarrufun önemli bir göstergesidir. Bu nedenle AB, Binalarda Enerji

Performansı Yönetmeliği’ni (EPBD) 2002/91/EC uygulamaya geçirmiş ve her

üye ülkenin binalarda enerji performansının hesaplanmasına yönelik bir metot

geliştirmesi gerekliliğini belirtmiştir. Türkiye’de ise bu doğrultuda Binalarda

Enerji Performansı Yönetmeliği 2009 yılında yürürlüğe girmiş ve ulusal hesap-

lama yöntemi BEP-TR ile birlikte değişik hesap yöntemleri oluşturulmuştur.

Metotlar ancak doğrulanmaları koşuluyla geçerlilik kazanacaktır. Bu amaçla en

çok bilinen ve kullanılan yöntem BESTEST (Building Energy Simulation Test)

prosedürüdür. BESTEST, bina enerji simülasyon programlarının test edilmesi ve

hata kaynaklarının teşhis edilmesi amacıyla kullanılan bir test yöntemidir. Bu

çalışmada BESTEST prosedürü anlatılacak ve ulusal yöntem BEP-TR’nin BES-

TEST ile testinden elde edilen sonuçlar sunulacak ve tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: BESTEST, Binalarda Enerji Performansı, BEP-TR

1. GİRİŞ
Binalarda enerji performansı olgusu, yakın zamanda Türkiye’nin
gündemine girmiş, çıkarılan yasalar ve uygulamaya konulan yönet-
meliklerle gün geçtikçe ilgi odağı haline gelmiştir. Avrupa Birliği
uyum süreci çerçevesinde, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu [1]
doğrultusunda Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği [2]
2009 yılında yürürlüğe girmiştir. Daha sonra binalarda enerji verim-
liliği çalışmalarına hız verilmiş ve 2010 yılında ulusal hesaplama
yöntemi olan BEP-TR [3] geliştirilmiştir. BEP-TR binaların enerji
performans sınıflarının belirlenmesi için geliştirilmiş internet taban-
lı, yarı dinamik simülasyon metodudur [4].
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Binalarda enerji performansı ile ilgili düzenlemeler,
ulusal yöntemler ve bunlara ait yazılımlar ile enerji
simülasyon yazılımlarının da (EnergyPlus, Equest,
Vabi, IESVE, ESP-rvb.) yaygın kullanımını berabe-
rinde getirmiştir. Bina enerji simülasyon yazılımları
dinamik yöntemler kullanırlar ve çok sayıda veri
girişi ve zaman gerektirirler. Bununla birlikte, bu
yazılımların kullanımı ve sonuçlarının yorumlanma-
sı uzmanlık gerektirmektedir. Basitleştirilmiş model-
ler ise genellikle iklim verileri, kullanım şekilleri ve
konstrüksiyon teknikleri ile ilgili bir çok kabul kul-
lanılarak oluşturulurlar ve dinamik enerji simülasyon
yazılımlarına göre daha az veri girişine ihtiyaç duy-
maktadırlar. Basitleştirilmiş modeller aynı zamanda
enerji analizi için hızlı araçlardır ve bu nedenle çoğu
ülke kendi metodolojilerinde bu yaklaşımı tercih
etmektedir. Ancak bu modeller bina enerji sınıfının
belirlenmesinde saplamara neden olmaktadırlar [5].

Metodolojiler ancak ve ancak doğrulanmalarıyla
geçerlilik kazanırlar. Bu amaçla en yaygın olarak kul-
lanılan yöntem BESTEST (Building Energy
Simulation Test) prosedürüdür. BESTEST, bina enerji
simülasyon programlarının test edilmesi ve hata kay-
naklarının teşhis edilmesi amacıyla kullanılan bir test
yöntemidir [6]. Bu çalışmada BESTEST prosedürü
anlatılacak ve BEP-TR’nin BESTEST ile testinden
elde edilen sonuçlar sunulacak ve tartışılacaktır.

2. BESTEST (BUILDING ENERGY
SIMULATION TEST)

BESTEST, bina enerji simülasyon programlarının
test edilmesi ve hata kaynaklarının teşhis edilmesi
için International Energy Agency (IEA) tarafından
1995 yılında geliştirilmiş bir metottur ve daha sonra
ASHRAE 140 Standardı’nın [7] geliştirilmesinde de
kullanılmıştır. Metot, simülasyon sonuçlarındaki
farklı fiziksel işlemlerin etkisini değerlendiren bir
çok test içerir [5]. Prosedürün amacı, açık izahlı test
serileri oluşturarak yazılımları karşılaştırmak ve
yazılımlardaki hata kaynaklarını teşhis etmektir.
Hiçbir yazılım hesaplama yapmak için aynı tip veri
girdisine ihtiyaç duymaz. Bu nedenle BESTEST’te
değişik bina simülasyon yazılımlarının test edilebil-
mesi için tasarlanmış testler tanımlanmıştır [6].

BESTEST ile yazılım doğrulaması yapmak yaklaşık
olarak 2-5 gün sürmektedir. İyi bir bina enerji simü-
lasyon yazılımı geliştirmenin yıllar aldığı düşünülür-
se, BESTEST, doğrulama analizi açısından kısa ve
çabuk bir yol sağlamaktadır. BESTEST, mimarlar,
mühendisler, yazılımcılar ve araştırmacılar tarafından
aşağıda belirtilen çeşitli amaçlarla kullanılabilir [6]:

• Test edilmesi planlanan yazılım sonuçlarının, BES-
TEST raporundaki referans yazılım sonuçlarıyla
karşılaştırılması.

• Çeşitli bina enerji simülasyonları arasındaki uyuş-
mazlığı tayin etmek için, birbirleriyle karşılaştırıl-
ması.

• Bina enerji simülasyonlarındaki farklılıkların algo-
ritmik kaynaklarının teşhis edilmesi.

• Yazılımın, kod değişikliği sonrası, yalnızca istenen
değişikliğin yapıldığından emin olunması için bir
önceki versiyonu ile kontrol edilmesi.

• Algoritmik bir değişiklik sonrası halinde yazılımı
kendisiyle test ederek algoritmalar arasındaki has-
sasiyetin anlaşılması.

BESTEST prosedürü üç bölümden oluşmaktadır. İlk
bölüm BESTEST prosedürünün nasıl uygulanması
gerektiğine yönelik talimatlardan oluşmaktadır.
İkinci bölüm, prosedürün uygulanması, gelişimi ve
sonuç elde edilmesine yöneliktir. Üçüncü bölüm ise
referans program sonuçlarının tablo ve grafiklerini
içerir.

BESTEST, nitelik (qualification) ve hata teşhis
(diagnostic) olmak üzere toplamda 36 testten oluş-
maktadır. Ancak hata teşhis testlerini yapmak iste-
meyen bir kullanıcı sadece 14 tane nitelik testini
uygulayabilir. Geriye kalan testler hata teşhis amaç-
lıdır. Test sıra numaralarındaki artış basitten karma-
şık test yapısına doğrudur [6].

600-650 ve 900-950 nitelik testleri, ısıl karakteristik-
lerine göre sırasıyla düşük ve yüksek ısıl kütle test-
lerini temsil etmektedir. Bu testler, farklı pencere
yönleri, yatay ve düşey gölgelendirme ve set-back
termostat gibi, yazılımların modelleme kabiliyetleri-
ni test etmektedirler [6].
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Hata teşhis testleri (195 – 320), her testte bir para-
metreyi değiştirerek, o parametrenin algoritma üze-
rindeki etkisini tespit etmeyi sağlar. Bu testler, hata
teşhis aşamasında karmaşaya yol açan çok sayıdaki
ısı transferi hadisesini minimal seviyeye düşürmek
için nispeten basittir. Bazı yazılımlar, realistik olma-
yan nedenlerden dolayı bu testleri modelleyemeyebi-
lirler. Bunun nedeni, basitleştirilmiş algoritmalar ya
da kabuller içeren yazılımların, bazı basit hata teşhis
testlerini olduğu gibi modelleyebilecek özelliklere
sahip olmamasıdır. 395-440 hata teşhis testleri bu
sorunu, 195-320 testlerinden daha realistik, alternatif
test serileri sunarak çözmektedir [6].

2.1. BESTEST’in Kullanılması
BESTEST’in uygulanması Şekil 1 ve 2’de belirtildi-
ği gibi devam et ya da etme “go or no go” mantığı
çerçevesindeki akış diyagramlarına dayanmaktadır.
Şekiller testler boyunca yol gösterici olarak sayılabi-
lecek nitelik ve hata teşhis akış diyagramlarını içerir,
akış diyagramlarının temelindeki mantığı özetler ve
testlerin uygulanmasıyla varılması gereken sonucu
tanımlar [6].

Prosedür, kullanıcılara 600 nitelik testiyle başlama-
larını belirtir. 600 testi düşük ısıl kütle nitelik testle-
rinin başlangıcıdır ve 650’ ye kadar devam eder.

Testlerin yapılış sırası ve metodun hangi niteliğini
test ettiği Şekil 1’de verilmiştir [6].

Şekil 1’e göre Tablo 1’de verilen 600 testinin verile-
ri test edilecek yazılıma girilmelidir. Daha sonra 600
serisi diğer testlerde Tablo 1’de belirtildiği gibi test
edilecek yazılıma girilmeli ve her bir testin simülas-
yon sonucu elde edilmelidir. Düşük ısıl kütle nitelik
testleri tamamlandıktan sonra yüksek ısıl kütle (900
- 990) nitelik testlerine geçilmelidir. Ancak, anormal
bir test sonucu düzeltilmeden bir sonraki teste geçil-
memelidir. Eğer sonuçlar kabul edilebilir düzeydey-
se 900 – 990 testlerine geçilmeli, prosedür benzer
şekilde uygulanmalıdır. Testi uygulayan kişi, alterna-
tif bir yaklaşım olarak, hata teşhisi yapabilmek için
bütün testleri sıra gözetmeksizin uygulayıp, sonuçla-
rını buna göre değerlendirebilir [6].

Test edilen yazılım sonuçları BESTEST referans
program sonuçları ile uyuşma gösteriyorsa, o yazılı-
mın nitelik testlerinden başarıyla geçtiği sonucuna
varılabilir. Eğer anormal test sonuçları gözlenirse
Şekil 1-2 ‘de belirtilen akış diyagramı takip edilme-
lidir. Buna göre, hem nitelik hemde hata teşhis test-
lerindeki sonuçları akış diyagramlarına göre yorum-
lamak çok önemlidir. BESTEST’te anormal sonuçlar
için belirtilmiş kesin bir teşhis yoktur. Genel olarak,

Şekil 1. Düşük Isıl Kütle Nitelik (qualification) Testleri Akış Diyagramı [6]
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Şekil 2. Düşük Isıl Kütle Hata Teşhis (Diagnostic) Testleri Akış Diyagramı [6]
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BESTEST referans yazılımlarının
sonuçlarından çok farklı bir sonuç iyi
şekilde irdelenmelidir [6].

2.2. BESTEST’in Uygulanması
600 testi temel test olup Şekil 3’te
verilen test hacmini dikkate alır.
Hacmin güney cephesine toplamda 12
m2’lik pencere alanı mevcuttur.
Sonraki testlerde de aynı hacim kulla-
nılacak ancak parametrelerde değişik-
lik yapılacaktır. Testler, değişiklik
yapılan parametrelerin hesaplama
üzerindeki etkisini belirlemeyi amaç-
lamaktadır. Buna göre 610 testi, 600
testinden farklı olarak 1 metrelik
yatay gölgelendirme içerir. 620 testi ise, sadece doğu
ve batı yönlerinde 6 m2’lik birer pencere içerir. 630
testi, 620’den farklı olarak yatay 1 metre ve düşey
1’er metrelik gölgelendirme içerir [5]. 640 testi 600
ile aynıdır ancak, Tablo 1’de belirtilen saatler arasın-
da zaman ayarlı termostat içerir. 650 testi ise
600’den farklı olarak Tablo 1’de verilen saatler ara-
sında havalandırma yapıldığını belirtir [8]. Bu çalış-
mada sadece düşük ısıl kütle testleri yapılacak ve
sonuçları değerlendirilecektir.

Prosedürün uygulanması için bir diğer parametre ise
iklim bilgileridir. BESTEST, temelinde herhangi bir
iklim ve bölge için simülasyon yapabilen yazılımla-
rı test edebilmek için tasarlanmıştır [5]. Bu nedenle,
testi uygulayacak kişilerin prosedürde yer alan iklim
bilgilerini kullanmaları gerekir.

3. BEP-TR
BEP-TR saatlik iklim verisi ve zaman çizelgelerini
kullanan, ısıtma-soğutma mevsimlerinin ayrıca
belirlenmesine gerek olmayan, RC (direnç-kapasite)
modeli ile binanın saatlik ısıl davranışını aylık
metotlara oranla daha gerçeğe yakın şekilde yansıta-
bilen, konfor koşullarının operatif sıcaklığa bağlı
olarak tanımlanmasını olanaklı kılan, bina enerji
yüklerine etki eden güneş kazançlarını, güneşin yıl,
gün ve saat içindeki pozisyonunu dikkate alarak,
güneş kontrol elemanlarının etkisini de hesaba kata-
bilen, uzun dalga ışınımla atmosfere kaçan ısıyı dik-
kate alan ve bağımsız çok zonlu hesaplama yapan
yarı dinamik bir metottur [4].

BEP-TR ilk olarak kullanılmaya başlandığı tarihten
itibaren kullanıcılardan alınan geri bildirimlerle, bir
çok düzeltmeye maruz kalmış ve bugünkü halini
almıştır. Bu çalışmada, BEP-TR’nin Ocak 2013 tari-
hindeki sürümü kullanılmıştır.

4. BESTEST PROSEDÜRÜNÜN BEP-TR’YE 
UYGULANMASI

BESTEST prosedürü, test edilecek yazılımların
Amerika’nın Denver şehrine ait iklim verilerine göre
test edilmesini gerektirir. Ancak BEP-TR’nin meteo-
roloji veritabanında Türkiye’deki iller için tanımlan-
mış veriler mevcuttur. Bu nedenle BESTEST’in ori-
jinal iklim verisinden (Denver, ABD) farklı bir yerdeŞekil 3. Nitelik 600 Testi Temel Yapısı [6]

Tablo 1. 600-650 Nitelik Testleri Veri Girdileri (Özet)
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uygulanabilmesi için bir yöntem geliştirilmelidir. Bu
çalışmada testler İzmir iklim verilerine göre uygula-
nacaktır.

BESTEST sonuçlarını, İzmir iklim verilerine ait
sonuçlara çevirebilmek amacıyla Melo (2012)’de
belirtilen yaklaşım uygulanmıştır. Yaklaşımda aracı
program olarak DesignBuilder [9] kullanılmıştır.
DesignBuilder, EnergyPlus [10] hesaplama metodo-
lojisini temel alan, üç boyutlu tasarım arayüzü ve
meteorolojik veritabanı ile desteklenmiş bir yazılım-
dır. Yazılım, meteorolojik veri tabanı, kullanıcı dostu
arayüzü ve çok yönlü model tasarımı ile iç enerji
ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için yararlı bir araçtır.

Ayrıca sıcak su ihtiyacı vb. harcamalar ile birlikte
ısıtma-soğutma tüketimlerinin yıl boyunca dinamik
hesaplamasını yapar, ortalama iç ortam ve yüzey
sıcaklıklarının belirlenmesine yardımcı olur [11].

Bu yaklaşıma göre; ilk aşamada bütün BESTEST
testleri, DesignBuilder için belirlenen hacim ısıtma
enerjisi ihtiyacı sonuçlarının (QDB.Denver) BESTEST
tarafından belirlenen (Qmin.Denver ve Qmax.Denver) mini-
mum ve maksimum değerlerinin arasında olup olma-
dığından emin olmak için Denver, ABD iklim verile-
ri hesaba katılarak uygulanır. BESTEST kabul aralı-
ğına ve DesignBuilder-Denver (QDB.Denver) sonuçları-
na dayanarak, bütün test durumları için güven aralık-
ları (CImax ve CImin) belirlenir. CImax ve CImin sırasıy-
la 1 ve 2 denklemleri kullanılarak, BESTEST mini-
mum/maksimum değerleri ve QDB.Denver sonuçları
arasındaki bağıl farka göre hesaplanır.

CImax= (Qmax.Denver – QDB.Denver) / QDB.Denver (1)

CImin= (Qmin.Denver – QDB.Denver) / QDB.Denver              (2)

Daha sonra, aynı BESTEST testleri
DesignBuilder’da İzmir iklim verileri
kullanılarak hesaplanır (QDB.İzmir).
DesignBuilder’daki İzmir iklim veri-
lerine göre elde edilimiş simülasyon
sonuçları ve daha önceden hesaplan-
mış olan güven aralıkları kullanılarak,

İzmir için yeni BESTEST kabul aralıkları 3 ve 4 den-
klemleriyle hesaplanır.

Qmax.İzmir= (1 + CImax) * QDB.İzmir (3)

Qmin.İzmir= (1 + CImin) * QDB.İzmir (4)

Bu yaklaşım bir çok kabule dayanmaktadır. İdeal
senaryoda, İzmir için kabul aralıklarının BESTEST
prosedüründe yer alan bütün bina enerji simülasyon
yazılımları kullanılarak oluşturulması önerilir.
Ancak, prosedürde belirtilen yazılımların kullanıl-
ması önemli ölçüde zaman ve uzmanlık gerektir-
mektedir. Bu nedenle bu çalışmada kullanılan yakla-
şım, herhangi bir mahal ve iklim şartında, minimum
bilgi ve veri gerektiren haller için ortalama BES-
TEST kabul aralıkları oluşturmaya yarar [5].

5. SONUÇLAR
Tablo 2’de referans programlarının Melo(2012) yön-
temiyle İzmir için hesaplanmış BESTEST kabul ara-
lıkları verilmiştir. Başka bir deyişle, bu değerler pro-
sedürdeki en düşük ve en yüksek referans program
sonuçlarının, İzmir için hesaplanmış değerleridir.
Buna göre, prosedür BEP-TR yazılımına uygulan-
mış, ısıtma ihtiyacı sonuçları Şekil 3’te, soğutma
ihtiyacı sonuçları ise Şekil 4’te verilmiştir.

Şekil 3 ve 4’te açık renkli çubuk BEP-TR sonuçları-
nı temsil ederken, koyu renkli çubuk DesignBuilder
sonuçlarını temsil etmektedir. Kırmızı ve siyah ren-
kli yatay çizgiler ise sırasıyla, Tablo 2’de verilen en
düşük ve en yüksek eşik değerlerini temsil etmekte-
dirler. Test sonuçları yeni eşik değerlerine göre
değerlendirilecek ve yorumlanacaktır.

Şekil 3’te verilen sonuçlara göre BEP-TR, 600 testi
için minimum eşik değerinin altında kalmıştır. Bir

Tablo 2. İzmir İçin Hesaplanan BESTEST Kabul Aralıkları
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başka deyişle kabul aralığının içine girememiştir.
Şekil 4’e göre BEP-TR, soğutma hesaplamasında
mimimum eşik değerinin altında sonuç vermiştir. Bu
durum Şekil 1’deki akış diyagramına göre değerlen-
dirildiğinde, yazılımın temel ısı transferi problemi
olduğu söylenebilir.

610 testi sonuçlarına göre, BEP-TR ısıtma için kabul
aralığının dışında kalmış, minimum eşik değerinin
%13 altında sonuç vermiştir. Şekil 4’ te ise, BEP-TR
soğutma tüketimini BESTEST kabul aralığının için-
de hesaplamıştır. Şekil 1’deki akış diyagramına göre,
yazılımın ısıtma tüketimi hesaplamasında güney göl-
gelendirme sorunu olduğu görülmektedir. Buna göre
A12 hata teşhis (primitive diagnostic) testleri uygu-
lanmalıdır.

620, 600 testinden farklı olarak, sadece doğu ve batı
yönlerinde 6 m2’lik pencere içermektedir. Buna göre
BEP-TR yazılımında simülasyon yapılmış ve sonuç-
lar Şekil 3 ve 4’te verilmiştir. Isıtma sonuçlara göre
BEP-TR yazılımı İzmir için hesaplanmış BESTEST
kabul aralığının içine girememiş ve minimum eşik
değerinin %17,1 altında sonuç vermiştir. Soğutma

sonuçlarına göre ise kabul aralığının içindedir. Bu
durum, Şekil 1’deki akış diyagramına göre BEP-
TR’nin doğu ve batı cephelerinde yansıma ve güneş
geçirgenlik problemi olduğuna işaret etmektedir.

630 testi, 620 testinden farklı olarak pencere uzunlu-
ğu boyunca 1 metrelik yatay ve düşey (sağ-sol) göl-
gelendirme içermektedir Buna göre, yazılımın ısıtma
sonuçları BESTEST kabul aralığına girememiş ve
minimum eşik değerinin %23,7 altında sonuç ver-
miştir. Şekil 4’te verilen soğutma ihtiyacı sonuçları-
na göre ise BEP-TR, kabul aralığının içindedir. Şekil
1’deki akış diyagramı, yazılımın doğu ve batı yönle-
rine bağlı olarak gölgelendirme probleminin olduğu-
nu ve hata teşhisinin yapılabilmesi için A14 (310-
300) testinin uygulanması gerektiğini belirtir.

640 testi yazılımın zaman ayarlı termostat özelliğini
test etmektedir. Ancak BEP-TR yazılımının zaman
ayarlı termostata göre hesaplama yapabilme özelliği
yoktur. Bu nedenle, ısıtma test sonucu 600 testi ile
aynıdır ve BESTEST maksimum eşik değerinin yak-
laşık olarak %8,9 üstündedir. Soğutma sonucu ise
minimum eşik değerinin altında kalmıştır. Bu durum

Şekil 3. BESTEST Düşük Isıl Kütle (Isıtma) Testleri Sonuçları
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BEP-TR’nin zaman ayarlamalı termostat problemi
olduğunu gösterir.

650 testi 600’den farklı olarak havalandırmanın
zaman ayarlı yapılıp yapılamayacağını test etmekte-
dir. Şekil 4’te 650 testi için soğutma ihtiyacı sonuç-
ları verilmiştir. 650 testinde ısıtma sistemi kapalı
olduğu için ısıtma ihtiyacı hesaplanmamaktadır.
BEP-TR’de zaman ayarlamalı havalandırma özelliği
olmadığı için, havalandırma fanının çalışma zamanı
aralığı dizayn edilememiştir. Her ne kadar soğutma
ihtiyacı sonuçları BESTEST minimum eşik değerine
yakın olsa da, bu durum BEP-TR’nin Şekil 1’de
verilen akış diyagramına göre havalandırma proble-
minin olduğunu belirtir.

TARTIŞMA
Bina enerji simülasyonu yazılımlarının hesaplama has-
sasiyeti, bina enerji sınıflarının belirlenmesinde önem-
li bir yere sahiptir. Yanlış hesaplamalar yanlış sonuçlar
doğurabilir ve bina enerji sınıfının yanlış belirlenmesi-
ne yol açabilir. Bu doğrultuda Türkiye’nin ulusal
hesaplama metodu olan BEP-TR’nin hesaplamalarının
doğruluğu BESTEST (Building Energy Simulation
Test) prosedürü ile test edilmiştir.

Prosedür sonuçlarına göre aşağıdaki yargılara varıla-
bilir:
• BEP-TR, ısı transferi algoritması gözden geçiril-

meli, yazılımdaki hatalar düzeltilmelidir.
Türkiye’de çok katlı ve çok konutlu binaların
bulunduğu göz önüne alınırsa, bu hata enerji sınıf-
larının belirlenmesinde yanlışlıklara yol açabile-
cektir.

• BEP-TR’nin gölgelendirme modellemesi soğutma
için BESTEST kabul aralığında sonuçlar verirken,
ısıtma için kabul aralığının dışındadır. Bu durum
BEP-TR’nin gölgelendirme modellemesinin hatalı
olduğunu göstermektedir.

• BEP-TR, zaman ayarlı termostat özelliğine sahip
değildir. Bu durum kesikli ısıtma-soğutma yapılan
bir hacimdeki ihtiyaçların doğru hesaplanamama-
sına yol açabilir.

• BEP-TR, mekanik havalandırma seçeneğine sahip-
tir fakat zaman ayarlı mekanik havalandırma seçe-
neği mevcut değildir. Alışveriş merkezleri ve çalış-
ma ofisleri gibi kesikli çalışma düzenine sahip
mahaller için bu durum sorun teşkil edebilir.

• BESTEST, testlerin ısıtma ve soğutma sistem
verimlerinin 1 kabul edilerek yapılmasını belirtir.
Ancak BEP-TR’de ısıtma ve soğutma sistemi veri-

Şekil 4. BESTEST Düşük Isıl Kütle (Soğutma) Testleri Sonuçları
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mi sayısal olarak girilememektedir. Bu nedenle
BEP-TR’deki sonuçlar tüketim değerlerini yansıt-
maktadır.

Bu çalışmada sadece BESTEST düşük ısıl kütle test-
leri uygulanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.
BEP-TR yazılımının doğruluğunu tamamen değer-
lendirebilmek ve hataları teşhis edebilmek için BES-
TEST prosedüründeki testlerin tamamının uygulan-
ması önerilir. Düşük ısıl kütle nitelik testleri sonu-
cunda BEP-TR’nin gerek bina geometrisinin tanım-
lanmasına gerek ise ısıtma/soğutma sistemlerine
bağlı olarak BESTEST kabul aralığının altında kal-
maktadır. Bu durumun BEP-TR’nin basitleştirilmiş
saatlik yarı dinamik hesaplama metodolojisi ile de
ilişkili olduğu söylenebilir.
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