Proje Başlığı

DETIC - Developing Thermal Insulation Curriculum
According To The Climate Conditions And Pilot Provincial
Applications
DETIC: Farklı İklim Koşullarını ve bu Koşullarda Pilot
Uygulamaları Dikkate Alarak Yeni Bir Eğitim Müfredatı
Geliştirilmesi.
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Projenin Tanımı
ve Amacı

Günümüzde, dünyadaki en önemli sorunlardan biri de sürekli artan enerji
ihtiyacı, buna karşın azalmakta doğal enerji kaynakları olan ve sürdürülebilir
enerji kullanımının azlığıdır. Bu nedenle, enerji verimliliği, tükenmekte olan
kaynakların ömrünü uzatmak ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanım
oranını artırmak amacıyla önemli bir çözüm argümanı olarak ele alınmaktadır.
Diğer yandan, OECD raporlarına göre dünyadaki toplam enerjinin %40 kadarı
konutlarda tüketilmektedir. Buradan hareketle, binalarda sağlanacak enerji
verimliliğinin toplam enerji tüketiminin azaltılmasında sağlayacağı katkı
oldukça önem arz etmektedir. Binalarda enerji verimliliği sağlamanın en etkili
yolu ise yalıtım yapmaktır. Projenin temel amaçlarından biri de farklı iklim
bölgelerinde farklı ısı yalıtım malzemelerinin kullanımı ve bu malzemelerin
davranışları incelenerek buradan hareketle bir eğitim modülü hazırlanacaktır.
Bu doğrultuda, Türkiyede farklı iklim koşullarına sahip olan üç bölgede
(Sakarya, Hakkari ve Gümüşhane) farklı malzemelerin davranışları incelenip
sonuçlar analiz edilecektir. Elde edilecek sonuçların, bu konudaki mevcut
eğitim müfredatlarının ve yönetmeliklerin geliştirilmesine fayda sağlayacağı
düşünülmektedir.

Projenin
Hedefleri

Günümüzde ülkelerin önünde durmakta olan en önemli problem olan sürekli
artan enerji tüketimi ile başa çıkmanın en etkili yolu enerji verimliliğini
artırmaktır. Enerji verimliliği, ayrıca, uzun vadede karbon dioksit emisyonunun
azaltılması ve petrol/doğalgaz gibi fosil kaynaklara bağımlılığın minimize
edilmesi açısından da büyük önem arz etmektedir. Uluslararası Enerji
Ajansının hazırlamış olduğu gelecek senaryolarına göre 2050 yılına kadar
enerji verimliliği sayesinde karbon emisyonu %31-53 oranlarında
azaltılabilecektir. OECD raporlarına göre, dünyada, konutlarda tüketilen
enerji (toplam enerji tüketiminin %40’ı) toplam karbon emisyonunun %24’üne
neden olmaktadır.
Dolayısıyla, projenin en önemli hedeflerinden biri de farklı iklim koşullarına
göre doğru ısı yalıtımı tekniklerinin geliştirilmesi ve buna bağlı eğitim
müfredatları ve enerji verimliliği politikalarının düzenlenmesidir.

Projenin Katkısı İklim farklılıklarının ısı yalıtımı performansı üzerindeki etkileri ve bu etkilerin eğitim
müfredatlarına, gerekirse yönetmeliklere dahil edilmesi.

Proje Çıktıları

i)
ii)
iii)

Farklı iklim koşullarında yapılacak deneyler sonucu elde edilecek veriler
ve analiz sonuçları.
E-learning tabanlı yeni bir eğitim modülü hazırlanacaktır.
Binalarda ısı kayıp hesabı yapmayı sağlayacak bir yazılım geliştirilecektir.

Proje Bütçesi

272,180.00 EUR

Proje Süresi

2 yıl (Kasım 2012 – Ekim 2014)

Proje Ortakları

Projedeki
Gelişmeler

Kasım 2012 – Nisan 2013 :
 Başlangıç Toplantısı: 7-9/12/2012 – Gümüşhane/TURKEY
 Avrupa ve Türkiye’de kullanılmakta olan yalıtım malzemeleri listesi hazırlandı.
 Türkiye’de binalarda enerji verimliliği ile ilgili mevzuat araştırılıp ingilezceye
tercüme edildi. (BEP yönetmeliği ve TS825 standardı)
 Gümüşhane, hakkari ve Sakarya’da benzer özelliklerde yalıtımlı model
binalar inşa edildi ve test aşaması başlatıldı.
 Proje İcra Komitesi Toplantısı: 17-19/06/2013 – Berlin/ALMANYA

