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SUNUŞ 
 
Tesisat mühendisliği, makina mühendisliğinin en önemli meslek alanlarından biridir.  İnşaat 
sektöründeki hareketliliğe bağlı olarak tesisat mühendisliği  hızla gelişmekte ve buna paralel olarak,  
bu alanda yetişmiş eleman gücüne olan gereksinim de her geçen gün artmaktadır. Makina 
Mühendisleri Odası;  bu doğrultuda üyelerine ve sektördeki tüm teknik elemanlara gelişmeleri doğru ve 
yeterli şekilde ulaştırmak amacıyla, tüm meslek alanlarımızda olduğu gibi, tesisat mühendisliği 
alanında da çalışmalarını sürdürmektedir. 
 
Gelişmiş ülkelerde uygulanan yapı standartları ve kodları  henüz ülkemize bütünü ile yansımamış olsa 
bile; bu alanda tarafımızdan gerçekleştirilen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongreleri’nin ivmelendirdiği 
süreçlerde önemli adımlar  atılmaktadır. Buna ilave olarak, mühendislik etiği, uzman mühendislik, yapı 
denetimi, eğitim ve akreditasyon gibi mesleğimizin önemli konuları önceki Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongreleri’nde  ele alınmış olup kamuoyumuz bilgilendirilmiştir. Böylece Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi  bir yandan yeni bilgi ve teknolojilerin paylaşıldığı etkili bir platform olarak görevini yerine 
getirirken, diğer yandan meslek alanını ve halkımızı yakından ilgilendiren pek çok konuyu   ülkemiz 
gündemine taşıma görevini de üstlenmiştir. 
 
Kongrelerimiz’de tesisat alanında çalışan makina mühendisleri ile yapı üretiminde  görevli diğer tüm 
meslek disiplinleri elemanlarının birlikte çalışmaları özendirilerek, daha verimli ve sağlıklı yapıların 
oluşturulması amacına yönelik olarak, disiplinlerarası çalışmaların temellerinin atılmasına büyük önem 
verilmektedir. 
 
1993 yılından bu yana  İzmir’de düzenlenen ve gerek ilgili sektörden gerekse  bilim çevrelerinden 
olumlu tepkiler almış bulunan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinin sekizincisi, teskon 2007 adıyla, 
25-28 Ekim  2007 tarihleri arasında  yine İzmir’de gerçekleştirilmektedir. Teskon 2007 kapsamında  
sunum,  tartışma  ve eğitim platformları değişik  başlıklar altında toplanmış bulunmaktadır.  Bu  
platformlar: Bilimsel Araştırma Oturumları, Teknolojik Araştırma Oturumları – Sempozyumlar, Poster 
Sergisi, Seminerler,  Kurslar, Paneller ve  Forumlar olarak adlandırılmıştır. 
 
Önceki yıllarda olduğu gibi, VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi de  birlikte üretme ve yaşama 
geçirme anlayışı ile çok yönlü katılımı amaç edinen ve ülke geneline yayılmış bulunan;  Düzenleme 
Kurulu Üyeleriyle, Destekleyen Kurum ve Kuruluşlarıyla, Danışmanlarıyla, Yürütme Kurulu ve 
Sekreteryasıyla birlikte sürdürülen uzun erimli bir çalışmanın ürünüdür. 
 
Konusunda uzman, örnek uygulamalar gerçekleştirmiş, çağdaş bilgi ve deneyime sahip mühendis ve 
bilim adamlarının sundukları bildirilerin yer aldığı Kongre Bildiriler Kitabı’nın  yayımlanması ile birlikte 
Kongremize katılamayan pek çok tesisat mühendisinin bu birikimlerden yararlanması mümkün 
olacaktır. 
 
Kongremizin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, başta Düzenleme Kurulu olmak üzere, 
Danışmanlarımıza, Yürütme Kuruluna, Destekleyen Kurum ve Kuruluşlara, İzmir Şubemiz Yönetim 
Kurulu ve çalışanlarına, bildiri sunan yazarlarımıza, seminer, sempozyum ve kurs düzenleyicilerimize, 
panellerimize yönetici ve panelist olarak katılan uzmanlara, Kongremiz bünyesinde gerçekleştirilen 
Tesisat Fuarı’na katılarak önemli destek sağlayan  değerli firmalara ve Kongremizin tüm delegelerine 
teşekkür ediyoruz. 
 
Saygılarımızla. 
 
Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu 
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ÖNSÖZ 
 
Makina Mühendisleri Odası tarafından 1993 yılından itibaren iki yılda bir yapılan Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongrelerinin sekizincisini 25-28 Ekim 2007 tarihleri arasında tekrar İzmir’de 
gerçekleştiriyor olmaktan onur duymaktayız. 
 
Tesisat mühendisliği alanında çalışan mühendislerin, bilim adamlarının ve sanayicilerin bir araya 
gelerek bilgi alışverişinde bulunmalarını ve son bilimsel araştırma sonuçları ile teknolojik gelişmeleri 
izleme olanağını sağlayan VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, alanında en yaygın katılımlı 
ulusal bir platform olma özelliğini sürdürmektedir.  
 
VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ilk kez bu yıl bir ana tema ile düzenlenmiştir. “Sağlıklı 
kentler için sağlıklı yaşam hacimleri” teması ile gerçekleşecek teskon 2007 kapsamında hakem 
incelemesinden geçirilen toplam 58 adet tam metin bildiri paralel oturumlarda sözlü olarak sunulmak 
üzere, 10 adet bildiri de poster olarak sunulmak üzere kabul edilmiştir. Ayrıca teskon 2007 
kapsamında gerçekleştirilecek “Bina Fiziği”, “Isıl Konfor”, “İç Hava Kalitesi”, “Jeotermal Enerji” 
Sempozyumlarında sunulacak bildiriler ile, “Yüksek Binalarda Pis Su Tesisatı Tasarımı”, 
“Hastanelerde Hijyen Ortamlarının Tesisat Tasarımı”, “Temiz Oda Ameliyathane Klima Sistemlerinin 
Uygulama Yeterlilik İşletme Yeterlilik ve Performans Testleri”, “Enerji Yönetimi Uygulamaları” 
Seminerlerinin  bildirileri de Kongre Bildiriler Kitabında yer almaktadır. Böylece, Kongre Bildiriler 
Kitabı’nın delegelerimiz için bir başvuru kitabı olma özelliğini sürdürmesi sağlanmıştır. Kongre bildirileri 
ayrıca CD ile de delegelerimize sunulmaktadır. 
 
Kongremizin bir diğer amacı da kurslar ve seminerler aracılığı ile delegelerimizin doğru bilgilerle 
donanımına yönelik olarak sürekli eğitimlerini sağlamaktır. Bu kapsamda; “Sanayide ve Konutlarda 
Doğal Gaz” ile “Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi “ Seminerleri, “Temel ve Uygulamalı Psikrometri”, 
“Proje Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar”, “Soğutma Sistemlerinin Tasarım Esasları” , “Temel Sıhhi 
Tesisat Teknolojisi”, “Basit Uygulamalarla Yeni Başlayanlar İçin Ekserji”, “Isı Pompalarının Konutsal ve 
Endüstriyel Uygulamaları”, “Kalorifer Tesisatı Hesabı ve Uygulamalı Örnek”, “Isı Değiştiricilerinden 
Kondens Tahliyesi”, “Otomatik Yağmurlama (Sprinkler) Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulamaları” ile 
“Temiz Buhar” Kursları düzenlenmiştir. 
 
Tesisat Mühendisliği alanındaki sorunlarının ortaya konulduğu ve irdelendiği değişik platformları 
oluşturma amacına yönelik olarak da Kongemiz kapsamında  “Yapı Üretim ve Denetim Süreçleri”, 
“Tesisat Mühendisliğinde ve Eğitimde Akreditasyon” ile “Tesisat Sektöründe Yapılan Ar-Ge 
Çalışmaları”  başlıklı panellerle tartışma ortamları yaratılmıştır. Yine kongre kapsamında “Yangın 
Yönetmeliği – 2007” ile “Proje Tasarım Esasları ve Formatı” konularında iki forum düzenlenmiştir. 
 
Düzenleme ve Yürütme Kurulu olarak, ülkemizde tesisat mühendisliği alanında çağdaş bilgi ve 
teknolojinin kullanılarak gelişmesi perspektifi ile tüm etkinliklere destek veren, öncülük eden Makina 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’na, Kongre çalışmalarının özgün bir çalışma ortamında 
yapılmasını sağlayan Kongre Sekretaryası’nı oluşturarak, hazırlık çalışmalarında her türlü desteği 
veren Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’na, Kongre hazırlık çalışmalarının 
başlangıcından, sonuçlandırılmasına kadar tüm sekreterlik ve hazırlık hizmetlerinin yürüten Kongre 
Sekreteryası’na, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Çalışanlarına, Kongre’nin yürütülmesinde 
özverili, gönüllü olarak görev alan  Celal Bayar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi 
ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümleri öğrencilerine, Kongre’nin ülke 
genelinde etkinliğini artırmaya çaba göstererek Kongreyi Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar statüsünde 
yer alan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. 
 
Ayrıca, Kongre oluşumuna görüş ve önerileri ile önemli katkılarda bulanan Danışmanlar Kurulu 
Üyeleri’ne, sundukları bildirilerle Kongre’yi olanaklı kılan tüm uzmanlara ve öğretim üyelerine, “Kongre 
Delegesi” olma bilincini taşıyan ve bu bilinçle çağdaş bilgi ve teknolojiye ulaşma çabası içinde olan 
değerli tesisat mühendislerine, mimar ve diğer  teknik elemanlara, Kongre’nin duyurulmasına katıkıda 
bulunan sektörel yayın kuruluşlarına, Kongreyi destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi 
sunarız. 
 
KONGRE DÜZENLEME-YÜRÜTME KURULU  
25 Ekim 2007 
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Birol ŞAHİN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Dubleks ev benzeri kısmi olarak bölünmüş kapalı ortamlardaki doğal taşınımla ısı transferi sayısal 
olarak incelendi. Kış sınır şartları altındaki doğal taşınım problemi, alttan ısıtma ve yan yüzeyden kısmi 
olarak ısıtma durumları için analiz edildi. 
 
Belirlenen durumların her biri için elde edilen sayısal bulgular, çözüm bölgesi içerisindeki akım 
çizgileri, eş sıcaklık eğrileri, normalize edilmiş Nusselt sayılarının değişimi ve ortalama Nusselt sayıları 
olarak sunuldu. Doğal taşınım probleminin çözümü için geçerli olan Navier-Stokes denklemleri ve 
enerji denklemi boyutsuzlaştırılmış olup sonlu kontrol hacmi metodu kullanılarak SIMPLE 
algoritmasına göre çözüldü. Çalışma, laminer doğal taşınımla ısı transferinin gerçekleştiği Rayleigh 
sayısının 104-107 aralığındaki değerleri için yapıldı. Kapalı ortam içerisinde kullanılan akışkanın hava 
olduğu kabulüyle Prandtl sayısı 0.72 alındı. Diğer taraftan, kış sınır şartlarında farklı ısıtma 
yöntemlerinin, ısı transferi ve ısıl konfor açısından önemli birer kontrol parametreleri olduğu sonucuna 
varıldı. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Genel olarak taşınımla ısı transferi doğal ve zorlanmış taşınım olarak ikiye ayrılır. Zorlanmış taşınım, 
bir fan, vantilatör, pompa, vb. dış etkiler sonucu meydana gelirken doğal taşınımda akışı zorlayıcı dış 
etkiler yoktur. Doğal taşınımla ısı transferi yoğunluk farkından kaynaklanmaktadır. Isınan molekülün 
yoğunluğu azalacağından dolayı yer çekiminin tersi yönünde hareket eder, böylece bir kaldırma 
kuvveti meydana gelir. Genelde akışkanlar hem sıcak, hem de soğuk yüzeylerle temasta bulundukları 
için, sınır şartlarına bağlı olarak yer çekimi yönünde veya buna ters yönde akışkan hareketleri eş 
zamanlı olarak oluşur. Doğal taşınımla ısı transferi, Rayleigh sayısına bağlı olarak laminer ve 
türbülanslı doğal taşınım olarak ikiye ayrılmaktadır. Kullanılan akışkana ve sınır şartlarına göre 
Rayleigh sayısının 103-107aralığındaki değerleri için laminer doğal taşınım, Rayleigh sayısının 107 den 
büyük olması durumunda türbülanslı doğal taşınım geçerlidir. 
 
Kapalı ortamlarda doğal taşınımla ısı transferi, günümüzde pek çok alanda uygulaması olan bir 
konudur. Genel olarak elektronik cihazların soğutulmasında, güneş enerjisinden yararlanılan 
sistemlerde, nükleer reaktörlerin soğutulmasında, damıtma işlemlerinde, kapalı ortamlarda ısıl 
konforun sağlanması gibi alanlarda doğal taşınımla ısı transferinden faydalanılmaktadır. 
 
Doğal taşınımla ısı transferinin öneminin kavranması sonucu, bu alanda yapılan çalışmalar artmıştır. 
Daha çok 1980 yılı ve sonrasında bilgisayarların hızına ve kapasitesine bağlı olarak değişik parametre 
ve geometriler için çalışmalar yapılmıştır. Şahin ve Arıcı [1,10,11], yaptıkları çalışmalarda kapalı 
ortamların değişik konfigürasyonları ve farklı sınır şartları için sayısal çalışmalar yapmışlardır. 
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Bir tarafı yüksek sıcaklıkta, tavan kısmı düşük sıcaklıkta olan ve diğer yüzeyleri yalıtılmış iki boyutlu 
kapalı ortam için doğal taşınım problemi, akım fonksiyonu-vortisite formülasyonu kullanılarak değişik 
en/boy oranlarında ve Rayleigh sayısının 103-107 aralığında olması durumları için Aydın vd. [2] 
tarafından çalışılmıştır. Corcione [3], alttan ısıtılmış, üstten soğutulmuş, yan duvarları farklı sınır 
şartlarındaki iki boyutu kapalı ortamlarda meydana gelen doğal taşınımla ısı transferini sayısal olarak 
incelemiştir. Davis  [4], iki boyutlu geometriye sahip alttan ve üstten yalıtılmış, farklı sıcaklıklara sahip 
yan duvarlar arasındaki doğal taşınımla ısı transferi olayını Grashoff sayısının 103-106 aralığında 
değişmesi durumu için incelemiştir. Kare geometrisine sahip kapalı bir ortamdaki laminer doğal 
taşınım problemi çözümleri Davis ve Jones [5] tarafından karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 
Karşılaştırma, değişik Rayleigh sayılarında elde edilen sonuçlar için yapılmıştır. Moukalled ve Acharya 
[6], eğimli yüzeylerine engeller yerleştirilmiş trapezoidal geometrideki kapalı ortam için ortamdaki akış 
ve ısı transferine Rayleigh sayısının ve ortam içine yerleştirilen engellerin etkisini sayısal olarak 
incelemişler ve eğimli yüzeylerin değişik sınır koşullarına sahip olmaları durumundaki sonuçları elde 
etmişlerdir. Trapezoidal geometriye sahip kapalı ortamın eğimli yüzeyinin ve tabanının yalıtılması, 
diğer yüzeylerinin sabit sıcaklıklarda olmaları durumu Moukalled ve Darwish [7] tarafından 
incelenmiştir. Ostrach [8], kapalı ortamlardaki doğal taşınım problemi için geniş bir literatür araştırması 
vermiş olup problemlerin çözümü için önerilerde bulunmuştur. Salmun [12], üçgen geometriye sahip 
tabanı yüksek sıcaklıkta, eğimli yüzeyi düşük sıcaklıkta ve diğer yüzeyi yalıtılmış olan kapalı ortam için 
en/boy oranının 0.1-1.0 ve Rayleigh sayısının 102-105 aralığında değişmesi durumlarındaki ısı transferi 
olayını incelemiştir. Shi ve Khodadadi [13], kapalı kare ortamın sıcak olan sol yüzeyine yerleştirilen 
kanatçığın ısı transferi üzerine etkisini, laminer doğal taşınım için sonlu kontrol hacmi metodunu 
kullanarak sayısal olarak çözmüşlerdir. 
 
 
 
 
2. TEORİK ÇALIŞMA 
 
İncelenen problem geometrisi Şekil 1 de verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi incelenen geometri 
dubleks ev benzeri kapalı ortam olup, geometri simetrik olduğu için modelin yarısı incelenmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Dubleks ev benzeri kapalı ortam geometrisi. 

g H 

x y x y 

W=2H 
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Bilindiği gibi doğal taşınım olayı sıcaklık farkından dolayı meydana gelen kaldırma kuvvetlerinden 
kaynaklanmaktadır. İki boyutlu sürekli rejimde doğal taşınım için geçerli olan momentum 
denklemleriyle enerji denklemi kaldırma kuvvetlerini de ihtiva edecek şekilde boyutsuz olarak aşağıda 
verilmiştir: 
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Denklemlerde kullanılan boyutsuz büyüklüler şu şekildedir: 
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α
uHU = , 

α
vHV = ,  

2
ch

o
TT

T
+

= , 
ch

o

TT
TT
−
−

=θ , 
2

2

ρα
pHP =  

 
Eş sıcaklık eğrileri ve akım çizgileri için karakteristik uzunluk sıcaklık farkının meydana geldiği H 
yüksekliğidir. Bu nedenle boyutsuzlaştırma yapılırken karakteristik uzunluk olarak trapezoidal ortamın 
kısa kenar yüksekliği alınmıştır. Çözüm bölgesi içerisinde duvar yüzeylerinde kaymama sınır koşulu 
geçerli olup akışkan özellikleri sabit alınmıştır.  
 
Şekil 1 de verilen problem geometrisi için kapalı ortamın yüksekliği genişliğinin iki katı olup H=L de 
kapalı ortam içerisine 2/3L uzunluğunda bir engel yerleştirilmiştir. Bu engel, kapalı ortamın sol düşey 
uzunluğu üzerine yerleştirilmiştir. Trapezoidal ortam içerisinde kısa olan sol düşey duvarın L/4 ü 
uzunluğundaki kısmından ısıtma durumu konfigürasyon I, kapalı ortamın alttan ısıtılması durumu ise 
konfigürasyon II olarak adlandırılmıştır. Kapalı ortamın dış ortamla temasta bulunan yüzeylerinin 
soğuk olması durumu kış sınır şartı olarak adlandırılmıştır. Bütün durumlar için kapalı ortamın sağ 
tarafındaki duvarın, simetriden dolayı, yalıtılmış olduğu kabul edilmiştir. Çalışılan sınır şartları ve 
konfigürasyonlar Şekil 2 de gösterilmiştir: 
 

 
Konfigürasyon I 

(Soldan Kısmi Isıtma) 

 
Konfigürasyon II 
(Alttan Isıtma) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Şekil 2. Kış sınır şartları altında çalışılan konfigürasyonlar. 
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Taşınımla ısı transferinin göstergesi olarak kabul edilen Nusselt sayısının yüksek sıcaklıktaki yüzeyler 
için yerel ve ortalama değerleri aşağıdaki şekilde hesaplanır: 
 

0=∂
∂

−=
X

CI X
Nu θ  ∫=

4/1

0

dYNuNu CICI
  (Sol duvardan kısmi ısıtma için) 
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−=
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CII Y
Nu θ  ∫=

1

0

dXNuNu CIICII
 (Alt duvardan ısıtma için) 

 
Normalize Nusselt sayısı, hesaplanan Nusselt sayısının iletim Nusselt sayısına bölünmesi ile elde 
edilmiştir. İletim Nusselt sayısı ise ortamdaki akışkanın hareketsiz olması durumu için (Ra=0), yani ısı 
transferinin sadece iletimle gerçekleştiğinin varsayıldığı durumda hesaplanan Nusselt sayısıdır ( )oNu  . 
 

 
o

CIICI

Nu
NuNu ,* =  

 
Çözüm için eliptik bir FORTRAN programı problemi çözecek şekilde geliştirilmiştir. Sayısal çalışma, iki 
boyutlu dikdörtgen ortamın 60x120 uniform ağ yapısına bölünmesiyle yapılmıştır. Problemi temsil 
eden iki momentum ve bir enerji denklemi sonlu kontrol hacmi yöntemiyle ayrıklaştırılmış ve ayrık 
denklemler iteratif olarak Patankar [9] tarafından verilen SIMPLE algoritması ile çözülmüştür. 
Momentum denklemleri için duvarlarda kaymama sınır koşulu olarak sıfır hız, enerji denklemi için sağ 
kenarda yalıtım sınır koşulu, diğer duvarlarda ise sabit sıcaklık sınır koşulu verilmiştir. Çözüm, 
boyutsuz denklemlerle gerçekleştirildiği için sınır koşulları da boyutsuz sınır koşulu olarak; sıcak duvar 
için 1 ve soğuk duvar için 0 değerleri verilmiştir. İş akışkanı olarak hava için Prandtl sayısı 0.72 olarak 
alınmıştır. 
 
 
 
3. BULGULAR 
 
Verilen sınır şartları altında elde edilen bulgular, Rayleigh sayısının 104-106 değerlerinde trapezoidal 
ortam için normalize edilmiş Nusselt sayıları, akım çizgileri, eş sıcaklık eğrilerinin değişimleri Şekil 3-5 
te sunulmuştur. Karşılaştırma yapmak amacıyla boş trapezoidal ortam için elde edilen normalize 
edilmiş ortalama Nusselt sayıları, Moukalled ve Acharya [6] tarafından yapılan çalışma ile 
karşılaştırılmıştır. Şekil 3 ten de görüleceği gibi elde edilen sonuçlarla literatürde verilen sonuçlar 
benzerlik göstermektedir. 
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N
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 Moukalled ve Acharya
 Yapılan çalışma

 
 

Şekil 3. Yapılan çalışma ile Moukalled ve Acharya [6] tarafından elde edilen sonuçların 
karşılaştırılması. 
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Şekil 4 ten görüldüğü gibi ısı transferi konfigürasyon I de diğer konfigürasyona göre daha yüksek 
olmaktadır. Kış sınır şartları altında iki ayrı konfigürasyon için akım çizgileri ve eş sıcaklık eğrilerinin 
Rayleigh sayısına göre değişimleri Şekil 5 te verilmektedir. Her bir durum için oluşturulan şekillerin sol 
tarafına yerleştirilen kapalı ortama akım çizgisi, sağ tarafına yerleştirilen kapalı ortama ise eş sıcaklık 
eğrileri çizilmiştir.  
 
Kış sınır şartları için elde edilen akım çizgileri ve eş sıcaklık eğrileri, akış alanının sıcaklık alanı 
üzerindeki etkisini açık olarak göstermektedir. Akış ve sıcaklık alanları üzerinde hem Rayleigh sayısı 
hem de ısıtma yöntemi önemli birer parametredir. Şekil 4 te görüldüğü gibi artan Rayleigh sayısıyla 
birlikte doğal taşınımla ısı transferi de artmaktadır.  
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Şekil 4. Farklı konfigürasyonlarda Rayleigh sayısının 104 –107 değerleri için elde edilen ortalama 
Nusselt sayıları. 

 
Şekil 5 ten görüldüğü gibi konfigürasyon I uygulamasındaki kısmi ısıtma yönteminde her ne kadar ısı 
transferi diğerine göre daha fazla olsa da, eş sıcaklık eğrilerinin değişimi göz önüne alındığında kapalı 
ortam içerisinde uygun bir ısıl konforun sağlanamadığı görülmüştür. Alt ve üst bölgede birbirinden 
hemen hemen bağımsız gelişen akış alanlarının etkisi sıcaklık alanına da benzer tarzda bağımsız 
olarak yansımaktadır.  Kapalı ortamın yaşamsal alan olarak kullanılabilecek büyük bir kısmında soğuk 
havanın hakim olduğu görülmektedir. Bu durum ısıl konfor açısından istenmeyen bir durumdur.  
 
Konfigürasyon II uygulamasında ise akım çizgileri her iki bölgede birbirine bağımlı olarak gelişmekte 
ve sonuç sıcaklık alanına da o şekilde yansımaktadır. Isıl konfor açısından eş sıcaklık eğrilerinin 
dağılımı göz önüne alındığında daha uygun şartların sağlandığı görülmüştür. Kapalı ortamın yaşamsal 
alan olarak kullanılabilecek büyük bir kısmında ılık olarak kabul edilen havanın hakim olduğu 
görülmektedir. 
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Şekil 5. Kış sınır şartları altında farklı konfigürasyonlarda Rayleigh sayısının 104 –107 değerleri için 

elde edilen akım çizgileri ve eş sıcaklık eğrileri. 
 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Bulguların karşılaştırmalı analizinden, kış sınır şartlarında farklı ısıtma yöntemlerinin kapalı 
ortamlardaki toplam ısı geçişini önemli ölçüde etkilediği sonucu çıkarılmıştır. Kış sınır şartlarında yan 
yüzeyden kısmi ısıtmada doğal taşınımla ısı transferi alttan ısıtmaya göre daha fazla olmasına rağmen 
ısıl konfor açısından uygun olmadığı görülmüştür. Kapalı ortamın yaşamsal alan olarak 
kullanılabilecek büyük bir kısmında soğuk havanın hakim olduğu görülmektedir. Bu durum ısıl konfor 
açısından istenmeyen bir durumdur. Kısmi ısıtmada ısıl konforun sağlanabilmesi için ısıtma yüzeyinin 
artırılması ve/veya farklı yüzeylerden ısıtma yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 
 
Alttan ısıtmanın uygulandığı durumlarda kapalı ortam içindeki büyük bir alanda ılık olarak kabul 
edilebilecek havanın hakim olduğu daha uygun ısıl konfor şartları sağlanmıştır.  
 
Her iki ısıtma yöntemi için artan sıcaklık farkına bağlı olarak ısı transferinin de arttığı görülmüştür. 

 Temel Araştırma Bildirisi 



   ____________________________________________  11  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

Kullanılan semboller 
 
H, L kapalı ortamın kısa düşey kenar yüksekliği, kapalı ortamın uzunluğu 
Nu  Nusselt sayısı 
Nux,y   yerel Nusselt sayısı 
Nuo sadece iletimin meydana geldiği Nusselt sayısı  
Nu  ortalama Nusselt sayısı 

*Nu  normalize edilmiş ortalama Nusselt sayısı  
P boyutsuz basınç 
Pr Prandtl sayısı, αν /  
Ra Rayleigh sayısı, ( ) ( )µαβρ /3LTTg ch −  
T,  sıcaklık, boyutsuz sıcaklık 
u, U yatay hız bileşeni, boyutsuz yatay hız bileşeni 
v, V düşey hız bileşeni, boyutsuz düşey hız bileşeni 
W uzun düşey kenar yüksekliği 
x, X yatay koordinat, boyutsuz yatay koordinat 
y, Y düşey koordinat, boyutsuz düşey koordinat 
 
 
Alt indisler 
 
c Soğuk yüzey 
h Sıcak yüzey 
CI 1 nolu konfigürasyon 
CII 2 nolu konfigürasyon 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada; geçirgen yüzeyli ve kare kesitli bir silindir etrafındaki akışa cismin yüzeylerinden yapılan 
üfleme veya emmenin etkileri sayısal olarak incelenmiştir. Reynolds ortalamalı Navier-Stokes 
denklemlerine (RANS) dayalı olan ve Kato-Launder iyileştirmesini içeren standart k-ε türbülans modeli 
(türbülans kinetik enerjisi ve bu enerjinin yutulma miktarı) kullanılarak hesap yapılmıştır. Silindir 
yüzeylerindeki sınır koşulları için, iki boyutlu türbülanslı sınır tabaka denkleminden ve enerji 
denkleminden hareketle elde edilmiş olan ve üfleme hızına bağlı olan duvar fonksiyonları 
kullanılmıştır. Sayısal hesaplamada sonlu hacim yöntemine göre ayrıklaştırılmış olan denklemler 
kullanılmıştır. Uygun sayıda hücre (ağ gözü) kullanılarak ayrıklaştırılmış olan hesap bölgesinde, 
çapraz ağ düzenlemesi esas alınmış ve katı yüzey yakınında sık olmak üzere, modelden 
uzaklaşıldıkça genişleyen bir ağ yapısı kullanılmıştır. Basınç, sıcaklık, türbülans kinetik enerjisi, 
türbülans kinetik enerji yutulma miktarı gibi bağımlı değişkenlerin ara değerleri için HYBRID yöntemi 
ve hız bileşenlerinin ara değerleri için QUICK yöntemi kullanılarak Gauss-Seidel ardışık yöntemi ile 
sayısal çözümleme yapılmıştır. Hız ve basınç düzeltme işlemi için MAC (Marker and Cell) yöntemi 
kullanılmıştır. Ardışık olarak yapılan hesaplarda, istenilen zaman adımında hesaplama durdurularak 
sonuçlar alınmıştır. Elde edilen sonuçlar; kare kesitli silindirin yüzeylerinden yapılan üfleme veya 
emmenin, üfleme-emme hızına bağlı olarak ısı geçişini ve aerodinamik parametreleri önemli ölçüde 
etkilemekte olduğunu göstermiştir.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Cisimler etrafındaki türbülanslı akışta girdap denetimi, direnç, kaldırma ve ısıl etkileşim, birçok 
mühendislik probleminde ele alınan inceleme konularıdır. Bilindiği üzere; cisimlerin akışa karşı 
göstermiş oldukları direncin denetimi amacıyla birçok yöntem uygulanmaktadır. Yüzeyin hareket 
ettirilmesi, sınır tabakanın üfleme ile hızlandırılması, emme, gaz enjeksiyonu, sınır tabaka içerisinde 
uygun şekilli cisimler kullanarak geçişin önlenmesi, yüzeyin soğutulması vb. gibi yöntemler 
hidrodinamik ve ısıl sınır tabaka denetimi amacıyla çeşitli mühendislik uygulamalarında 
kullanılmaktadır [1]. Sınır tabakaya yüzeyden yapılan üfleme ile akışa momentum ve ısı geçişi 
sağlanmakta ve bu sayede akışın istenilen yapıya dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Örneğin; 
geçirgen yüzeyli bir cisim üzerinden yapılan üfleme ile akışın momentum dengesi değiştirilerek, cisim 
üzerindeki direnç kuvvetini belirli ölçüde denetim altına almak olanağı vardır. Üfleme uygulaması 
ayrıca, film soğutma sağlayarak uzay taşıtları ve gaz türbin kanatçıkları gibi yüksek hızlı sistemlerde 
ortaya çıkan aşırı ısınma problemini belirli ölçüde çözmede kullanılmaktadır. Emme uygulaması ise; 
cisim üzerinden sınır tabaka ayrılmasını geciktirerek basınç farkından kaynaklanan direncin 
düşürülmesi konusunda yardımcı olmaktadır. Ayrıca yüzeylerinden emme yapılan cismin civarında yer 
alan ısıl sınır tabaka kalınlığındaki azalmaya bağlı olarak ısı transferinde önemli düzeyde artış 
sağlanmaktadır. Akışkan içerisindeki cismin yüzeyinden yapılan üfleme veya emme uygulamasındaki 
debi (hız) değerlerinin ortalama akış hızına göre oldukça düşük değerlerde olmasına rağmen, akışın 
parametreleri üzerinde önemli etkilerinin olduğu bilinmektedir. 
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Geçirgen yüzeyli bir cisim etrafındaki türbülanslı akışın en genel şekilde incelenmesinde göz önüne 
alınabilecek temalar şu şekilde sıralanabilir: 
 

1. Geçirgen yüzeyden akışa yapılan üflemenin, sınır tabaka özellikleri ve akışın diğer 
hidrodinamik-aerodinamik parametreleri üzerindeki etkileri, 

2. Geçirgen yüzeyden yapılan üflemenin akış ve cisim arasındaki ısı geçişine olan etkileri, 
3. Konu ile ilgili deneysel ve sayısal incelemelerde göz önüne alınması gereken yeni etkenler. 

 
Konu ile ilgili olarak yapılmakta olan çalışmalar çoğunlukla deneysel olup, sınırlı ölçüde de teorik 
yaklaşımlar kullanılmaktadır. Deneysel çalışmalar; ölçme sistemlerinin yüksek duyarlılık gerektirmesi 
ve parametre sayısındaki fazlalık nedeniyle oldukça yüksek bütçeli ve zaman alıcıdırlar. Teorik 
çözümleme konusunda ise türbülanslı akışın yapısından kaynaklanmak olan belirli bazı matematiksel 
zorluklar mevcuttur.  Oysaki bu konuda yapılacak sayısal incelemeler, çok daha kısa sürede ve pek 
çok parametreyi de içeren detaylı bilgiler verebilmektedir. Ancak; sayısal çalışmalardan elde edilecek 
olan sonuçların geçerliliğinin test edilmesinde, tipik deneysel verilere her zaman gereksinim 
duyulacağı da açıktır. 
 
Üfleme veya emme uygulaması üzerine yayınlanmış olan çalışmalar büyük ölçüde düzlem levha 
yüzeyinden yapılan üfleme veya emmenin, düzlem levha üzerindeki akışa etkileri üzerinedir. Simpson 
[2]; üzerinden normal doğrultuda üfleme yapılan düzlem yüzey üzerindeki türbülanslı sınır tabaka 
akışları ile ilgili çalışmaları gözden geçirerek, yüzey yasası bağıntısını üfleme etkilerini de içerecek 
şekilde genişletmiştir. Schetz ve Nerney [3]; üzerinden normal doğrultuda üfleme yapılan pürüzlü 
yüzey üzerindeki türbülanslı sınır tabaka üzerine deneysel bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmaya 
göre; türbülanslı sınır tabaka içerisindeki hız ve türbülans şiddeti, artan üfleme debisi ile artmaktadır. 
Ayrıca üfleme uygulamasının, yüksek sıcaklıklar etkisinde kalan hava taşıtlarının lülelerinde ve türbin 
kanatçıklarında etkili bir film soğutma aracı olduğu dile getirilmiştir. Yang ve diğ. [4] tarafından 
yapılmış olan çalışmada; yüzeyden ayrılan ve tekrar birleşen basamak akışında yüzeyden yapılan 
düzgün üflemenin akışa olan etkileri sayısal olarak incelenmiştir. Bellettre ve diğ.[5]; geçirgen bir levha 
üzerinden yapılan üflemenin levha üzerindeki türbülanslı sınır tabakaya olan etkilerini sayısal olarak 
incelemiş ve deneysel veriler ile bir kıyaslama yapmışlardır. Hwang ve Lin [6]; iyileştirilmiş düşük Re 
sayılı k-ε modelini kullanarak üflemeli akışlarda dinamik ve ısıl akış alanlarını sayısal olarak 
hesaplamışlar ve elde edilen bulguları DNS (Doğrudan Sayısal Benzeşim) verileri ile karşılaştırarak iyi 
bir uyum elde etmişlerdir. 
 
Küt cisimler etrafındaki akışta cismin yüzeyinden yapılan üfleme veya emmenin etkilerini inceleyen 
çalışmalar ise oldukça sınırlı sayıdadır. Düzlem yüzeylerden sınır tabakaya yapılan üfleme ile ilgili 
çalışmalardan elde edilen bulgular, küt cisimlerin yüzeyinden akışa yapılan üfleme ile ilgili 
araştırmalara yol gösterici olmuştur. Hannemann ve Oertel [7] tarafından yapılmış olan sayısal 
çalışmada; bilinen deneysel bulgulardan yola çıkılarak, düzlem levha arkasından yapılan üflemenin 
geçici rejimli laminer akıştaki vorteks şiddetini azalttığı gösterilmiştir. Benzer şekilde Schumm ve diğ. 
[8] tarafından; laminer akışta izin ısıtılması, cismin enine titreştirilmesi ve cismin arkasından yapılan 
üfleme gibi girdap kontrol yöntemleri üzerine çalışma yapılmıştır. Mathelin ve diğ. [9] geçirgen 
yüzeylerinden üfleme yapılan dairesel kesitli silindir etrafındaki akışı sayısal olarak incelmişlerdir. Bu 
çalışmaya ait bulguya göre; silindir arkasındaki düşük basınç yüzeyden yapılan üfleme etkisi ile 
artmakta ve iz bölgesinde ters statik basınç gradyanları ortaya çıkmaktadır. Fransson ve diğ. [10] 
geçirgen yüzeyli silindir etrafındaki akışı 8,5-25x103 aralığındaki Reynolds sayılarında deneysel olarak 
incelemişlerdir. Bu çalışmada silindire gelen direnç kuvvetinin artan üfleme debisi ile doğrusal olarak 
artmakta olduğu ve buna karşın belirli bir emme debisinde ani bir direnç düşümü olduğu gözlenmiştir.  
 
Bu çalışmada; literatürde verilen çalışmalardan farklı olarak yüzeylerinden düzgün üfleme veya emme 
yapılan kare kesitli bir silindir etrafındaki akışın sayısal benzeşimi yapılarak, aerodinamik ve ısıl 
parametrelerin davranışı incelenmiştir. Bu amaçla üfleme veya emme etkisini içeren değiştirilmiş duvar 
fonksiyonları kullanılmıştır. Değiştirilmiş duvar fonksiyonlarının ayrıklaştırılmış momentum ve enerji 
denklemlerine dâhil olması, geçirgen yüzeylere bitişik ilk sayısal hücrelerde olmuştur. Kullanılan 
sayısal yöntemin ve türbülans modelinin geçerliliğinin test edilmesi amacıyla üflemesiz duruma ilişkin 
bulgular literatürde yer alan çeşitli veriler ile karşılaştırılmış ve iyi bir uyum elde edilmiştir. Üflemesiz 
duruma ilişkin olarak elde edilmiş olan sonuçlar üfleme veya emmeli durumun sayısal hesabında 
teşvik edici olmuştur. 
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2. MATEMATİKSEL MODEL 
 
 
2.1. İlgili Denklemler 
 
Bu çalışmada; kare kesitli silindir etrafındaki geçici rejimli (daimi olmayan) bir akışta akış alanındaki 
büyüklüklerin grup (faz) ortalamalı değerlerini esas alan yaklaşım kullanılmıştır. Akış alanındaki bir 
noktada zamana bağlı herhangi bir φ(t) büyüklüğü Şekil 1’de de görüldüğü gibi; φ ana akış alanındaki 
girdap periyodu boyunca alınmış olan zaman ortalama değeri, )t(~φ  periyot içerisinde ortalama 
değerden olan sapmayı gösteren periyodik bileşen ve φ′  türbülanslı çalkantı bileşeni olmak üzere; 
 
 φ′+φ=φ′+φ+φ=φ )t()t(~)t(         (1) 
 
Şeklinde tanımlanır. Burada zaman ortalamalı büyüklük ve periyodik bileşen toplamı, )t(φ olarak 
tanımlanan grup ortalamayı göstermektedir. Geçici rejimli bir akışın sayısal benzeşiminde, sınırlayıcı 
ölçütler nedeniyle ayrıklaştırılmış yapıdaki (cebirsel) denklemlerdeki zaman adımı (∆t), akış alanında 
ortaya çıkan periyodik girdap hareketinin periyodundan (TP) çok daha küçük olmak zorundadır. Diğer 
bir deyişle; sayısal incelemede ilgili büyüklüklerin grup ortalama işlemi, Şekil 1’de görüldüğü gibi ∆t 
zaman dilimi içerisinde kalan φ büyüklükleri arasında yapılmaktadır. 
 

 
          (a) sürekli ortam               (b) ayrıklaştırılmış (sayısal) ortam 
 

Şekil 1. Zaman bağımlı türbülanslı bir büyüklüğün girdap periyodu içerisndeki bileşenleri.  
 
Bu çalışmada göz önüne alınan grup ortalamalı süreklilik, Navier-Stokes ve enerji denklemleri şu 
şekildedir: 
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Bu denklemlerde ortaya çıkan jiuu ′′ Reynolds gerilmeleri ve Tu j ′′  türbülanslı ısı akıları için girdapçık 

viskozitesine dayalı olan Boussiensq yaklaşımı ile; 
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Bağıntıları kullanılmıştır. Bu yaklaşım; Reynolds gerilmelerinin yerel grup ortalamalı hız gradyanları ve 
ν t girdapçık viskozitesi ile orantılı olduğu varsayımına dayalıdır. Bu çalışmada Kato ve Launder 
iyileştirmesini [11] içeren k-ε türbülans modeli kullanılmıştır. Bu iyileştirme; standart k-ε türbülans 
modelinde akış alanında küt cisim önünde yer alan durma bölgelerinde ortaya çıkan türbülans kinetik 
enerjisinin aşırı üretiminin önüne geçmekte ve iz bölgesindeki girdap hareketinin simetri eksenini 
düşey yönde de geçmesini sağlayarak, deneysel verilere daha yakın sonuç almayı sağlamaktadır. 
Kullanılan türbülans modeline ilişkin denklemler; 
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ε=ν µ /kC 2
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Şeklindedir. Türbülans kinetik enerjisi k ’nın üretimini gösteren Pk için Kato ve Launder iyileştirmesi 
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Olarak tanımlanmaktadır [11]. Burada S; akışkanın simetrik şekil değişimi ve Ω yerel vortisite ile 
orantılı olan bir dönme parametresidir. k-ε türbülans modeli sabitleri ise; 0,1k =σ , 3,1=σε , 44,1C1 = , 

92,1C2 =  ve 09,0C =µ  olarak göz önüne alınmıştır. 
 
 
2.2. Sınır Koşulları 
 
Hesaplama bölgesinin giriş sınırı Şekil 2’de de görüldüğü gibi silindirin ön yüzeyinin ortası referans 
alınmak üzere silindirden x/H=-4,5 uzaklığındadır. Bu sınırda hız, sıcaklık ve türbülans büyüklükleri 
için sabit değerler tanımlanmıştır:   
 

)0,u(u ∞=


, ∞= TT , 2)u.Tu(5,1k ∞= ,  int
2 /kC −µ ν=ε     (10) 

 
Giriş sınırında türbülans kinetik enerjisinin yutulma miktarı ε ; νν= −µ /r int şeklinde tanımlanmış olan 
viskoziteler oranından hesaplanan ν t-in değerine bağlı olarak (9) eşitliğinden hesaplanmıştır. 
Literatürde x/H=-4,5 uzaklığındaki giriş sınırı için yaygın olarak önerilen rµ = 100 değeri esas alınmıştır 
[12]. 
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Serbest sınırlarda (alt ve üst sınırlar) akış alanının tam gelişmiş olduğu göz önüne alınarak, 
değişkenlerin sınırların normali yönündeki gradyanlarının ve normal (düşey) yöndeki hızın sıfır değer 
aldığı; 
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Koşulları kullanılmıştır. 
 
Referans noktasına göre x/H=25,5 uzaklığında yer alan çkış sınırında ise bütün değişkenler için akış 
yönünde sıfır gradyan koşulu göz önüne alınmıştır: 
 

 0
x

=
∂

φ∂
          (12) 

 
Şekil 2. Hesaplama bölgesi ve sınır koşulları 

 
Sayısal algoritmada geçirgen yüzey yakınlarında laminer ve türbülanslı alt tabakaları esas alan iki ayrı 
bağıntı kullanılmıştır. y yönü duvara normal yön olarak göz önüne alındığında laminer alt tabaka için 
boyutsuz hız bağıntısı;  
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ve türbülanslı alt tabaka için  
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bağıntısı esas alınmıştır.  Burada yer alan sabitler için 5.11yu pp == ++ ve κ=0.4 değerleri kullanılmıştır 
[13]. Sonuç olarak bu çalışmada kullanılan duvar fonksiyonları 
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Geçirgen kare silindir yüzeyleri 

+u  için (13) veya (14) eşitliği 

k için transport denklemi ve )y/(kC 2/34/3 κ=ε µ  
+T için (22) veya (23) eşitliği 
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Şeklinde özetlenebilir. Katı sınır yakınlarında türbülanslı alt tabaka içerisinde türbülans kinetik enerjisi 
üretiminin bu enerjinin yutulmasına eşit olması nedeniyle bu bölgelerde yerel bir denge olduğu 
bilinmektedir. Katı sınır yakınlarında k türbülans kinetik enerjisi mevcut transport denkleminin 

çözümü ile hesaplanırken, ε yutulma miktarı ise türbülans kinetik enerji denkleminde üretim=yutulma 
koşulundan elde edilen;   
  

y
kC 2/34/3

κ
=ε µ          (16) 

 
bağıntısı ile hesaplanmıştır. Bilindiği gibi üfleme veya emmenin türbülanslı ısıl sınır tabaka üzerindeki 
etkisi hidrodinamik sınır tabaka üzerindeki etkiye çok benzerdir. Geçirgen yüzey boyunca sabit sıcaklık 
dağılımı için iki boyutlu sıkıştırılamaz türbülanslı sınır tabakada enerji denklemi   
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olarak yazılır. (17) eşitliğinin y=0’dan herhangi bir y uzaklığına kadar olan aralıkta w0y
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Elde edilir. Burada 
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olarak kullanılmıştır. Bu eşitliğin yeniden düzenlenmesi ile; 
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Bağıntısı yazılır. Boyutsuz büyüklükler cinsinden sıcaklık gradyan eşitliği;  
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Olarak elde edilir. Burada boyutsuz sıcaklık; 
 

)uC/(q
TT
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pw

w
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ρ

−
=          (21) 

 
Şeklinde tanımlanmıştır. (20) bağıntısı; türbülanslı sınır tabaka içerisinde sıcaklık gradyanını 
tanımlamaktadır. Laminer ve türbülanslı alt tabakalarda geçerli olan bağıntılar ise hidrodinamik sınır 
tabakadakine benzer şekilde her bir tabakada geçerli olan varsayımlar ile ayrı ayrı elde edilebilir. 
Örneğin laminer alt tabakadaki sıcaklık bağıntısı için, (20) eşitliğinde )Pr/( tt νν  teriminin göz ardı 
edilmesi ve eşitliğin duvardan keyfi bir boyutsuz uzaklığa kadar olan aralıkta integre edilmesi ile; 
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bağıntısı elde edilir. Türbülanslı alt tabakada ise (20) eşitliğindeki 1/Pr göz ardı edilebilir. Türbülanslı 
kinematik viskozite için karışım uzunluğu formülünün kullanılması ve eşitliğin laminer ve türbülanslı alt 
tabakaların kesiştiği bir “pT” noktasından herhangi bir +y  noktasına kadar integre edilmesiyle; 
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Şeklinde türbülanslı alt tabaka için boyutsuz sıcaklık bağıntısı elde edilir. Bu bağıntı +T ve +u  

arasında açık (ekspilisit) bir ilişki tanımlamaktadır. Bu nedenle (23) bağıntısı karmaşık geometrilere 
sahip akışlarda, )y(fT ++ =  gibi sıcaklığın konuma bağlı olduğu bağıntılara göre daha avantajlıdır. 

Buradaki +
pTT  ve +

pTu değerleri üflemesiz duruma ait laminer alt tabaka duvar fonksiyonu için geçerli 

olan 2,13ypT =+  değerine bağlı olarak ++ = pTpT yPrT  ve ++ = pTpT yu  şeklinde belirlenir [14]. Bu çalışmada 
sıcaklık için kullanılan duvar fonksiyonları özetle;  
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şeklindedir. 
 
 
 
 
3. SAYISAL ÇÖZÜMLEME 
 
 
3.1. Denklem Ayrıklaştırması 
 
Sayısal hesaplamada sonlu hacim yöntemine göre ayrıklaştırılmış olan cebirsel denklemler 
kullanılmıştır. Bilindiği üzere sonlu hacim yönteminde; hesaplama bölgesindeki sonlu boyutlara sahip 
bir hacim (alan) parçası üzerinde ilgili diferansiyel denklem sınır değerler göz önüne alınarak bütün 
doğrultularda sırası ile integre edilmekte ve kaynak terimler gibi integre edilemeyen terimler için 
ortalama değer teoreminden yararlanılarak cebirsel denklemler elde edilmektedir [kaynak]. 
 
Yatay ve düşey hız bileşenlerinin hesaplanmasına yarayan momentum denklemlerinin integre edildiği 
sonlu hacimler (momentum hücreleri); sıcaklık, türbülans kinetik enerjisi, basınç ve diğer skaler 
büyüklüklerin integre edildiği sonlu hacimlere (temel hücreler) göre yatay (u hızı için) ve düşey (v hızı 
için) yönde yarım hacim kadar kaydırılmış şekilde göz önüne alınmıştır. Bu şekilde düzenlenmiş olan 
çapraz hacimlerin merkezlerinde elde edilmiş olan hız değerleri, basınç hesabının yapıldığı hacmin 
yatay ve düşey sınırlarında yer aldığından basınç için sürücü bir kuvvet oluşturmaktadır [patankar].    
 
Sıcaklık, basınç, türbülans kinetik enerjisi, türbülans kinetik enerji yutulma miktarı gibi bağımlı 
değişkenlerin hücre sınırlarında yer alan ara değerleri için “hybrid” yöntemi [patankar] ve hız 
bileşenlerinin ara değerleri için “quick” yöntemi [kaynak] kullanılarak açık (ekspilisit) çözüm yapılmıştır. 
Silindir yüzeylerinde momentum ve enerji denklemlerinin integrasyon sınırları, hız ve sıcaklık 
gradyanlarına bağlı olan momentum ve ısı akıları olarak yazılır. 
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Bu nedenle; ayrıklaştırılmış denklemlerde katı sınırlardaki momentum akıları yerine, bu akıların duvar 
fonksiyonları ile olan { }{ } 2/12 var/.....)/.(.. fonksiyonuduuxuxxyuxQ pwallwall ρδρδτδνρδ τ ===∂∂=  

ilişkileri göz önüne alınmıştır. 
 
Bu çalışmada kullanılan sayısal çözüm yöntemi, ayrıklaştırılmış denklem sisteminin boyutsuz zaman 
adımında (∆t*=∆t.u∞/H=0,001) Gauss-Seidel yöntemi ile ardışık olarak çözülmesine dayalıdır. Ardışık 
çözümün yapıldığı her yeni zaman adımında MAC ((Marker and Cell) yöntemi kullanılarak basınç 
hesaplanmış ve süreklilik denklemini sağlayacak şekilde hız bileşenleri düzeltilmiştir. Bu işlem; her bir 
temel hücrede basınçtaki değişim 10-4 gibi küçük bir değerin altında kalıncaya kadar ardışık olarak 
sürdürülür ve tekrar yeni zaman adımında diğer değişkenlerin hesabına geçilir. Ayrıklaştırılmış 
denklemlerin ardışık çözümü, tam gelişmiş akışa ait sonuçların elde edildiği bir zaman değerine kadar 
(t*=200) sürdürülür ve sonuçlar yazdırılır. Bu çalışmada incelenen problem için yapılan sayısal 
hesaplamalar 1,6 GHz işlemciye sahip bir dizüstü bilgisayarda yapılmıştır. 
 
 
3.2. Bölge Ayrıklaştırması 
 
Hesaplama bölgesinin ayrıklaştırılmasında ortogonal bir ağ sistemi göz önüne alınmış ve katı 
yüzeylerin (kare silindir) yakınında sıklaşan, silindirden uzaklaşıldıkça genişleyen düzgün olmayan bir 
ağ düzeni kullanılmıştır (Şekil 3). Kullanılan ağ düzenine ait yatay boyutların oluşturulması amacıyla 
hesaplama bölgesi kare silindirin ön kısmı, üst (alt) ön kısmı, üst (alt) arka kısmı ve arka kısmı olmak 
üzere dört alt bölge göz önüne alınmıştır. Ağ düzenindeki düşey boyutlar ise; kare silindir alt kısmı, ön 
(arka) alt kısmı, ön (arka) üst kısmı ve üst kısmı olmak üzere yine dört alt bölge oluşturularak 
belirlenmiştir. Her bir alt bölgedeki yatay ve düşey ağ boyutlarına ait ağ genişleme oranı r; ilgili alt 
bölgenin tam boyutuna, alt bölgede yer alan toplam ağ düğüm sayısına ve en küçük ağ boyutuna bağlı 
olacak şekilde ( )[ ] numcell/1

miniL 11r))x/(x(r −+−∆=  bağıntısının ardışık çözümü ile hesaplanmıştır. 
Burada xL alt bölge uzunluğu, cell-num alt bölgede ağ genişleme yönündeki düğüm sayısı, (∆xi)min 
silindire bitişik ilk hücre genişliğidir.  
 

 
 

Şekil 3. Ayrıklaştırılmış hesaplama bölgesi ve ağ düzenlemesi 
 
Ağ düğüm sayısının olabildiği kadar fazla olması doğal olarak hesaplama sonuçlarının duyarlılığını 
olumlu yönde etkilemektedir. Ancak fazla sayıda ağ düğümünün kullanılması artan hesaplama zamanı 
anlamına gelmektedir. Bu ilişki göz önüne alınarak hesaplama sonuçlarının uygun bir duyarlılığı 
sağlamakta olan ağ sistemi 96x60 olarak belirlenmiştir. Uygun sayıda ağın belirlenmesi; yüzeylerinden 
üfleme veya emme yapılmayan kare kesitli silindir etrafındaki akışa ait sonuçların literatürde verilen 
sonuçlar ile kıyaslanması ile yapılmıştır. 
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Literatürde kare silindir için deneysel olarak ölçülmüş olan direnç katsayısı 28.216.2=CD - aralığında 
ve Strouhal sayısı St=0.130-0.139 aralığında verilmektedir [15]. Ortalama Nusselt sayısı ise Reynolds 
ve Prandtl sayılarına bağlı olarak, 3/1675.0 PrRe102.0=Nu  bağıntısı ile tanımlanmaktadır [16]. Tablo 
1’de literatürde yer alan bazı çalışmalara ait parametrik sonuçlar görülmektedir. Burada WF; duvar 
fonksiyonlu ve TL; iki tabakalı yaklaşımı ifade etmektedir. 
 
Tablo 1. Üflemesiz durumda kare silindir etrafındaki akışa ilişkin bazı hesaplama ve deney sonuçları.  
 

Türbülans modeli Re Ağ Xinlet/H (∆xi)min/H rµ DC  St 
Standart k-ε modeli(WF) [12] 21400 70x63 -4.5 0.022 100 1.618 0.126 
Kato ve Launder modeli(WF) [12] 21400 70x63 -4.5 0.022 100 2.108 0.146 
Standart k-ε modeli(TL) [12] 21400 169x169 -4.5 0.001 100 1.750 0.122 
İyileştirilmiş k-ε modeli(WF) [15] 20000 106x88 -11.5 0.04 88 1.972 0.141 
İyileştirilmiş k-ε modeli(WF) [15] 20000 114x92 -5 0.04 88 2.239 0.144 
İyileştirilmiş k-ε modeli(WF) [15] 20000 139x122 -11.5 0.028 88 2.199 0.141 
İyileştirilmiş k-ε modeli(WF) [15] 20000 139x122 -11.5 0.04 88 2.093 0.141 
2D-Büyük Girdapçık Benzeşimi [17] 22000 300x350 -4.5 0.0004 - 2.180 0.134 

Deneysel çalışmalar [15]      2.16-
2.28 

0.13-
0.139 

 
Bu çalışmada üflemesiz-emmesiz durumda farklı ağ düzenlemeleri için elde edilmiş olan sonuçlar 
topluca Tablo 2’de verilmiştir. Uygun ağ seçimi DC , LC , St ve Nu  değerlerinin deneysel verilere olan 
yakınlığına ve ekonomik çözüm zamanına bağlı olacak şekilde yapılmıştır. Tabloda da görüldüğü gibi; 
yapılmış olan sayısal testlerde silindire bitişik ilk hücre genişliği ((∆xi)min/H) 0.03 değerine kadar 
düşürülmüş ve ağ düğüm sayıları x doğrultusunda 112, y doğrultusunda da 80 değerine kadar 
artırılmıştır. Sonuçların incelenmesi ile azalan (∆xi)min/H değerinin DC ve St’yi artırmakta olduğu ve 

Nu ‘yu Re=21400 ve Pr=0.7 için literatürde verilen 75.86 standart değerine yaklaştırmakta olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca DC ve St’nin x doğrultusunda artan düğüm sayısı ile azalmakta olduğu 

görülmektedir. Elde edilen sonuçlar DC , LC , St ve Nu  için en optimum ağ düzenlemesinin 96x60 
olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada kare silindir yüzeylerinden yapılan üfleme veya emme hızı bir 
değişken olarak göz önüne alınırken, yapılan hesaplamaların tamamı 96x60 ağ düzenlemesi ve 
(∆xi)min/H=0.03 değeri için yapılmıştır. Bu ağ düzenlemesi için hesaplama bölgesinin çeşitli alt 
bölgelerindeki ağ genişleme oranları Tablo 3’te görülen değerler olarak göz önüne alınmıştır. 
 
Tablo 2. Üflemesiz durumda kare silindir etrafındaki akış için farklı ağ düzenlemelerine ait sonuçlar. 
 

Ağ (∆xi)min/H DC  DC′  LC  LC′  St Nu  

64x50 0.05 2.154 0.0102 -0.0408 1.0699 0.134 42.52 
0.03 2.358 0.0135 -0.0105 1.0235 0.147 67.88 

72x60 0.04 2.227 0.0098 -0.0041 1.0101 0.147 51.87 
0.03 2.343 0.0210 -0.0098 1.1090 0.147 67.79 

80x60 0.04 2.195 0.0116 -0.0145 0.9936 0.147 51.83 
0.03 2.298 0.0244 0.0159 1.0735 0.147 67.74 

80x70 0.03 2.314 0.0270 -0.0049 1.1321 0.147 67.73 
88x80 0.03 2.289 0.0312 0.0003 1.1045 0.147 67.70 

96x60 0.04 2.149 0.0110 -0.0204 0.9069 0.147 51.72 
0.03 2.237 0.0265 0.0373 0.9958 0.147 67.67 

104x70 0.03 2.229 0.0242 0.0120 1.0227 0.147 67.64 
112x80 0.03 2.226 0.0273 -0.0051 1.0184 0.147 67.62 
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Tablo 3. Ayrıklaştırılmış hesaplama bölgesindeki (96x60 için) yatay ve düşey ağ genişleme oranları 
 

Yatayda (x) Ön Üst Ön Üst Arka Arka 
rx 1.1362 1.0579 1.0579 1.0952 

Düşeyde (y) Alt Ön Alt Ön Üst Üst 
ry 1.2564 1.0579 1.0579 1.2564 

 
 
 
 
4. BULGULAR 
 
Bu çalışmada kare kesitli silindirin tüm yüzeylerinden çeşitli hızlarda yapılan üfleme veya emmenin 
aerodinamik parametreler ve ısı geçişi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Üfleme veya emme; yüzeylere 
bitişik hücrelerin yüzey orta noktalarından ve yüzeyler boyunca düzgün bir şekilde yapılmıştır. Üfleme 
etkisi; 

 

∞

=
u
vC w

Q               (25) 

 
Şeklinde tanımlanmış olan bir üfleme-emme katsayısı ile göz önüne alınmıştır. Burada vw; geçirgen 
yüzeylerden yapılan ve pozitif değerleri üflemeyi, negatif değerleri emmeyi gösteren üfleme veya 
emme hızı, u∞; serbest akış hızıdır. Bu çalışmada üfleme-emme katsayısı -0.1<CQ<0.06 aralığında 
alınmıştır. CQ’nun üst sınırı sayısal ölçütlerin elverdiği düzey olarak belirlenmiştir. 
 
Şekil 3’teki anlık akım çizgileri, t*=200 boyutsuz zaman adımında farklı üfleme-emme katsayılarında 
kare silindir arkasındaki girdap oluşumunu göstermektedir. Görüldüğü gibi; artan üfleme katsayısı ile 
birlikte, silindirden ayrılan girdaplar silindir yüzeylerinden yapılan üfleme etkisi ile daha da 
güçlenmektedir. CQ=-0.03 değerine kadar artan emme katsayısı ile iz bölgesindeki girdap hareketi 
önce zayıflamakta, daha yüksek emme katsayısı değerlerinde girdaplar birbirine yaklaşmakta ve daha 
güçlü bir yapıya dönüşmektedir. Girdap hareketini karakterize eden parametre olan Strouhal sayısı 
(St=fH/u∞), girdap hareketinin frekansına bağlıdır. Periyodik hareketin frekansı x/H=2 ve y/H=-0.5 
noktasındaki yatay hız bileşeninin zamansal geçmiş değerlerinin kaydı üzerinde hızlı Fourier 
dönüşümünün (FFT) uygulanması ile hesaplanmıştır. İz bölgesindeki farklı noktalarda yapılmış olan 
hız kayıtları, hesaplanan girdap frekanslarının değişmediğini göstermiştir. Şekil 5’te St sayısının 
üfleme-emme katsayısı ile olan değişimi görülmektedir. Burada da görüldüğü gibi; üflemesiz durumda 
Strouhal sayısı 0.147 olarak deneysel değerlerin (0.130-0.139) biraz üzerinde hesaplanmıştır. Bu fark; 
Mathelin ve diğ. [9]’ne göre akışın iki boyutlu olmasının bir özelliği olarak ortaya çıkmaktadır. 
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                   (a) CQ=0.06                                    (b) CQ=0.05                                   (c) CQ=0.03 
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                    (d) CQ=0.01                                    (e) CQ=0.00                                   (f) CQ=-0.03 
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                    (g) CQ=-0.05                                  (h) CQ=-0.09                                   (i) CQ=-0.1 
 

 
Şekil 4. t*=200 zamanında farklı üfleme-emme katsayılarındaki anlık akım çizgileri  
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Şekil 5. Strouhal sayısının üfleme-emme katsayısı ile olan değişimi  

 
Şekil 5’te de görüldüğü gibi; St sayısı -0.06<CQ<0.06 aralığında artan üfleme katsayısı ile yaklaşık 
olarak doğrusal bir şekilde artmakta ve St=0.1099 değerinden St=0.1709 değerine çıkmaktadır. 
Yüksek emme hızlarında ise; silindirin bütün yüzeylerinden yapılan emme yüksek sınır tabaka 
gradyanlarına neden olmakta ve bu sayede yüksek frekanslı (St sayılı) girdap hareketi ortaya 
çıkmaktadır. Bu etki Şekil 4’teki anlık akım çizgilerinden de görülmektedir.  
 
Keskin kenarlı cisimler etrafındaki akışta Reynolds sayısının Re>104 değerlerinde DC ortalama direnç 
katsayısının Reynolds sayısından bağımsız olduğu bilinmektedir [18]. Bu çalışmada göz önüne alınan 
ortalama direnç katsayısı; silindirin ön ve arka yüzeylerindeki basınç farkından kaynaklanan direnç ve 
üst ve alt yüzeylerindeki sürtünmeden kaynaklanan direncin toplamı olmak üzere, 
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Bağıntısı ile hesaplanmıştır. Burada s silindir yüzeyi üzerinde gidilen yolu göstermektedir. Bu 
bağıntıda yer alan integraller sayısal olarak hesaplanmıştır. Şekil 6’da ortalama direnç katsayısının 
üfleme-emme katsayısı ile olan değişimi görülmektedir. DC direnç katsayısı en yüksek değerini CQ=-
0.1 için, en düşük değerini ise CQ=-0.08 için almakta ve artan CQ değerleri ile düzgün bir şekilde 
artmaktadır. DC direnç katsayısının en düşük değer aldığı emme uygulaması, silindirin ön ve arka 
yüzlerindeki basınç farkının en küçük değere düşmesi anlamını taşımaktadır. 
 
Bu çalışmada esas alınan ana unsur; kare kesitli silindirin tüm yüzeylerinden yapılan üfleme veya 
emme uygulamasının, silindir arkasındaki sıcaklık alanı üzerindeki etkileri ve silindir ile akışkan 
arasındaki ısı geçişi üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Nitekim ısıl bilimlerde yüksek hızlı akışkan 
içerisinde bulunan cisimlerin yüzeylerinden yapılan üfleme bir ısıl koruma tekniği olarak uygulanırken, 
emme uygulaması ile ısı geçişinin iyileştirilmesi amaçlanır. Cisimlerin yüzeylerindeki kayma gerilmeleri 
üzerinde üflemenin etkisine benzer şekilde, üfleme ısıl gerilmelerin azalmasını ve silindir 
yüzeylerindeki sıcaklık gradyanının düşmesini sağlar. Emme ise üflemenin tersi bir etki oluşturarak 
yüksek sıcaklık gradyanlarına ve yüksek ısı geçirme katsayılarını ortaya çıkmasına neden olur. Bu 
çalışmada incelenen ısı geçişi; 

1

1.5

2

2.5

3

3.5

-0.12 -0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08

 
Şekil 6. Ortalama direnç katsayısının üfleme-emme katsayısı ile olan değişimi  

 

wTT
TT

-
-

∞

∞=θ           (27) 

Şeklinde tanımlanmış olan θ boyutsuz sıcaklık büyüklüğü ile yapılmıştır. Burada T∞; serbest akış 
sıcaklığı, T ; zaman ortalamalı sıcaklık ve Tw silindir yüzey (üflenen akışkan) sıcaklığıdır. Boyutsuz 
sıcaklığın simetri ekseni üzerindeki değişimi Şekil 7’de görülmektedir. Burada da görüldüğü gibi iz 
bölgesinde simetri ekseni üzerinde sıcaklık,  üflemesiz durum ile kıyaslandığında, üflemeden önemli 
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Şekil 7. Simetri ekseni üzerinde boyutsuz sıcaklığın değişimi 

 
ölçüde etkilenmektedir. Aynı bulgu Şekil 8’deki anlık sıcaklık eş eğrilerinden de görülmektedir. Burada 
da görüldüğü gibi sıcaklık alanı emme uygulamasından etkilenmemektedir. 
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                   (a) CQ=0.06                                    (b) CQ=0.03                                  (c) CQ=0.00 
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                   (d) CQ=-0.03                                 (e) CQ=-0.08                                  (f) CQ=-0.1 
 

Şekil 8. t*=200 zamanında farklı üfleme-emme katsayılarındaki anlık sıcaklık eş eğrileri  
 
Silindir yüzeylerinden yapılan üfleme veya emmenin ısı geçişi üzerindeki etkisi, Nusselt sayısının 
(Nu=hH/λ) değişimi ile incelenmiştir. Şekil 9’da da görüldüğü gibi; emme katsayısının yüksek 
değerlerinde üflemesiz duruma göre ortalama Nusselt sayısı ve dolayısıyla ısı geçişi önemli ölçüde 
artmaktadır. Emme katsayısının azalması ile birlikte üflemesiz duruma kadar Nu sayısı doğrusal 
olarak azalmakta ve üfleme katsayısının CQ=0.02 değerinde 52Nu = olarak en düşük değerini 
aldıktan sonra CQ=0.06 değerine kadar hafifçe artarak 119 değerine ulaşmaktadır. Nusselt sayısının 
bu davranışı göstermektedir ki; üfleme-emme katsayısının 0.01<CQ<0.03 aralığındaki değerleri 
üflemesiz duruma göre kare kesitli silindir etrafındaki akışta az da olsa bir ısıl koruma sağlamaktadır. 
Buna karşın; ısı geçişi emme katsayısının CQ=0.09 değerinde üflemesiz duruma göre en yüksek 
düzeye çıkmaktadır. 
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Şekil 9. Ortalama Nusselt sayısının üfleme-emme katsayısı ile olan değişimi  

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada; geçirgen yüzeylerinden üfleme veya emme yapılan kare kesitli silindir etrafındaki akış 
sayısal olarak incelenmiştir. Bütün yüzeylerden yapılan üfleme veya emme, üfleme-emme etkisini 
içeren değiştirilmiş duvar fonksiyonları kullanılarak göz önüne alınmıştır. Üfleme veya emmenin direnç 
katsayısı ve girdap ilerleme frekansı gibi aerodinamik parametreler ve ısı geçişi üzerindeki etkileri 
araştırılmıştır. Üfleme veya emme hızının ana akış hızına göre oldukça düşük değerlerde olmasına 
rağmen, bu uygulamanın direnç ve kaldırma katsayıları, girdap ilerleme frekansı ve ısı geçişini önemli 
ölçüde etkilemekte olduğu görülmüştür. 
 
Sayısal sonuçlar ortaya koymuştur ki; kare kesitli silindirin bütün yüzeylerinden yapılan üfleme veya 
emme, öncelikle silindir yüzeylerindeki basınç dağılımını etkilemekte ve buna bağlı olarak hız ve 
sıcaklık gradyanları da değişmektedir. Bu nedenle kare kesitli silindirin bütün yüzeylerinden belirli 
hızlarda yapılan emme, bir direnç ve girdap kontrol yöntemi olarak göz önüne alınabilir. Ayrıca emme 
uygulamasının ısı geçişinin iyileştirilmesinde etkin bir yöntem olduğu ve üfleme uygulamasının da 
düşük düzeyde de olsa belirli bir ısıl koruma sağladığı sonucuna varılmıştır. 
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ÖZET 
 
Sıcaksulu ısıtma sistemlerinde ısıtıcılardan istenilen su debisinin geçmesi için dağıtım hattı üzerindeki 
radyatörlerin gidiş-dönüş basınç farklarının radyatör vanalarının ön ayarları yapılarak dengelenmesi 
öngörülür.  Ancak, pek çok uygulamada dolaşım pompası hesaplanandan yüksek debide seçilmekte 
ve sistemde basınç dengelenmesi yapılmamış bile olsa, uzak noktada kalan ısıtıcılardan geçen 
debinin hesap değerlerine yaklaşması sağlanmaktadır.  Buna karşılık, pompaya yakın ısıtıcılardan 
yüksek debi geçmekte ve bu ısıtıcılarda öngörülenden fazla ısı çekilmektedir. Sonuç olarak, 
dengeleme yapılmaması ile, binanın ısı tüketimi ve dolaşım pompasının enerji tüketimi artmakta ve 
mekanlarda öngörülen konfor şartları sağlanamamaktadır. Tipik bir kolon hattında, ön dengeleme 
yapılmaması durumunda su dolaşımının standart duruma göre değişimi ve bu durumun ısıtma 
kapasitesine etkisi incelenmiştir.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Sıcak sulu bir ısıtma sisteminin projelendirilmesinde geleneksel olarak önce ısıtılacak mahallerin ayrı 
ayrı ısı kaybı hesabı yapılarak bir zam katsayısı ile çarpılır.  Bilahare, hesaplanan ısı yüklerine bağlı 
olarak ve geçerli kabul edilen hız limitleri içinde kalacak şekilde dağıtım ve toplama kolonları çapları 
boyutlandırılır ve kritik devre basınç düşümü hesaplanır.  Son olarak ta, basınç düşümü ve debiye 
uygun olarak dolaşım pompası seçilir.  Farklı mahallerdeki radyatörler üzerinden olan su dolaşımının 
projesine uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için, sıcak su dağıtım ve toplama hatlarının hidrolik olarak 
dengelenmesi gerekir.  Bu amaçla, farklı kolonların kolon dengeleme vanaları ile dengelenmesinin 
yanı sıra, her kolon üzerindeki radyatör vanalarının veya basınç bileziklerinin ön ayarının yapılması 
gerekmektedir. Basınç dengelemesi yapılmamış olan merkezi bir sıcak sulu ısıtma sisteminde, dağıtım 
merkezine yakın olan radyatörlerden olan dolaşım miktarı artarken, uzak radyatörlerden geçen su 
miktarı hesaplanan değerlerin altına düşmektedir.  Buna karşın özellikle yüksek bina sınıfına girmeyen 
orta yükseklikli 5-6 katlı binalardaki konut ısıtma uygulamalarında hidrolik dengelemeye gereken önem 
verilmemekte, bu durum dairelerin dengesiz olarak ısınmasına neden olmaktadır. Bazı uygulamalarda, 
sistemde kullanılan termostatik radyatör vanalarının gerekli dengelemeyi kendiliğinden yapacağı 
varsayılır.  Oysa radyatörlerdeki yüksek basınç farklarının dengelenmesinin sadece termostatik 
vanalara bırakılması hidrolik dengelemenin gerçekleşmesi için kendi başına yeterli değildir.  Radyatör 
kapasitesine bağlı olarak gerekli ön ayarlama işleminin yapılmaması halinde, tüm termostatik vanalar 
en açık duruma yakın durumda çalışacak ve kolon giriş hattına uzakta kalan kullanıcılar yeterli debiyi 
temin edemeyeceklerdir. 
 
Önceki yıllarda sunulan farklı bildirilerde, kaloriferli ısıtma sistemlerinde kontrol vanasının otoritesinin 
nasıl seçileceği ve balanslama için kullanılması gereken usuller gösterilmiş ve kolon denge vanaları, 
debi kontrol vanaları ve basınç kontrol vanalarının kullanım esaslarından bahsedilmiştir[1, 2, 3]. 
Petitjean[1] radyatörlerdeki fark basıncının stabilizasyonu için alınması gereken önlemlere değinmiş ve 
hidronik dengelemenin, gerek mevcut, gerekse yeni tesis edikecek sistemlerde uygulanması gereğini 
vurgulamıştır. 
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Akyurt [2] kolon üzerindeki basınç ve debi kontrol vanalarının ön ayar değerinin hesaplanmasını ve bu 
vanaların farklı uygulama şekillerinin sistemin davranışına etkisini göstermiştir.  Gürel tarafından 
sunulan bildiride [3], kontrol vanası otoritesinin hesaplanması üzerinde durulmuş,  ayrıca dengeleme 
yapılmaması durumunda kolon üzerindeki radyatörlerde debi ve ısıl yük dağılımında olabilecek 
sapmalar mertebe olarak ifade edilmiş, ancak hesap detayı verilmemiştir.  Her üç bildiride de kontrol 
vanalarının uygulanma şekilleri hakkında öneriler sunulmuş ve termostatik kontrol vanalarının sistemin 
dengelenmesi için kendi başına yeterli olmayacağı ve/veya ön ayarları yapılarak kullanılması gerektiği 
belirtilmiştir.  Yapılan bu çalışmada ise, örnek olarak incelenen bir kolon hattı üzerinde basınç 
dengelemesi yapılmaması durumunda dağıtım debisinde oluşan farklılıklar ayrıntılı şekilde 
hesaplanmıştır.  Debinin dengesiz dağılımının ısı yüküne etkisi ayrıca gösterilmiştir. 
 
 
 
 
2. STANDART DURUM ISI YÜKÜ VE DEBİLERİ 
 
Çalışmada göz önüne alınan yapı konut amaçlı kullanılan 7 katlı bir binadır.  Seçilen kritik devre 
kolonunun standart tasarım ısı yükleri ve radyatörlerden geçmesi beklenen akışkan debileri Tablo-1 de 
verilmiştir.   Debi değeri, sıcak sulu dağıtım kolonunda her radyatörde 20ºC sıcaklık düşümü olduğu 
varsayılarak hesaplanmıştır. 

TC
QV

∆××
=
ρ


          (1) 

Burada Q  ısı yükü (W), ρ ısıtıcı akışkanın (su) yoğunluğu, C özgül ısısı (kJ/kg-K), ∆T radyatöre gidiş 

dönüş sıcaklık farkı (K veya ºC)  ve V akışkanın hacimsel debisi (m3/s) dir.  
 

Tablo 1. Kritik devre kolonu radyatörleri standart durum ısı yükü ve debileri 
 

Radyatör Isı İhtiyacı  
(W) 

Debi  
(m3/s) 

1. Radyatör 455 5.59 x 10-6 

2. Radyatör 500 6.15 x 10-6 

3. Radyatör 410 5.04 x 10-6 

4. Radyatör 455 5.59 x 10-6 

5. Radyatör 455 5.59 x 10-6 

6. Radyatör 455 5.59 x 10-6 

7. Radyatör 636 7.83 x 10-6 

 
Not: Tablonun oluşturulmasında ısıtma akışkanı suyun gidiş dönüş sıcaklık farkı 20ºC, 80ºC 
(90ºC/70ºC) sıcaklık için ortalama yoğunluğu 972 kg/m3 ve özgül ısısı 4.18 kJ/kg-K alınmıştır.  
 
Seçilen kritik devre kolonu üzerinde beklenen ısı yükü ve debi dağılımı ayrıca Şekil 1 de gösterilmiştir. 
Kolon üzerinde her bağlantı noktasında birbirine eş iki radyatör bulunmaktadır. 
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Şekil 1.  Kritik devre kolonu standart durumdaki debi ve ısı yükü dağılımı 

rQ7
 = 636 W 

rV7
 = 7.83x10-6 m3/s 

 
 7. Boru Hattı 

 

6. Boru Hattı 
 

5. Boru Hattı 
 

4. Boru Hattı 
 

3. Boru Hattı 
 

2. Boru Hattı 
 

1. Boru Hattı 
 

Dönüş hattı 

7Q = 1272 W 

7V = 15.66x10-6 m3/s 
 
 rQ6

 = 455 W 

rV6
 = 5.59x10-6 m3/s 

 
 6Q = 2182 W 

6V = 26.84x10-6 m3/s 
 
 rQ5

 = 455 W 

rV5
 = 5.59x10-6 m3/s 

 
 5Q = 3092 W 

5V = 38.02x10-6 m3/s 
 
 rQ4

 = 455 W 

rV4
 = 5.59x10-6 m3/s 

 
 4Q = 4002 W 

4V = 49.20x10-6 m3/s 
 
 rQ3

 = 410 W 

rV3
 = 5.04x10-6 m3/s 

 
 3Q = 4822 W 

3V = 59.28x10-6 m3/s 
 
 rQ2

 = 500 W 

rV2
 = 6.15x10-6 m3/s 

 
 2Q = 5822 W 

2V = 71.25x10-6 m3/s 
 
 rQ1

 = 455 W 

rV1
 = 5.59x10-6 m3/s 

 
 1Q = 6732 W 

1V = 82.76x10-6 m3/s 
 
 

rQ7
 = 636 W 

rV7
 = 7.83x10-6 m3/s 

 
 

rQ6
 = 455 W 

rV6
 = 5.59x10-6 m3/sn 

 
 

rQ5
 = 455 W 

rV5
 = 5.59x10-6 m3/s 

 
 

rQ4
 = 455 W 

rV4
 = 5.59x10-6 m3/s 

 
 

rQ3
 = 410 W 

rV3
 = 5.04x10-6 m3/s 

 
 

rQ2
 = 500 W 

rV2
 = 6.15x10-6 m3/s 

 
 

rQ1
 = 455 W 

rV1
 = 5.59x10-6 m3/s 

 
 

Dağıtım geliş hattı 

 Teknolojik Araştırma Bildirisi 



   ____________________________________________  38  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

2.1. Basınç dağılımının hesaplanması 
 
Bir boru hattı üzerindeki basınç kaybı düz boru basınç kaybı ile dirsek, vana ayrılma noktası, radyatör 
geçişi gibi yerel kayıplardan ileri gelen basınç kayıplarının toplamına eşittir:  

∑×+×= KVL
L
PP

2
.

2

ρ
∆

∆          (2) 

Kalorifer tesisatları için düz borudaki birim boy basınç kaybı  (∆P/L) ve yersel kayıp katsayıları ısı 
yüküne ve kolon çapına bağlı olarak muhtelif standartlarda verilmektedir.  Yapılan hesaplamada, ilk 
dağıtım noktasına gelmeden önceki kolon uzunluğu 2.66 m, katlar arası kolon uzunluğu 2.66 m, 
radyatör bağlantı hattının uzunluğu kolondan ayrılma noktasından itibaren gidiş ve dönüş olmak üzere 
3 m  olarak verilmiştir.  Her dağıtım noktasından sonra kolonun ısı yükü yükü ve buna bağlı olarak 
akışkan debisi değişmektedir.  Kolon parçalarının çapları her noktadaki akış hızı 0.3 m/s den küçük 
olacak şekilde seçilmiştir.   Göz önüne alınan binada, iki kat arasındaki her bir kolon parçasının yersel 
kayıp katsayısı  1.5 (1 adet ayrılma) ve kolondan ayrılan radyatör hattı üzerindeki vana, dirsek ve 
radyatörden ileri gelen toplam yersel kayıp katsayısı ise 14.5 kabul edilmiştir.  Toplam basınç 
düşümünü hesaplamak için kolon üzerinde hesaplanan basınç kaybının dağıtım ve dönüş kolonu 
olmak üzere iki katı alınmalı ve son radyatöre giden bağlantı hattı üzerindeki basınç kaybı bu değere 
eklenmelidir.  Isı yüküne bağlı olarak standart durum için hesaplanan kolon ısı yükleri ve basınç 
düşümleri Tablo-2 de verilmiştir.  
 
Tablo 2.  Kritik devre kolonu standart durum basınç düşümleri 

 
Tablo-2 de verilen kolon hattı basınç düşümleri ve 7. radyatör basınç düşümü değerleri kullanılarak, 
kritik devrenin basınç düşümünün 
 
∆Pkolon = 2(146 + 120 + 82 + 233 + 146 + 249 + 89) + 51  = 2181 Pa 
 
olduğu  hesaplanır. 
 
Her bir radyatör hattının gidiş ve dönüş kolonlarına bağlandığı noktalar arasındaki basınç farkı, 
bağlantı noktalarının üzerinde kalan kolon hatları ile devreyi tamamlayan en üst radyatör hattının 
basınç düşümlerinin toplamına eşittir.  Yani üstten ikinci radyatör hattı (6. nolu radyatör hattı) 
üzerindeki basınç düşümü,  bu radyatör hattını yukarıdan tamamlayan 7. kolon parçası gidiş ve dönüş 
hattı ile 7. radyatör hattı basınçlarının toplamına eşit olmak durumundadır: 

 
Isı 

yükü,
Q  (W) 

Hat 
uzunluğu, 

L  (m) 

İç çap, 
Diç 

mm (inç) 

Birim boy 
basınç 

kaybı, ΔP/L 
(Pa/m) 

Standart 
akış hızı, 
V (m/s) 

Yersel 
kayıp 
kats., 
∑K 

Kolon 
basınç 
kaybı, 

ΔP (Pa) 

1. Boru Hattı 6732 2.66 21.25 
(3/4”) 39 0.24 1.5 146 

2. Boru Hattı 5822 2.66 21.25 
(3/4”) 32 0.22 1.5 120 

3. Boru Hattı 4822 2.66 21.25 
(3/4”) 23 0.17 1.5 82 

4. Boru Hattı 4002 2.66 15.75 
(1/2”) 69 0.26 1.5 233 

5. Boru Hattı 3092 2.66 15.75 
(1/2”) 44 0.20 1.5 146 

6. Boru Hattı 2182 2.66 12.25  
(3/8”) 78 0.24 1.5 249 

7. Boru Hattı 1272 2.66 12.25  
(3/8”) 29 0.13 1.5 89 

7. Radyatör ve 
bağlantı hattı 636 3 12.25  

(3/8”) 7 0.065 14.5 51 
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ΔP6r = 2 x 89 + 51 = 229 Pa 
 
En alt (1numaralı) radyatör hattına kadar tüm kolon hatlarındaki basınç düşümü ve gidiş ve dönüş 
kolonları bağlantı noktaları arasındaki  basınç farkları yukarıda gösterildiği şekilde hesaplanmış ve 
dağıtım şeması üzerinde gösterilmiştir (Şekil-2).  Bağlantı noktaları arasındaki basınç farkı kolon giriş 
noktasına yakınlaştıkça artmaktadır.  Standart debi dağılımının elde edilebilmesi için, bu basınç artışı 
basınç ayar vanaları üzerinde yapılacak kısma ile dengelenmelidir. 
 

 

 
Şekil 2. Kolon ve radyatör hatları standart durum basınç düşümleri 

89 Pa 
(3/8”) 
 

ΔP7r = 51 Pa 
 

249 Pa 
(3/8”) 
 

ΔP6r = 229 Pa 
 

146 Pa 
(1/2”) 
 

233 Pa 
(1/2”) 
 

82 Pa 
(3/4”) 
 

120 Pa 
(3/4”) 
 

146 Pa 
(3/4”) 
 

ΔP5r = 727 Pa 
 

ΔP4r = 1019 Pa 
 

ΔP3r = 1485 Pa 
 

ΔP2r = 1649 Pa 
 

ΔP1r = 1889 Pa 
 

89 Pa 
 

Dağıtım geliş hattı 

Dönüş hattı 

ΔP7r = 51 Pa 
 

ΔP4r = 1019 Pa 
 

ΔP6r = 229 Pa 
 

ΔP5r = 727 Pa 
 

ΔP3r = 1485 Pa 
 

ΔP2r = 1649 Pa 
 

ΔP1r = 1889 Pa 
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3. HİDROLİK DENGELEME YAPILMADIĞI DURUMUN  DEBİ ETKİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 
 
Radyatör hatlarında dengeleme yapılmaması, kazan dairesine yakın olan radyatörlerde debi artımına, 
uzak olan radyatörlerde ise debi düşümüne yol açmaktadır.  Bu durum istenilen konfor sıcaklığının 
elde edilmesini engellediği gibi, borularda akan akışkanın fazla hızlı akması nedeniyle gürültüye de yol 
açabilir. Isı yükü hesaplamalarından bulunan debi ve basınç kaybı standart değerler olarak kabul 
edilerek, pompanın sağladığı basıncın hesaplamalardaki kritik devre basınç kaybına eşit 
olduğu, ancak dengeleme yapılmaması nedeni ile debilerin hesap değerlerinden farklı olduğu 
olduğu durumdaki debi ve ısı yükü dağılımı araştırılmıştır. 
 
Kolonun toplam basınç düşümü standart değerlerden hareketle yukarıda hesaplanmıştı.  Gerçek 
durum debi dağılımlarını incelemek için, tablolardan ısı yüküne bağlı olarak okunan hız ve basınç 
dağılımlarını kullanmak yetersiz kalacaktır.  Bunun yerine boru hattındaki akışkanın gerçek akış hızları 
ve basınç düşümleri hesaplanmalıdır.  
 
Her radyatörde 20 oC sıcaklık olduğu göz önüne alınarak, radyatörlerden geçirilmesi gereken su debisi 
hesaplanabilir:  
 

( ) C
Q

TTC
QV

rs ρρ ×
=

−
=

20


          (3) 

 
Bu ifadede, Ts radyatöre gelen su sıcaklığı ve T r ise dönüş sıcaklığı olup, standart sistem için sırası ile 
90ºC ve 70 ºC olmaktadır.  Kolon hattı üzerindeki akış hızı hacimsel debiye bağlı olarak  
 

24 içDVAVV ××== π          (4) 
 
ifadesi ile hesaplanır.  Boru hattı ve radyatörler üzerindeki basınç düşümü ise akış hızına ve borunun 
özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki bağıntı ile gösterilmektedir:  
 

22

22 VKV
D
LfP ρρ ×+×=∆         (5) 

 
Burada f sürtünme katsayısı, K ise yersel kayıp katsayısıdır.  Sürtünme katsayısı ise borunun iç yüzeyi 
pürüzlülüğüne ( e ) ve Reynolds sayısına bağlı olarak 

2

9.0Re
74.5

7.3
/ln43.025.0

−















 +=

Def         (6) 

 
bağıntısı ile hesaplanabilmektedir. 
 
Ortalama bir değer olarak,  0.01575 mm iç çapında bir boruda (1/2”),  0.3 m/s hız ve 80ºC sıcaklıkta su 
akışı için Reynolds sayısı 13804 ve  f sürtünme katsayısı 0.034 olarak hesaplanmıştır. 
 
Radyatör hattının geliş ve dönüş kolon hatlarına bağlandığı noktalar arasındaki basınç farkı, herhangi 
bir basınç dengeleyici kullanılmaması durumunda radyatör üzerinden geçen debiyi doğrudan belirler.  
Toplam basınç kaybının bilindiği durumda, kolon ve radyatör debilerinin hesaplanabilmesi için 
aşağıdaki işlem sırası izlenmiştir: 
 
• En üst (7) numaralı radyatörden geçen debi için bir kabul yapılır. Debi ve hız kullanılarak radyatör 

hattının basınç düşümü hesaplanır. 
• Her noktaya iki radyatör bağlı olduğuna göre, 7 numaralı geliş ve dönüş kolon parçalarından 

geçen debi 7 numaralı radyatörden geçen debinin iki katıdır. Kolon debisi ve akış hızı kullanılarak, 
kolon hattının basınç düşümü hesaplanır. 
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• Bir alt (6 nolu) radyatör hattı basınç düşümü, 7 numaralı radyatör hattı basınç düşümü ile geliş ve 

dönüş kolonları basınç düşümünün toplamıdır.  Radyatör hattının direnç katsayısı bilindiğine göre, 
basınç düşümünü verecek akış hızı ve debisi hesaplanabilir. 

• 6 numaralı kolon parçasından geçecek olan debi, 7 ve 6 numaralı radyatörlerden geçen debinin 
toplamına eşittir. Bu debi kullanılarak hattın basınç düşümü hesaplanır. 

• Hesaplamalar bu şekilde kolon gidiş ve dönüş hatlarının başladığı noktaya kadar devam ettirilir ve 
kolon hattı toplam basınç düşümü ve debisi hesaplanmış olur. 

• Kolon toplam basınç düşümünün standart durum için öngörülen değere eşit olduğu kabul edilerek, 
en üst radyatörden geçen debi değeri (başlangıçta kabul edilen değer) için yeni bir kabul yapılır ve 
hesaplar istenilen basınç düşümü elde edilene kadar tekrarlanır.  

 
Yukarıdaki algoritma ve kabuller kullanılarak hesaplanan radyatör debilerinin standart durumla 
karşılaştırılmış hali Şekil 3 te grafik olarak gösterilmiştir. Tüm kolon hattı üzerindeki basınç düşümü ve 
debi dağılımının sayısal değerleri ise Şekil 4 üzerinde verilmiştir. 
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Şekil 3.  Standart ve dengeleme yapılmamış durumlar için radyatör dolaşım debilerinin 
karşılaştırılması 

 
Grafikten de görüldüğü gibi, hidrolik dengeleme yapılmaması durumunda radyatör debileri projesinde 
öngörülen debilerden yüksek oranlarda sapmaktadır. Çalışılan örnekte kazana yakın olan 1. 
radyatörde debi standart değerin yaklaşık 6 misline ulaşırken, kazana uzak olan 7. radyatörde ise 
öngörülen debinin %10 ’u mertebesinde kalmıştır. Kolona gönderilen toplam debi ise, standart değerin 
yaklaşık iki katına (%206) ulaşmıştır. 
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Şekil 4.  Basınç dengelemesinin yapılmadığı durumda kolon hattı ve radyatörlerin basınç ve debileri 

rP7∆ = 0.5 Pa 

rV7
 = 0.78x10-6 m3/s 

 
 7. Boru Hattı 

 

6. Boru Hattı 
 

5. Boru Hattı 
 

4. Boru Hattı 
 

3. Boru Hattı 
 

2. Boru Hattı 
 

1. Boru Hattı 
 

Dönüş hattı 

∆P7 = 0.75 Pa 

7V = 1.56x10-6 m3/s 
 
 rP6∆ = 2 Pa 

rV6
 = 1.59x10-6 m3/s 

 
 

∆P6 = 7 Pa 

6V = 4.71x10-6 m3/s 
 
 rP5∆  = 16 Pa 

rV5
 = 4.48x10-6 m3/s 

 
 

∆P5 = 17 Pa 

5V = 13.6x10-6 m3/s 
 
 rP4∆  = 50 Pa 

rV4
 = 7.9x10-6 m3/s 

 
 ∆P4 = 80 Pa 

4V = 29.4x10-6 m3/s 
 
 

rP3∆  = 210 Pa 

rV3
 = 16.3x10-6 m3/s 

 
 

∆P3 = 85 Pa 

3V = 61.7x10-6 m3/s 
 
 rP2∆  = 380 Pa 

rV2
 = 21.8x10-6 m3/s 

 
 ∆P2 = 247 Pa 

2V = 105x10-6 m3/s 
 
 rP1∆  = 874 Pa 

rV1
 = 33.1x10-6 m3/s 

 
 ∆P1 = 654 Pa 

1V = 171x10-6 m3/s 
 
 

rP7∆ = 0.5 Pa 

rV7
 = 0.78x10-6 m3/s 

rP6∆ = 2 Pa 

rV6
 = 1.59x10-6 m3/s 

 
 

rP5∆  = 16 Pa 

rV5
 = 4.48x10-6 m3/s 

 

rP4∆  = 50 Pa 

rV4
 = 7.9x10-6 m3/s 

 

rP3∆  = 210 Pa 

rV3
 = 16.3x10-6 m3/s 

 

rP2∆  = 380 Pa 

rV2
 = 21.8x10-6 m3/s 

 

rP1∆  = 874 Pa 

rV1
 = 33.1x10-6 m3/s 

 

Dağıtım geliş hattı 
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4.  HİDROLİK DENGELEME YAPILMADIĞI DURUMUN ISIL DAĞILIM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 
 
Bir sıcak sulu ısıtma sisteminde dolaşım suyunun ısısını ortama aktaran ısıtıcı eleman radyatörlerdir.  
Bir radyatörün ortama aktardığı ısı miktarı, dolaşım suyu ile ortam arasındaki logaritmik sıcaklık 
farkının üstel bir fonksiyonudur: 
 

( )nlmlm TTQQ 0,0 ∆∆×=           (7) 
 

Yapılan sayısal bir çalışmada,  radyatörden geçen su debisinin nominal debinin %5 ile %200 ü 
arasında değiştiği durum için yukarıdaki ifadenin geçerliliğini koruduğu gösterilmiştir [4].   Bu ifadede n 
kuvveti, radyatörün tipine bağlıdır.  Ancak DIN 4703 standartında, n kuvvetinin değeri 1.3 olarak 
verilmiş olup, genellikle uygulamada bu değer kullanılmaktadır: 
 

( ) 3.1
0,0 lmlm TTQQ ∆∆×=           (8) 

 
Dolaşım suyu ve ortam arasındaki logaritmik sıcaklık farkı ise, 
 









−
−
−

=

inr

ins

rs
lm

TT
TT

TTT
ln

∆          (9) 

 
şeklinde tanımlanmaktadır. Yukarıdaki ifadelerde 
 
Q0  :  Radyatörün standart durum ısı kapasitesi  (W),  
Q :  Logaritmik sıcaklık farkının değişimi durumundaki radyatör kapasitesi (W),  
Ts  :  Sıcak akışkanın radyatöre geliş sıcaklığı (ºC), 
Tr  :  Sıcak akışkanın radyatörden dönüş sıcaklığı (ºC), 
Tin  :  Isıtılacak ortamın sıcaklığını (ºC), 
 
göstermektedir. 
 
Diğer yandan, radyatörde dolaşan akışkanın bıraktığı ısı 
 

( )rs TTCVQ −×××= ρ          (10) 
 
şeklinde yazılabilir. 
 
Radyatörün standart durum ısıl kapasitesi sıcak su geliş, dönüş ve iç ortam sıcaklıkları için sırası ile 
90ºC/70ºC/20ºC alınarak hesaplanır.  Kolondaki debi dağılımının standart dağılımdan farklı olması 
durumunda, akışkanın geliş sıcaklığı (90ºC) sabit kabul edilir. Radyatör ısı yükünün hesaplanmasında 
İç ortam sıcaklığındaki değişimin etkisi sınırlı olup o da sabit (20ºC) kabul edilebilir. Akışkan debisinin 
değişiminden dolayı dönüş sıcaklığının ve ısıl kapasitenin değişimi aşağıdaki gibi hesaplanır: 
 
- ΔT lm,0 değeri bulunur (standart durum için 90ºC/70ºC/20ºC kullanılır)  
- (8) ve (10) denklemleri ayni Q değerini verdiği için birbirine eşitlenir. 
- Radyatör debisinin ve diğer değişkenlerin bilindiği durumda, yukarıdaki eşitlikten deneme yanılma 

ile radyatör dönüş sıcaklığı (T r) hesaplanır.  
- (8) veya (10) numaralı denklemden yeni ısıl yük hesaplanır. 
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Radyatör debilerinin standart debilerden farklı olduğu durum için hesaplanan ısı yükleri Tablo-3 te 
verilmiştir.  
 
Tablo 3. Hidrolik dengelemenin yapılmadığı durum için radyatör ısı yükleri 
 

Radyatör 
Akışkanın geri 
dönüş sıcaklığı  

(ºC) 

Logaritmik 
sıcaklık farkı 

(ºC) 

Radyatör ısı 
yükü  
(W) 

1. Radyatör 86.0 68.0 542 

2. Radyatör 83.45 66.7 580 

3. Radyatör 82.9 66.4 473 

4. Radyatör 75.0 62.2 483 

5. Radyatör 66.2 57.3 434 

6. Radyatör 43.8 42.8 297 

7. Radyatör 25.3 25.1 207 

 
Tablonun incelenmesi ile görüleceği gibi kazandan uzaklaştıkça radyatörlerden geri dönen akışkan 
sıcaklığı ve radyatör ile ortam arasındaki sıcaklık farkı azalmakta, bunun sonucu olarak ta da üst 
kattaki radyatörler istenilen ısıyı verememektedirler. Ancak ısı yükündeki sapmalar, debi dengesizliğe 
ile aynı oranda değildir. 7 numaralı radyatörde debinin yaklaşık %10’a düşmesi, ısıl yükün yaklaşık 
%33’e düşmesine ve 1 numaralı radyatörde, debinin standart değerin %590’ına ulaşması, ısıl yükün 
yaklaşık %20 artmasına neden olmuştur. Radyatör ısı yüklerinin projesinde öngörülen yüklerle 
karşılaştırılmış hali Şeki -5 te ayrıca grafik olarak gösterilmiştir. 

 
Şekil 5. Standart ve dengeleme yapılmamış durumlar için radyatör kapasitelerinin karşılaştırılması 
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SONUÇLAR 
 
Sayısal sonuçların gösterdiği gibi, örnek olarak alınan kolon hattında radyatörlerin dengelenmesinin 
yapılmamış olması, sabit kolon giriş basıncı durumu için kolon debisinin iki mislinden fazla artmasına 
neden olmuştur. Bu artışla birlikte, kolon girişine yakın olan radyatörün ısıl kapasitesi %20 artarken, 
uzak radyatördeki kapasite 1/3’üne düşmüş ve diğer yandan pompa gücü standart pompa gücünün iki 
katını aşmıştır. Diğer yandan, uzak radyatöre gerekli debinin sağlanabilmesi için pompa giriş basınç 
ve debisi daha da arttırılmalıdır.  Bazı uygulamalarda, pompa gücü standart değerin 4 ila 10 misli 
olabilmektedir. Sonuç olarak, sıcaksulu ısıtma sistemlerinde ısıl konforun sağlanması ve pompa 
gücünün en düşük değerde tutulması ancak yeterli hidrolik dengelemenin sağlanması durumunda 
mümkündür.  
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ORİFİS İLE DEBİ ÖLÇÜLMESİNDE GÜVENİLİRLİK VE 
HASSASİYETİN TERMODİNAMİK DEĞERLENDİRMESİ 

 
 

Ahmet CAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Proses kontrolü amacıyla debi ölçülmesinde, çoğunlukla tercih edilen yöntem orifis ile debi 
ölçülmesidir. Bunun sebepleri, bu güne kadarki pratik uygulamalarda kazanılmış zengin deneyimler ve 
en küçük değerlerden en büyük değerlere, yaklaşık 1500 m3/h değerine kadar, yöntemin geniş ölçme 
değerleri aralığında yaygın olarak kullanılmasıdır. 
 
Orifis ile debi ölçülmesi, ne hacimsel debiyi ne de kütlesel debiyi doğrudan belirleme olanağı vermez. 
Doğrudan ölçülen, orifis olarak adlandırılan akış engelinin oluşturduğu basınç farkıdır. Gerek, debisi 
ölçülen akışkanın hareketinden gerekse, akışla ilgili diğer özeliklerden bir dizi tersinmezlik 
oluşmaktadır.  Teorik esasların kısaca tanıtımından sonra, α debi sayısı ve e genleşme faktörü için 
termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları kullanılarak etkileşim bağıntıları tespit edilmiştir.  
 
Genelde maksimum debinin üçte iki debi değerine göre belirlenmiş α ve e katsayıları kullanılmaktadır. 
Bu çalışmada tanıtılmış orijinal bir yaklaşımda ise termodinamik yasalarına uygun α ve e katsayıları 
tespit edilmiştir. Klasik yönteme ve orijinal yaklaşım yöntemine göre bulunmuş debi değerleri 
karşılaştırılmıştır. Deneysel sonuçların teorik sonuçlarla uyumu hata analizi ile ortaya konmuştur. 
 
 
 
 
1. TEORİK PRENSİPLER 
 
Orifis yöntemiyle debi ölçülmesinin temel prensiplerini iki fiziksel yasa oluşturur. Bu fiziksel yasalardan 
biri, termodinamiğin birinci yasasına göre tanımlanan akışın enerji bağıntısıdır. Diğeri ise süreklilik 
denklemidir. 
 
Bu iki bağıntı kullanılmasıyla termodinamiğin ikinci yasasına göre çıkarılan tersinmez ve sıkıştırılabilir 
akışkan akışı için kütlesel debi denklemi aşağıdaki şekilde yazılabilir: 
 

c,irrev c o 1,bm . .n.A 2. P .α e r= ∆   (1) 
 
Denklemdeki sembollerin anlamları:  
α  debi sayısı; tersinmez basınç kayıpları, hız profili, basınç ölçüm yerlerinin etkisi ve akış 
kontraksiyonu gibi etkilerden oluşmaktadır.  
e  genleşme sayısı; akışın sıkıştırılabilirliği etkisine göre oluşur.  

O Kn = A /  A  orifis kesitinin kanal kesitine oranıdır.  
AK   kanal kesiti  

oP∆  efektif basınç: orifisin önündeki basınç ile arkasındaki basınç ararsındaki farktır, tesir basıncı 
olarak adlandırılır. 

1,br   çalışma şartlarındaki akışkan yoğunluğudur. 
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Özellikle gazlarda yoğunluk, basınç ve basınç dalgalanmaları, sıcaklık, gaz sabiti, gerçek gaz sabiti ile 
nem oranı değerleri önemlidir ve orifis ile gazların akışının ölçülmesinde bunların her biri göz önüne 
alınmalıdır. 
 
 
 
 
2. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ VE İKİNCİ YASASINA GÖRE α  DEBİ SAYISI VE e GENLEŞME 
SAYISI DENKLEMLERİ 
 
Tersinir ve sıkıştırılabilir akışkan akımının kütlesel debisi belirlenebilir. Debi sayısı sıkıştırılabilirlik ile 
sıkıştırılamazlık arasında ve genleşme sayısı tersinmezlik ve tersinirlik arasında düşünülerek 
aşağıdaki eşitlikler yazılabilir: 
 

c,irrev inc,irrevm   . mα=    (2) 
 

inc,irrev inc,revm  . me=    (3) 
 

inc,irrev o,rev om  w . A . r=   (4) 
 
Bu gözlem için orifisin içinde bulunduğu akış borusu bölümü Şekil 1 ile şematik verilmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1.  Orifis ile boru bölümü 
 
Wo,rev  orifisteki akış hızı Bernoulli denklemi ile belirlenmiştir. Bernoulli denklemi, 
termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarına göre ve aşağıdaki kabullerle belirlenmiştir: 
 
1. sıkıştırılamaz akışkan (r sabit). 
2. izentropik akış  (s  sabit ve  q = 0). 
3. herhangi bir teknik iş üretimi yoktur. 
4. kinetik enerji ve entalpi dışındaki tüm enerjiler sabittir. 
 
Termodinamiğin birinci yasası, aşağıdaki ifade ile tanımlanabilir: 
 

tec kin potq = h + L  + E  + E ...∆ ∆ ∆ +   (5) 
 
Üçüncü ve dördüncü terimler kullanılarak, (5) eşitliği farklı şekilde yazılabilir.  
 

kin0 = dh + dE  = dh + w.dw   (6) 
 
Termodinamiğin ikinci yasası kullanılarak aşağıdaki eşitlik yazılabilir: 
 

T.ds = du + p.dv = dh - v.dp = 0   (7) 

o o o 1,o A ,  w ,  P ,  r  
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Eşitlik (6) ve eşitlik (7) birleştirilerek, aşağıdaki denklem elde edilir. 
 

 v.dp + w.dw = 0   (8) 
 
Bu sebeple, (8) denkleminin kanal ve orifis kesiti göz önüne alınarak integrasyonundan, yatay 
konumlu akış borusu için bilinen Bernoulli denklemi elde edilir. 
 

2 2
c c o oP w P w

2 2r r
+ = +   (9) 

 
Süreklilik denklemine göre aşağıdaki (10) eşitliği yazılabilir. 
 

o o c cA . w .  = A . w . r r   (10) 
 
Eşitliğin formu değiştirilerek, aşağıdaki denklem elde edilir: 
 

o
c o o

c

A
w  w  = n w

A
=   (11) 

 
(9) eşitliğinin ve (11) eşitliğinin kullanılmasıyla, sıkıştırılabilir ve tersinir  akış hızı o,revw  yazılabilir. 
 

( )o,rev c o2

1 2w p  p
1 n r

= −
−

  (12) 

 
Buradan, sıkıştırılamaz ve tersinir bir akış için kütlesel debi aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 
 

( )o
inc,rev o,rev o c o2

A
m  w . A .  = 2  p - p

1- n
r r=   (13) 

 
Orifisteki gerçek akış kesiti kontraksiyon göz önüne alınarak yazılmalıdır. 
 

oA =   . Aµ   (14) 
 
Bunun yanında, orifisteki tersinmez akış hızı için aşağıdaki eşitlik yazılabilir. 
 

o,irrev o,rev w  . w= ξ   (15) 
 
(2) eşitliği ve (15) eşitliği kullanılarak, (1) eşitliğinden aşağıdaki denklem yazılabilir: 
 

( )o
inc,irrev c o2 2

.  .A
m  2. p p

1 n
= −

−


ξ µ
r

µ
  (16) 

 
µ  kontraksiyon faktörü ve ξ  tersinmezlik faktörü, α  debi sayısı içine dahil edilir. Bu açıklamadan 
aşağıdaki eşitlikler yazılabilir: 
 

inc,irrev inc,revm  =   . m α   (17) 
 
 

( )
2

o
inc,irrev c o2 2 2

A1-n  m  . 2. P  - P
1 -  n 1-n

ξ µ r
µ

=             (18) 
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( )o
inc,irrev inc,irrev c o2

A
m m   2. P  - P

1-n
α r= =        (19) 

 
(13)  eşitliğinden ve (19) eşitliğinden aşağıdaki ifade yazılabilir: 
 

2

2 2

1-n = .    1
1- n

α ξ µ
µ

≤          (20) 

 
Sıkıştırılabilir ve tersinmez akışın kütlesel debisi, e  genleşme sayısından belirlenebilir. Buna göre 
aşağıdaki eşitlik yazılabilir.  
 

c,irrev c c,rev m  =  . mα           (21) 
 
Sıkıştırılabilir akışkanların basınç enerjisi değişimi aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 
 

 d(P.v) = v.dP + P.dv          (22) 
 
(22) eşitliğinin sağındaki birinci terim değişik biçimde tanımlanabilir. 
 

dP v.dP = 
r

          (23) 

 
(22) eşitliğinin sağındaki ikinci bölüm ise aşağıda tanımlandığı gibi termodinamiğin birinci yasasına 
göre  u  iç enerjisi ve  dq ısı alışverişi diferansiyeli ile ilgilidir.  
 

 dq = du + P.dv           (24) 
 
Birinci yasadan ve izentropik akış kabulüyle ve kinetik enerji dışındaki tüm enerjileri ve entalpiyi sabit 
kabul ederek aşağıdaki eşitlik elde edilir.  
 

P c .dT + w.dw = 0          (25) 
 

Pc  sabit kabul durumunda (25) eşitliğine gerekli matematik işlem uygulanabilir. 
 

( ) ( )2 2
P 2 1 2 1

1 c T  - T w w 0
2

+ − =         (26) 

 
Bilinmeyen  2T  sıcaklığı, izentropik durum değişimi kullanılarak belirlenebilir.  
 

1

2
2 1

1

PT  = T  
P

x
x
−

 
 
 

          (27) 

 
(26) eşitliği, (27) eşitliği kullanılarak tekrar yazılabilir, (28) eşitliği elde edilir. 
 

( )
1

2 22
P 1 2 1

1

P 1c .T   1  +  w w
P 2

x
x
− 

  − −     

       (28) 
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Mükemmel gaz hal denkleminden P 1c .T çarpımı aşağıdaki şekilde elde edilir. 
 

1 1
P 1 P

1 1

P P1 c .T  = c  = 
R 1

x
xr r −

        (29) 

 

1w  akış hızı için süreklilik denkleminden (30) ifadesi elde edilir.  
 

1

2
1 2 2

1

Pw  = n.w  n.w
P

xr
r

 =  
 

        (30) 

 
(30) eşitliği kullanılarak, orifisteki sıkıştırılabilir akışkan akış hızı aşağıdaki şekilde elde edilir. 
 

1

1 2
o,c,rev 2

1 1
2 2

1

P P1w  2 1
1 P

P1-n
P

x
x

x

x
xr

− 
  = −   −      

 
 

      (31) 

 
Burada (31) eşitliği kullanılarak tersinir ve sıkıştırılabilir akış durumundaki kütlesel debi ifadesi 
yazılabilir.  
 

c,rec 2,c,revm  A.w .r=          (32)a 
 

1

2 1
1

1 1 2
c,rev 2

1 1
2 2

1

P
P P Pm A 2 1

1 P
P1 n
P

x
x

x

x

x
x

r

r

−
 

       = −   −      −  
 

       (32)b 

 
(14) eşitliği ve (15) eşitliği de göz önüne alınarak, tersinir ve sıkıştırılabilir durum için kütlesel debi için 
(33) ifadesi yazılabilir.  
 

1

2 1
c c 1

1 1 2
c,rev o 2

1 1
2 2

1

P. .
P P Pm A 2 1

1 P
P1 n
P

x
x

x

x

x
x

ξ µ r

r

−
 

       = −   −      −  
 

       (33) 

 
Bundan sonra  cα için (34) eşitliği elde edilir.  
 

2

2 2

1
c 2

2 2 2
c

1

P1 n
P

.
P1 n
P

x

c c

x

α ξ µ

µ

 
−  

 =

 
−  

 

         (34) 

 
Sonuç olarak, tersinmez ve sıkıştırılabilir akış durumu için kütlesel debi ifadesi, (33) ile (34) eşitlikleri 
birleştirilerek elde edilir. 
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c,irrev c c,rev m .mα=           (35) 

 
Bu sonuca göre orifis ile debi ölçülmesinde, sıkıştırılabilirliğin etkisi teorik formda hesaplanmıştır. Bu 
etki, uluslar arası ve ulusal standartlardaki e  genleşme sayısı şeklinde tanımlanmaktadır. Sonuç 
olarak, hem sıkıştırılabilirlik, hem de tersinmezlik durumunun varlığında geçerli olan e  genleşme 
sayısı için denklem elde edilir.  

( )

1

2
11

12
c 2

2
1 2 1

2 2

1

PP 1
1 P

P1 n
P P PP1 n

P

x
x

x

x

x
x

α
e

α

− 
  −   −     −  =   −  

−  
 

      (36) 

 
 
 
 
3. ANALİTIK VE DENEYSEL UYGULAMALAR 
 
Deneysel uygulamalar kullanılan deney tesisatı Şekil 2’de şematik olarak gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Şekil 2. Orifis ve Prandtl Borusu yardımıyla debi ölçülmesi için deney tesisatı. 
 
Tesisat ölçüleri: 
 
Kanal çapı DC = 96 mm,  
 
DIN 1952 Normuna uygun orifis tipi,  
 
Orifis çapı Do = 74,5 mm  

Orifis kesit oranı 
2

O O
2

C C

A Dn =  =  = 0,602
A D

 

 
Ölçüm protokolü 
 
Laboratuar havasının termodinamik özelikleri:  
 
Basınç P = 1020 mbar,  
 
Sıcaklık T = 27 oC,  
 
Yoğunluk 1,br  = 1,18 kg/m3,  

 

KONTROL 
KLAPESİ 

HAVA FANI 

HAVA 
GİRİŞİ 

PRANDTL 
BORUSU 

ORİFİS 

HAVA 
ÇIKIŞI 
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Kinematik viskozite υ =15.10-6 m2/s,  
 
Izentropik üs  x =1,41. 
 
Kanaldaki hava akışı, 2880 dev/dak ile dönen hava fanı kullanılarak sağlanmıştır. 
 
Tablo 1. Ölçme Protokolü 
 

Kontrol 
Klapesi 
Açısı 
( xo) 

Orifis 
Önündeki 
Basınç  P1  

Pa 

Orifis 
Arkasındaki 
Basınç  P2  

Pa 

Orifisteki 
Effektif  

Basınç ∆P 
Pa 

Ortalama 
Dinamik  
Basınç 

Pa 

 
Basınç oranı 
Y = P2 / P1 

Kütlesel 
Debi 

orifis m  
kg/s 

90,0 102019,6 101980,3 39,24 8,34 0,9996 0,031 
82,5 102029,4 101970,5 58,86 11,02 0,9994 0,038 
75,0 102039,2 101960,7 78,58 14,20 0,9992 0,044 
67,5 102058,8 101941,1 117,12 25,02 0,9988 0,054 
60,0 102117,7 101882,2 235,44 45,30 0,9976 0,076 
52,5 102156,9 101833,2 323,73 66,71 0,9968 0,090 
45,0 102235,4 101744,9 490,50 107,51 0,9950 0,111 
37,5 102304,1 101676,2 627,84 125,07 0,9938 0,125 
30,0 102343,3 101637,0 706,32 141,66 0,9930 0,133 
22,5 102382,8 101578,1 804,72 159,43 0,9920 0,142 
15,0 102412,0 101558,5 853,47 175,10 0,9916 0,146 
07,5 102441,4 101528,9 922,52 182,71 0,9900 0,152 

 
Kütlesel debinin orifiste ölçülen tesir basıncı üzerinden belirlenmesinde, α debi sayısının ve  e  
genleşme sayısının klasik olarak belirlenmesi: 
 
Bu tür belirleme için, ölçülecek maksimum debinin 2/3’si dikkate alınarak akış hızı, buna bağlı Re 
sayısı tespit edilir.  
  

max
2 2 m  =  0,165 = 0,111  kg/s
3 3
  

 
[3] içinde verilmiş tablodan    e  = 0,9954 ,   α  = 0,7518 değerleri okunmuştur. 
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Tablo 2. Prandtl borusu ile ölçülen ortalama dinamik basınçtan hesaplanan kütlesel debi değerleri 
 

Kontrol 
Klapesi 
Açısı 
( xo) 

Ortalama 
Dinamik  
Basınç 

Pa 

Ortalama 
Velocity 

WPr 
m/s 

Kütlesel 
Debi 

orifis m  
kg/s 

90,0 8,34 3,754 0,031 
82,5 11,02 4,332 0,037 
75,0 14,20 4,906 0,042 
67,5 25,02 6,511 0,056 
60,0 45,30 8,762 0,075 
52,5 66,71 10,633 0,091 
45,0 107,51 13,531 0,113 
37,5 125,07 14,560 0,125 
30,0 141,66 15,495 0,132 
22,5 159,43 16,386 0,139 
15,0 175,10 17,227 0,147 
07,5 182,71 18,271 0,150 

 
c c.ξ µ  çarpımının belirlenmesi: 

 
o

max m  = 0,165 kg/s    (  = 0 )β  
 
2/3 maxm = 0,111 kg/s 
 
(33) denklemi kullanılarak hesaplamalar yapılabilir. 
 

( )

( )
( )

1
1,4 11,14

c c3 1,4
2

2 1,4

. .1,18 0,995 1022350,111 4,36.10 7. 1 0,995
1,18

1 0,602 0,995

ξ µ −
−  = −  −

 

 

c c.ξ µ  = 0,5925 
 

Cµ  = 0,70 önerilerek, çarpım değerinden, 
 

cξ  = 0,847 hesaplanır. 
 
Bulunmuş bu değerler kullanılarak, Tablo 3’teki değerler tespit edilmiş ve topluca karşılaştırmalı olarak 
verilmiştir. 
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Tablo 3. Termodinamiğin Birinci ve İkinci Yasalarına göre belirlenmiş kütlesel debi değerlerinin diğer 
yöntemleri temel alarak belirlenmiş kütlesel debi değerleri ile karşılaştırılması  
 

Kontrol 
Klapesi 
Açısı 
( xo) 

Kütlesel 
Debi 

Prandtl m  
kg/s 

Kütlesel 
Debi 

c,irrev m  
kg/s 

Bağıl 
Hata 

% 

 .α e  
1. ve 2. 
yasaya 
Göre 

Kütlesel 
Debi 

orifis m  
kg/s 

Orifis  
için 

Bağıl  
Hata 

% 

Orifis  
Için 

 
 .α e  

90,0 0,031 0,031 0 0,5333 0,031 0 0,7483 
82,5 0,037 0,038 -2 0,5311 0,038 -2 0,7483 
75,0 0,042 0,044 -4 0,5301 0,044 -4 0,7483 
67,5 0,056 0,054 3,5 0,5333 0,054 3,5 0,7483 
60,0 0,075 0,077 -2 0,5317 0,076 -1 0,7483 
52,5 0,091 0,089 2 0,5339 0,090 1 0,7483 
45,0 0,113 0,111 1 0,5301 0,111 3,5 0,7483 
37,5 0,125 0,124 0,8 0,5226 0,125 0 0,7483 
30,0 0,132 0,132 0 0,5231 0,133 -0,7 0,7483 
22,5 0,139 0,141 -1 0,5226 0,142 -2 0,7483 
15,0 0,147 0,144 1 0,5242 0,146 0,6 0,7483 
07,5 0,150 0,149 0,6 0,5231 0,152 -1 0,7483 

 
Orifis ile tesir basıncı üzerinden ve maksimum debinin 2/3’si esas alınarak belirlenmiş katsayılara 
bağlı ölçülen sonuçlara gore belirlenmiş kütlesel debi değerleri Şekil 3’te gösterilmiştir. Prandtl borusu 
ile kanal kesiti üzerinde ölçülen dinamik basınç ve bundan elde edilen hız değerlerinin ortalaması ile 
belirlenmiş kütlesel debi değerleri gerçek değerler olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada 
hedeflenmiş şekilde termodinamiğin birinci e ikinci yasasına gore çıkarılmış debi sayısı ile sıkıştırılma 
faktörü değerleri ile kütlesel debi değerleri belirlenmiştir. Tüm belirlenmiş bu kütlesel debi değerleri 
Şekil 3’te karşılaştırmalı grafik olarak sunulmuştur.  
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Şekil 3. Çıkarılan denklemlerden ve deneysel ölçümlerden belirlenen kütlesel debi değerleri 
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DEĞERLENDİRME 
 
Orifis ile debi ölçülmesinde güvenilirlik ve hassasiyetin tespiti için dairesel akış kanalının dikey ve 
yatay ekseni üzerinde Prandtl borusu ile dinamik basınç değerleri ölçülmüş ve bunlara göre belirle 
ortalama değerlerden yararlanarak akış kesindeki ortalama akış hızı tespit edilmiştir. Akış kesiti, bu 
kesitteki hava yoğunluğu ve ortalama akış hızı çarpımından akış kesitindeki gerçek kütlesel debi 
değerleri belirlenmiştir. Dinamik basınç değişiminin belirlendiği herbir ölçme durumunda orifisteki tesir 
basıncı ölçülmüştür. Ayrıca, tesir basıncı üzerinden de akış kesindeki kütlesel debi değerleri 
hesaplanmıştır. Prandtl borusu ile ölçülen dinamik basınç değerleri üzerinden tespit edilmiş kütlesel 
debi değerleri olması gereken (gerçek) değerler ve orifiste ölçülmüş tesir basıncı üzerinden tespit 
edilmiş kütlesel debi değerleri mevcut (hatalı) değerler kabul edilerek, herbir ölçme durumu için rölatif 
hata hesaplanmıştır. Tüm bu açıklanmış kütlesel debi değerleri rölatif hatalarla birlikte Şekil 4’teki 
grafikler ile sunulmuştur.  Grafikte sunulmuş eğriler değerlendirildiğinde, rölatif hatanın ölçme değerleri 
büyüdükçe küçüldüğü görülmektedir. Araştırmaya dayanan deneysel çalışmalarda olduğu gibi burada 
da hata hesabı, ölçme sahası son değerine gore değil, gerçek ölçme değerine gore yapılmıştır. Küçük 
kütlesel debi değerlerinde tahmin edileceği gibi küçük rölatif hata değerleri oluştuğu görülmektedir. 
Ölçme sahası içinde bazı ölçme değerlerindeki yüksek rölatif hataların durumu, tesadüfi ölçme hataları 
olarak değerlendirilebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. Ölçülmüş ve hesaplanmış kütlesel debi değerleri güvenilirliliği 
 
Teknik uygulamalarda kullanılan orifis tesir basıncı yöntemine göre debi ölçülmesi, uzun zamandan 
beri bilinmektedir ve basitliğinden dolayı tercih edilmektedir. Bu çalışma ile çıkarılan denklemler, akış 
olayında pülzasyonlar meydana gelmezse ve akış borusu akışkan ile tamamen doldurulursa 
güvenilirlikle kullanılabilir. Bu sebeple, tesisat ölçüleri ve debi ölçümü ile ilgili değişkenlerin, 
termodinamiğin birinci yasası ve ikinci yasası kullanılarak değerlendirilmesi gerekmektedir.   
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Deneysel çalışmaların ölçüm sonuçları ve analitik hesapların sonuçları karşılaştırarak hassasiyet ve 
güvenilirlik değerlendirilmiştir. Bu karşılaştırmanın sonucunda kabul edilebilir rölatif hata değerlerine 
ulaşılmış olduğundan termodinamiğin birinci yasasına ve ikinci yasasına göre elde edilmiş faktörler 
belirlenmiş kütlesel debi değerlerinin, gerçek kütlesel debi değerleri ile uyum içinde olduğu 
görülmüştür. 
 
“ Bahsetmekte olduğunuz maddeyi ölçebiliyor ve bir birimle ifade edebiliyorsanız hakkında bir 
şey biliyorsunuz demektir. 
 
Ancak ölçemiyor ve bir birimle ifade edemiyorsanız bilginiz zayıf ve yetersiz demektir. ” 
 

Lord KELVİN 
 
Terminoloji İndisler 
m   kütlesel debi  kg/s 
α   debi sayısı 
e   genleşme faktörü 
n = Ao/AK kesit oranı 
AK  kanal kesiti  m2 
r   yoğunluk  kg/m3 
L  özgül iş   J/kg 
q   özgül ısı alışverişi J/kg 

P∆   tesir basıncı  mbar 
P  basınç   mbar 
E  özgül enerji  J/kg 
H  özgül entalpi  J/kg 
T  termodinamik sıcaklık K 
s  özgül entropi  J/kgK 
u  özgül iç enerji  J/kg 
v  özgül hacim  m3/kg 
w  akış hızı  m/s 
µ   kontraksiyon 
ξ   tersinmezlik faktörü  

c  : sıkıştırılabilir 
inc  : sıkıştırılamaz 
rev  : tersinir 
irrev  : tersinmez 
o  : orifiste 
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ÖZET 
 
Yeraltı toplu taşıma sistemlerinde oluşan yangınlarda insan hayatını esas tehdit eden, yangına 
doğrudan maruz kalmak değildir. Yangınlarda ölümlerin büyük bölümü dumanın solunması sonucudur. 
Yeraltı toplu taşıma sisteminde oluşan bir tren yangınında, yangın ve duman yayılımının sayısal 
simülasyonu, sonuçların değerlendirilmesi ve en iyi kaçış stratejisinin belirlenmesinde faydalı bir araç 
olarak kullanılmaktadır. Bir istasyon yangınında acil durum havalandırma sistemi ısıyı, dumanı ve 
yanmadan oluşan zehirli atıkları kaçış yönünden uzaklaştırarak istasyondan tehlikesiz bir bölgeye 
güvenli kaçışı garanti edecek yeterlilikte olmalıdır. Son yıllarda, acil havalandırma sistemlerinin 
performansının değerlendirilmesinde araç olarak Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği kullanılmaktadır. 
Bu çalışmada yeraltı toplu taşıma sistemindeki bir istasyonda, CFDesign 9.0 Hesaplamalı Akışkanlar 
Dinamiği programı kullanılarak yangın simülasyonu yapılmıştır. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 
simülasyonlarında karmaşık geometrilerdeki akış dağılımını gerçeğe daha yakın tasvir edebilmek için 
üç boyutlu istasyon modelleri kullanılmıştır. Metro istasyonunda çıkan bir tren yangını simülasyonu için 
yangının belli bir gelişmişlik düzeyini ifade eden zamandan bağımsız bir analiz yapılmıştır. Yangın, 
duman ve enerji kaynağı olarak ifade edilmiştir. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar sıcaklık, hız ve 
duman yoğunluk dağılımları eş değer eğrileri şeklinde verilmiştir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Tarihte yeraltı toplu taşıma sistemlerinde yangınlara azda olsa rastlanmaktadır. Tablo-1’de tarihte 
yeraltı toplu taşıma sistemlerinde meydana gelen bazı yangınlar belirtilmiştir. Yeraltı toplu taşıma 
sistemlerinde oluşan yangınlarda insan hayatını esas tehdit eden yangına direkt maruz kalmak 
değildir. Yangınlarda ölümlerin büyük bölümü duman solunması sonucudur. Yangından oluşan zehirli 
gazlar hem insanların solunumunu etkilemekte hem de görüş mesafesini düşürmektedir. İnsanların 
yeraltı toplu taşıma sistemlerini (metroları) güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için havalandırma 
sistemlerinin ayrıntılı ve dikkatli bir şekilde tasarlanması gerekmektedir. 
 
Acil durum havalandırma sisteminin amacı insanlar için gerekli kaçış süresini sağlamanın yanı sıra 
itfaiye personelinin yangına müdahale etmesini de kolaylaştırmaktır. Sıcaklığın havalandırma sistemi 
sayesinde düşük seviyelerde tutulması gerekmektedir. Böylelikle insanlar kaçış süresince herhangi bir 
tehdit ile karşılaşmayacaklardır. 
 
Bu çalışmada yeraltı toplu taşıma sistemindeki bir istasyonda, CFDesign 9.0 Hesaplamalı Akışkanlar 
Dinamiği programı kullanılarak yangın simülasyonu yapılmıştır. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 
simülasyonlarında karmaşık geometrilerdeki akış dağılımını gerçeğe daha yakın tasvir edebilmek için 
üç boyutlu istasyon modelleri kullanılmıştır. Metro istasyonunda çıkan bir tren yangınının simülasyonu 
için zamandan bağımsız bir analiz yapılmıştır. Yangın, duman ve enerji kaynağı olarak ifade edilmiştir. 
Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar sıcaklık, hız ve duman yoğunluk dağılımları eş değer eğrileri 
şeklinde verilmiştir. 
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Tablo 1. Yeraltı Toplu Taşıma Sisteminde Oluşan Bazı Yangınlar [1] 
 

Tarih Şehir Ayrıntılar 

Mart 1964 New York Tren ve ekipmanları yandı. 3 kişi yaralandı 

Ocak 1968 Tokyo Trenin frenlerindeki ısınmadan dolayı yangın çıktı. 11 kişi 
yaralandı 

Eylül 1970 Tokyo Restoran yanmaya başladı ve duman yeraltı toplu taşıma 
sistemine yayıldı. 

Şubat 1976 Londra Platform ekipmanları yanmaya başladı ve elektrik kesildi. 9 tren 
tünel içinde durmak zorunda kaldı. 25 kişi yaralandı 

Eylül 1979 New York Transformatörler tutuştu ve 178 kişi yaralandı 

Ocak 1979 San 
Fransisko 

Trenden oluşan kıvılcımlar sonucu yangın çıktı. 1 kişi öldü ve 
44 kişi yaralandı. 

Ağustos 
1983 Nagoya İstasyon transformatörleri yanmaya başladı. 700 kişi tünelden 

kaçmak zorunda kaldı ve 1 itfaiyeci öldü. 
Kasım 
1984 Londra Platform depo sahası yandı; tavan ve duvarlar zarar gördü. 18 

kişi yaralandı 
Temmuz 
1985 Londra Yürüyen merdiven yanmaya başladı. 1 kişi öldü ve 47 kişi 

yaralandı. 

Aralık 1985 Londra Yürüyen merdiven yanmaya başladı. 200 kişi kurtarıldı. 

Kasım 
1987 Londra Yürüyen merdiven yanmaya başladı ve duman istasyona 

yayıldı. 84 kişi yaralandı. 

Mayıs 1994 Taipei Transformatörler yanmaya başladı ve duman istasyonun iki 
katına yayıldı. 10 itfaiyeci yaralandı. 

Ekim 1995 Bakü Trende yangın çıktı. 337 kişi öldü ve 227 kişi yaralandı. 

Nisan 2000 Washington, 
DC 

Elektrik kabloları yanmaya başladı. Trende bulunan 273 kişi 
kurtarıldı. 

 
Çalışmada örnek alınan istasyon, İstanbul Otogar-Bağcılar Raylı Toplu Taşıma Sistemine dahil olan 
istasyonlardan biridir. 
 
 
 
 
2. SİSTEMİN TANITILMASI 
 
İstanbul Otogar-Bağcılar Raylı Toplu Taşıma Sistemi projesine dâhil olan bir istasyonda yangın 
durumu CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) tekniği kullanılarak incelenmiştir. Sözkonusu Raylı 
Toplu Taşıma Sistemi, yeraltında bulunan kısmında, 4 adet istasyon ve bunlara bağlı tünellerden 
oluşmaktadır (Şekil-1). 
 

 

 
Şekil 1. İstanbul Otogar Bağcılar Raylı Toplu Taşıma Sisteminin Şematik Gösterimi [2] 

MENDERESİ
STASYON 

SOL HAT 
120 m 

1+328 m 1+449 m 

608 m 1+328 m 1+448 m 

SAĞ HAT 

ÇİN ÇİN 
İSTASYON 

125 m 
2+274 m 2+399 m 

2+275 m 2+400 m 

BAĞCILAR 
İSTASYON 

125 m 
3+683 m 

3+548 m 3+673 m 

3+558 m 

KİRAZLI 
İSTASYON 

4998 m 

5008 m 

5+168 m 

5+178 m 

5+293 m 

5+303 m 

125 m 
658  m 
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Analizi yapılan istasyonun platform uzunluğu 125 m, genişliği 21 m ve ray üst kotundan yüksekliği  
6.17 m’dir. İstasyonun platform ve bilet holü katının üç boyutlu geometrisi bilgisayarlı çizim programı 
vasıtasıyla modellenmiştir. Şekil-2‘de istasyonun üç boyutlu modeli gösterilmiştir. İstasyonunun her iki 
tarafında ikişer çift tünel acil durum havalandırma fanı yer almaktadır. Bu fanların her birinin kapasitesi 
100 m3/s’dir. Gereken fan kapasiteleri, Subway Environmental Simulation [3] programı kullanılarak 
yapılan tünel yangını simülasyonları sonucunda belirlenmiştir. Daha sonra yapılan detaylı analizler 
sonucunda bu fanların kapasiteleri optimize edilmiştir. Tünel havalandırma fanları çift yönlü olarak 
çalışabilecek şekilde seçilmelidir. Fanların seçilmesinde dikkat edilmesi gereken kriterler  
NFPA-130 [4] standardında belirtilmiştir. 
 
 
 
 
3. YANGIN SENARYOSU SİMÜLASYONU 
 
Bu CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) çalışmasında istasyonun katı modeli oluşturulup, analiz 
CFDesign 9.0 programında yapılmıştır. Cfdesign [5] genel ısı-akış problemlerinde sonlu elemanlar 
ayrıklaştırma yöntemine göre çözüm yapan bir CFD analiz programıdır. Simülasyonda kullanılan 
model Şekil 2’de gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 2. İstasyonun 3 Boyutlu Modeli 
 
Sayısal çözüm ağı tetrahedral elemanlar kullanılarak Cfdesign programında oluşturulmuş olup 
yaklaşık 800,000 tane elemandan oluşmaktadır. Analizde k-ε türbülans modeli kullanılmıştır. Ortam 
sıcaklığı kritik durum gözönüne alınarak 33ºC seçilmiştir. Yapılan çalışmada ışınım ve duvarlarda 
iletim yolu ile ısı transferi göz önüne alınmamıştır. Yangın sonucu oluşan duman, hava ile benzer 
özelliklere sahip bir akışkan olarak modellenmiştir. Hava için temel ideal gaz yasası öngörülmüş ve 
hava yoğunluğunun sıcaklık ile değiştiği varsayılmıştır. Ayrıca havanın ısı transfer katsayısı ve sabit 
basınçtaki ısı sıhasının sıcaklık ile değiştiği öngörülmüştür. Trenin 5 adet vagondan oluştuğu 
öngörülmüş ve trenin toplam uzunluğu 118 m olarak alınmıştır. Trenin yüksekliği 3,36 m genişliği ise 
2,68 m’dir. Yangının trenin ortadaki vagonun alt bölgesinde başladığı varsayılmıştır. Trenin yangın 
bölgesi dışındaki yapısal kütlesi, trenin alüminyumdan oluştuğu varsayılarak modellenmiştir. Yangın 
ısıl yük ve duman olarak simüle edilmiştir; yangın yükü olarak Şartname gereği öngörülen 15 MW 
alınmıştır. Yangının gelişim evresi analiz sırasında göz önüne alınmamıştır; bu sebepten zamana 
bağlı akış çözümüne gidilmemiştir. 

TREN 

Tünel Acil Durum 
Havalandırması Fanları 

Fan Ağızları 

Tüneller 
 
 

Bilet Holü Katı 

Tüneller 
 
 

Tünel Acil Durum 
Havalandırması Fanları 

Fan Ağızları 

Peron Katı 
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Merdiven Orta Ekseni Boyunca 
  

Tren Üstü Boyunca 
  

Peron Katı Ray Üst  
Kotundan 2.5 m Yukarıda 

Peron Katı Platformdan  
2.5 m Yukarıda 

Bilet Holü Katı 
Zeminden 2 m Yukarıda 

İstasyon duvarlarında kayma yok sınır şartı uygulanmış ve duvarlarda ısı transferi olmadığı 
varsayılmıştır. Tünel acil durum havalandırma fan karakteristikleri çok dik olduğundan fan ağızlarına 
sabit debi sınır şartı uygulanmıştır. Yangın bölgesinde duman kütlesinin havanın kütlesine oranı 1, 
%100 olarak alınmıştır. Fanların tünellerden emdiği hava miktarını azaltmak amacıyla modellenen 
istasyonun, her iki tarafında bulunan istasyonların da tünel acil durum havalandırma fanları 
çalıştırılmıştır. Tünellerde uygulanan sınır koşulları daha önce yapılan tek boyutlu simülasyon 
sonucunda elde edilmiştir. Bilet holü katındaki çıkış merdivenlerine atmosfer basınç sınır şartı 
uygulanmış ve sıcaklıkları da 33 oC olarak alınmıştır. 
 
 
 
 
4. ANALİZ SONUÇLARI 
 
Yapılan Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Simülasyonunun sonuçları sıcaklık dağılımı, hız dağılımı ve 
duman konsantrasyonunu gösteren eş değer eğrilerle ifade edilmiştir. Yapılan Simülasyon sonuçları 
farklı kesitlerde incelenmiş ve şematik gösterimleri aşağıda verilmiştir (Şekil-3). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 3. Analiz Sonuçlarının İncelendiği Düzlemler  
 

Sıcaklık dağılımları incelendiğinde yolcu tahliye yönü boyunca Şekil 4-7’de gösterildiği üzere sıcaklığın 
insan hayatını tehdit edecek düzeylere ulaşmadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca NFPA 130 [4] standardında 
belirtilen en yüksek/maksimum 60 °C sıcaklık kriteri sağlanmıştır. Şekil 6’da kaçış yolu olarak 
belirlenen merdivenlerdeki hava hızı, duman ve sıcaklık dağılımları merdiven kesiti boyunca 
gösterilmektedir. Hava hızı dağılımları incelendiğinde istasyonun kaçış amacıyla kullanılacak 
merdivenlerinde sürekli bir temiz hava akışı olduğu gözlemlenmiştir. Merdivenlerden aşağı doğru 
olduğu görülen bu temiz hava akışı, yanma sonucu oluşan gazların istasyonun üst katlarına kaçmasını 
engellemekte ve kaçış yönündeki sıcaklığın insanları tehdit edecek boyuta ulaşmamasını 
sağlamaktadır. Şekil 7’de bilet holü katında oluşan hava hızı, sıcaklık ve duman dağılımları gösterilmiş 
ve bilet holü katının dumandan ve yüksek sıcaklıktan arındırılmış olduğu gözlemlenmiştir. 
 
Akış vektörleri incelendiğinden istasyonun boyunca yer alan duvarların hava akımını etkilediği 
görülmüştür. İstasyon içindeki karmaşık akış, dumanın tünel havalandırma fanları vasıtasıyla etkili bir 
şekilde emilmesini zorlaştırmaktadır. Duman ve sıcak havanın merdivenin altındaki boşluktan diğer hat 
yönüne doğru da yayıldığı gözlemlenmiştir. 
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Şekil 4. Platform Kotundan 2.5 m Yükseklikteki Hız (m/s) , Sıcaklık (oC) ve Duman Konsantrasyonu 
Dağılımları [2] 
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Şekil 5. RayÜst Kotundan 2.5 m Yükseklikteki Hız (m/s), Sıcaklık(oC)  ve Duman Konsantrasyonu 

Dağılımları [2] 
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Şekil 6. Merdiven Orta Ekseni Boyunca Hız (m/s), Sıcaklık (oC) ve Duman Konsantrasyonu 

Dağılımları [2] 

 Teknolojik Araştırma Bildirisi 



   ____________________________________________  72  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

 
H

ız
 D

ağ
ılı

m
ı(m

/s
) 

 

 
 

 

Sı
ca

kl
ık

 D
ağ

ılı
m

ı(o C
) 

 
 

 

D
um

an
 K

on
sa

nt
ra

sy
on

 D
ağ

ılı
m

ı 

 
 

 
 

 
Şekil 7. Bilet Holü Katında 2 m Yükseklikteki Hız (m/s) , Sıcaklık (oC) ve Duman Konsantrasyonu 

Dağılımları [2] 
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Şekil 8. Tren Boyunca Hız (m/s), Sıcaklık(oC) ve Duman Konsantrasyonu Dağılımları [2] 
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SONUÇ 
 
İstasyonda yapılan simülasyon çalışmaları sonucunda; 
 
1. Yapılan yangın simülasyon çalışması kapsamında yolcu tahliyesi esnasında yalnızca tünel acil 

durum havalandırma fanlarının çalışması yeterli görülmüştür. Sistemde bulunan acil durum 
havalandırma fanları ile, istasyonun her iki tarafındaki kaçış yollarının insan tahliyesi için uygun 
olduğu, sıcaklığın NFPA standardında belirtilen 60 °C değerinin altında kaldığı belirlenmiştir. Bu 
durumda istasyon içinde bulunan kaçış yollarının dumandan ve yüksek sıcaklıktan arıtıldığı 
gözlemlenmiştir.  

2. İstasyon yangınlarında zamandan bağımsız hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizlerinin 
yapılması, acil durum havalandırma sistemi fanlarının yeterliliğinin tespiti için gereklidir. 

3. Zamana bağlı akış çözümleri ise yangının gelişim süreci hakkında fikir verebilmekte ve zaman 
zaman kullanılmaktadır. 

4. İstasyon acil durum havalandırmasında kullanılan tünel fanlarının kapasiteleri, tünellerde yapılan 
yangın simülasyonları sonucunda tespit edilmiştir. Bu fanların istasyon yangın simülasyonu içinde 
kullanılması durumda fan kapasiteleri istasyonun konumuna, istasyon geometrisi ve fan yerleşim 
durumuna göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle istasyonlarda yangın ve havalandırma 
senaryosunun tespit edilmesinde üç boyutlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemiyle 
analizlerin yapılması gerekmektedir. 
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GELENEKSEL MİMARİDE İKLİMLE UYUMLU BİNALAR: 
MARDİN’DE BİR ÖĞRENCİ ATÖLYESİ 

 
 

Gülten MANİOĞLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Yöresel koşulların şiddetine ve binaya ait dizayn parametrelerinin değerlerine bağlı olarak, yılın belirli 
dönemlerinde yapma çevrede sağlanan koşulların, konfor koşullarından sapma miktarı artıkça, ısıtma, 
havalandırma, iklimlendirme ve aydınlatma gibi gereksinimlerin doğal yollarla karşılanması imkansız 
olmaktadır. Bu durumda enerji harcamaları gerektiren yapma sistemlerin kullanılması zorunluluğu 
ortaya çıkmaktadır.  
 
Yerleşme ölçeğinde alınan sürdürülebilir tasarım kararlarının,   bina ölçeği ve yapı elemanı ölçeğinde 
de desteklenmesiyle “enerji korunumlu” ve “akıllı” tasarımlar yapmak olanaklıdır. Enerji korunumunda 
etkili olan tasarım parametreleri, yer seçimi, bina aralıkları, yönlendirme, hacim organizasyonu ve bina 
kabuğu olarak tanımlanabilir. Bu parametreler kontrol altına alınarak yapma sistemlere en az ihtiyaç 
duyulan ve dolayısıyla enerji kaynaklarının kullanımını en aza indirgeyen binaların tasarlanması 
amaçlanmaktadır.  
 
Tüm bu kriterler göz önünde bulundurulduğunda sürdürülebilir tasarım stratejilerinin Anadolu’daki 
geleneksel yerleşme birimleri ve konutlarında uzun zamandır uygulanmakta olduğu ortaya çıkmıştır.  
 
Türkiye’de geçerli olan “binalarda enerji tasarrufu yönetmeliği” farklı iklimsel koşullara sahip şehirleri 
aynı iklim bölgesi başlığı altında değerlendirebilmektedir. Yönetmelikteki bu tür hataların 
vurgulanabilmesi açısından geleneksel ve yeni binaların performanslarını karşılaştırabilmek için 
çalışma bölgesi olarak sıcak-kuru iklim bölgesi ve Mardin şehri seçilmiştir. Çalışmanın amacı enerji 
etkin ve iklimle dengeli tasarım açısından ısıl kütlenin önemli olduğu bu bölgede geleneksel ve yeni 
mimari örneklerin termal konfor açısından karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırma sonucunda geleneksel 
mimarinin günümüz mimarlığına, güvenli, sağlıklı, konforlu ve sürdürülebilir tasarım stratejileri 
açısından katkıda bulunabileceği ortaya çıkmıştır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Sürdürülebilirlik anlayışının kentsel tasarım ve yapı ölçeğinde yaygınlaştırılması, enerji ve çevre 
korunumunun en önemli hedeflerinden biridir. İnsanın biyolojik, sosyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için yapma çevrede konfor koşullarına gereksinim duyduğu bilinmektedir. İnsan 
tarafından kullanılan bir yapma çevrede, dış çevredeki, iklimsel, coğrafi ve topografik koşulların 
yerleşme ve bina aracılığıyla iç çevreye aktarılması sonucu ortaya çıkan yeni koşullar, kullanıcı 
konforunun ne ölçüde sağlanabildiğini belirler.  
 
Dış çevredeki belirli koşullar altında, yapma çevrede konfor koşulları sağlanabiliyorsa, herhangi bir 
enerji sistemi ile binanın ısıtılmasına, havalandırılmasına, iklimlendirilmesine veya aydınlatılmasına 
gereksinim yoktur.  Ancak yöresel koşulların şiddetine ve binaya ait dizayn parametrelerinin 
değerlerine bağlı olarak, yılın belirli dönemlerinde yapma çevrede sağlanan koşulların, konfor 
koşullarından sapma miktarı artıkça, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve aydınlatma gibi 
gereksinimlerin doğal yollarla karşılanması imkansız olmaktadır. 
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Bu durumda enerji harcamaları gerektiren yapma sistemlerin kullanılması zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır. Yapma sistemler ise beraberinde; 
 

o enerji tüketimi,  
o enerji kaynaklarının azalması 
o enerjinin ithal edilmesi 
o enerji maliyetinin artması 
o ve hava kirliliği  

 
gibi problemleri getirir. 
 
Bu nedenle öncelikle yapma sistemlere duyulan ihtiyacın minimuma indirgenmesi ve yapma çevre 
değişkenlerinin değerlerinin bu amaca yönelik olarak, tasarım ve yapım aşamasında kontrol altında 
tutulması gerekmektedir.  
 
Yerleşme ölçeğinde alınan sürdürülebilir tasarım kararlarının,   bina ölçeği ve yapı elemanı ölçeğinde 
de desteklenmesiyle yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan “enerji korunumlu”, bir başka deyişle 
“temiz enerjili” tasarımlar yapmak olanaklıdır. Enerji korunumunda etkili olan ve tasarımı sürdürülebilir 
kılan tasarım parametreleri, yerleşme ölçeğinde; yer seçimi ve bina aralıkları, bina ölçeğinde; bina 
formu, hacim organizasyonu ve yapı elemanı ölçeğinde de bina kabuğu olarak tanımlanabilir. Bu 
parametreler kontrol altına alınarak pasif ısıtma, soğutma ve iklimlendirme ve doğal aydınlatma 
işlevlerini en iyi şekilde yerine getirecek ve yapma sistemlere en az ihtiyaç duyulan ve dolayısıyla 
enerji kaynaklarının kullanımını ve enerji harcamalarını en aza indirgeyen binaların ve yerleşmelerin 
tasarlanması amaçlanmaktadır.  
 
21. yüzyıla ait gibi görünen “sürdürülebilirlik” kavramı aslında Vitrivius’tan bu yana uygulanmakta ve 
geleneksel yapılarda çok kolay fark edilebilmektedir. Geleneksel yerleşme ve konutlarda esas amacın 
“doğaya hükmetmek değil, ona uyum sağlamak” olduğu söylenebilir. Ancak bugünün “sürdürülebilirlik” 
anlayışında doğaya hem uyum sağlamak hem de ona zarar vermeden ve kirletmeden doğaya ait 
elemanları yaşadığımız mekanlara alıp, gelişmiş teknoloji ve malzemeyle konfor şartlarına uygun 
olacak biçimde modifiye etmek de yer almaktadır.  
 
Türkiye için sürdürülebilir tasarım stratejileri söz konusu olduğunda, Anadolu’daki geleneksel yerleşme 
ve yapıların, kültürel, topografik ve iklimsel koşullar altında nasıl tasarlanmış olduğunu incelemek ve 
günümüz koşullarına uyarlamak doğru bir yaklaşım olarak kabul edilebilir.  
 
Tüm bu kriterler göz önünde bulundurulduğunda sürdürülebilir tasarım stratejilerinin Anadolu’daki 
geleneksel yerleşme birimleri ve konutlarında uzun zamandır uygulanmakta olduğu ortaya çıkmıştır. 
Bu çalışmada, Türkiye’de, sıcak-kuru iklim bölgesinde, gerçekleştirilen, yerleşme ve konut örneklerinin 
sürdürülebilirlik açısından incelendiği bir öğrenci atölyesi esas alınmıştır. Öğrenci atölyesi kapsamında 
Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan ve sıcak-kuru iklim bölgesi özellikleri gösteren 
Mardin şehri seçilmiştir.  Gerçekleştirilecek ölçümler için geleneksel ve modern mimarlığa örnek iki 
bina seçilmiş ve bu iki bina iklim etkisi altındaki performansları açısından karşılaştırılmışlardır. Bu 
çalışmalara ek olarak anketler aracılığıyla da  değerlendirmeler yapılmıştır. 
 
 
 
 
2. MARDİN ŞEHRİNE AİT ÇEVRESEL FAKTÖRLER VE GELENEKSEL MİMARLIĞIN 
ÖZELLİKLERİ 
 
İklimle dengeli tasarımı gerçekleştirebilmek için, farklı iklimsel ve coğrafi özellikler gösteren şehirlerde 
farklı önlemler almak gerekmektedir. Öncelikle sıcak kuru iklim bölgesinde bulunan Mardin şehrine ait 
çevresel (iklimsel ve coğrafi) özelliklerin belirlenmesi ve geleneksel mimarlığın özelliklerinin 
incelenmesi yoluyla iklimle dengeli tasarım çalışmasına veri oluşturacak bilgilerin derlenmesi ve 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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2.1. Çevresel Faktörler 
 
İklimsel konfor ve enerji korunumunda etkili olan en önemli tasarım parametreleri, yer seçimi, bina 
aralıkları, bina formu ve bina kabuğunun optik ve termofiziksel özellikleri olarak tanımlanabilir. Bu 
parametreler arasında bina kabuğu; optik ve termofiziksel özellikleri sayesinde opak ve saydam 
bileşenlerinden geçen ısı miktarının ve hacimde gerçekleşen iç hava sıcaklığı ve iç yüzey 
sıcaklıklarının belirlenmesinde etkili olduğu ve dolayısıyla iç iklim koşullarının oluşumunda rol oynadığı 
için en önemli parametre olarak kabul edilebilir. Tüm bu parametreler kontrol altına alınarak yapma 
sistemlere en az ihtiyaç duyulan ve dolayısıyla enerji kaynaklarının kullanımını en aza indirgeyen 
binaların tasarlanması amaçlanmaktadır.  
 
Öğrenci çalışması için Türkiye’de sıcak-kuru iklimin en belirgin özelliklerinin görüldüğü Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nden Mardin şehri seçilmiştir. Mardin İlinin iklimi üzerinde kuzeydeki yüksek dağlar 
etkili olmaktadır. Bölgede kış döneminde oluşan yüksek basınç alanı, kış aylarının soğuk geçmesine 
yol açar. Bir yandan güneydeki çöl ikliminin etkisi altında bulunması, bir yandan kuzeydeki yüksek 
dağların serin hava kütlelerinin bölgeye girişini engellemesi nedeniyle ilin genelinde yazlar çok sıcak 
geçerken karasal iklimin tipik özelliği görülür [1]. Mardin’deki geleneksel mimarlık incelendiğinde 
tasarımcıların iklime ve topografiye karşı daha duyarlı oldukları ve yöreye en uygun bina ve yerleşme 
örneklerini sergiledikleri görülmektedir. Mardin İli’ne ait meteorolojik veriler Şekil 1’ de gösterilmiştir.  

Şekil 1. Mardin iline ait 10 yıllık meteorolojik verileri [2] 
 
2.1.1. Yer Seçimi 
 
Dicle ve Fırat havzaları arasında yer alan Mardin ili, Mezopotamya ovasına bakan tepenin güney 
sırtlarında kurulmuştur. Doğu batı doğrultusunda gelişen şehrin topografyası mimari dokuyu doğrudan 
etkileyen en temel parametredir (Şekil 2). Mardin şehrinin geleneksel dokusunda evler eğime uyumlu, 
teras evler biçiminde ve daima güney ve güneybatı yönlerine ve Mezopotamya ovasına bakacak 
şekilde tasarlanmıştır. Tasarlanmış büyük bir merdiven gibi algılanan bu dokuda, evler birbirlerinin 
cephesini kapatmayarak, etkisi sadece kendi parsellerinde ve ona rastlayan arazi üzerinde kalacak 
biçimde yapılmışlardır  (Şekil 3). 

Mardin
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Şekil 2. Doğu batı doğrultusunda gelişmiş Mardin şehrinin topografyası 

 

 
 

 
 
Şekil 3. Mardin şehrinin yönlendiği Mezopotamya ovası ve Mardin’de eğime uygun konumlanmış teras 

evler 
 
2.1.2. Bina Aralıkları 
 
Türkiye’de sıcak-kuru iklim bölgesindeki geleneksel mimaride sıcak iklime karşı alınmış pekçok önlem 
vardır. Evler yüksek duvarlarla çevrilmiş ve böylece dış iklim etkilerine karşı yalıtılmışlardır. Şehir 
dokusu son derece sıkışık, yoğun bir görünümdedir. Bu dokunun asıl öğesi geleneksel evler ve bina 
aralıklarını belirleyen dar sokaklardır. Sokaklarının iki yanındaki yüksek avlu duvarları dar sokaklarda 
ve özellikle avlularda gün boyunca gölgeli alanlar oluşturur (Şekil 4). 
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Şekil 4. Mardin sokakları 
 
 
2.1.3. Bina Formu 
 
Sıcak kuru iklim bölgesinin tipik bina formu olan avlulu ev tipinde, evler güneye yönlendirilerek, 
kademeli olarak kuzeye doğru yükselir ve binada, giriş katlarındaki avlu duvarları yüksek tutularak gün 
boyunca gölgeli alanların oluşması sağlanır.  
 
Geleneksel Mardin evinde güneş ışınımından etkilenebilecek alanların azaltılması amacıyla kompakt 
formlar seçilmiştir. Bu nedenle kapalı mekanlar, kare ve kareye yakın modüllerin tekrarından oluşur. 
Kapalı mekanları oluşturan yaşama birimleri, işlikli ve işliksiz, kare, dikdörtgen, L ve ters T biçimlerinde 
planlanmıştır. Teraslamalar ile toprağa yerleşen Mardin evinde, yaşama birimlerine bağlantısı olan ek 
mekanlar mevcuttur. İşlik adı verilen bu mekanlar, yaşama biriminin toprağa gelen sırt kısmında ve 
güneye cephesi olmayan mekanlardır. Toprak tarafından sürekli yalıtıldıkları için bu işlik mekanlar 
kışın soğukta yazın ise sıcakta tersine bir iklim sunarak yaşamı kolaylaştıran hacimlerdir.  
 
Geleneksel Mardin evinde açık mekanlar, teras, avlu, eyvan ve revak olarak sıralanabilir. Arazinin 
topografyasından kaynaklanan teraslamayla, evlerin üst katlarında dışarı açılma sokağa değil, avlu ve 
teraslara doğru olmuştur. Teras ev şeklinde gelişen geleneksel Mardin evinin avlulu giriş katı, alt kotta 
ve parselin güneyinde, son katı ise parselin kuzeyinde üst kot düzlemindedir (Şekil 5). Kat sayısı 
tamamen arazinin eğimine bağlıdır. Giriş katında parselin formunu alarak biçimlenmeyi belirleyen avlu 
en önemli mimari öğelerden biridir. Üst katlarda giriş katındaki avlunun yerini teras alır. Teraslar ve 
kapalı yaşama birimlerinin düz damları mevsimlik yiyeceklerin hazırlandığı ve yaz geceleri yatmak için 
kullanılan alanlardır (Şekil 6).  
 

 
Şekil 5. Mardin evinde yamaca oturan ev kesiti 

 Teknolojik Araştırma Bildirisi 



   ____________________________________________  84  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6. Geleneksel Mardin evinde avlu ve teras (Erdoba Konağı) 
 
Açık mekan tasarımında avlu ve terastan sonraki en önemli mimari elemanlar, eyvan ve revaktır. 
Eyvan ve revak gün boyunca serin ve gölgeli alanlar yaratmak için kullanılan yarı açık mekanlardır.  
Üst tarafı ve üstü kapalı, önü açık olan eyvan Mardin geleneksel evinde; su öğesi ile birlikte ve iki 
kapalı mekan arasında bir ara geçiş ve odalara dağılım mekanı olarak kullanılmıştır. Eyvan, yaz 
mevsimi için gölgeli, serin bir dinlenme yeridir. Uzun süren yaz aylarında güneşin çeşitli açılarına karşı 
önlem alma zorunluluğu eyvanın iklimsel kaygılar ile yönlendirilmesini gerektirmiştir. Eyvan, güneye 
cepheli Mardin geleneksel evi planlamasında doğu, batı ve en çok da güneye bakacak şekilde 
konumlandırılmıştır. Özellikle güneye ve doğuya bakan eyvanlar sıcak kuru iklim bölgesinde öğleden 
sonra güneşine karşı serin ve gölgeli mekanlar oluşturur. (Şekil 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 7. Avlu, eyvan, havuz (Kasımiye Medresesi) ve odalar arası geçiş öğesi olarak eyvan örnekleri 

 
Üst tarafı ve üstü kapalı, önü bir veya birden fazla sütun ile iki veya daha fazla açıklığa bölünmüş 
revaklar Mardin geleneksel evi tasarımında kullanılan diğer bir yarı açık mekandır. Özellikle günlük ve 
mevsimlik işlerin yoğunluk kazandığı giriş katlarında, girişteki avlu ile sırtını kuzeye dayamış ve 
güneye cephelenen yapı kitlesinin üst katlarının terasları arasında bir geçiş öğesi olarak kullanılan 
revaklar gün boyunca sıcak iklimin yarattığı konforsuzluğa karşı, güneşten korunmuş ve serin 
mekanlar oluşturur. (Şekil 8 ) 
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Şekil 8. Mardin’de geleneksel mimaride revak örnekleri, Erdoba Konağı ve Dayr-ül Zaferan Manastırı 

 
Geleneksel Mardin evi üzerinde yer aldıkları yamacın da yönlendirmesiyle Mardin ovasını kavrayacak 
biçimde konumlanmış ve bu nedenle manzaraya egemen olan güney cephelerinin dışındaki doğu batı 
ve kuzey cepheleri önemli özellikler göstermezler. Evlerde doğu, batı ve kuzey yönündeki sokaklara 
doğru bir açılma isteği olmayışı nedeniyle cepheye ait tüm hareketlilik Mardin evinin güney cephesinde 
toplanmıştır. 
 
2.1.4. Bina Kabuğunun Optik ve Termofiziksel Özellikleri 
 
Türkiye’de kara ikliminin hakim olduğu sıcak-kuru iklim bölgesinde, geleneksel mimaride bina 
kabuğunun zaman geciktirmesinden faydalanmak amacıyla termal kütlesi yüksek olan malzemeler 
tercih edilmiştir. Böylece bina kabuğunda gerçekleşen ısı transferi yavaşlayarak dış hava sıcaklığının 
etkisi azalır ve binalarda gün içinde serin mekanlar elde edilir. Diğer yandan dış yüzeyde çok yüksek 
yüzey sıcaklığına sahip bu termal kütle gece boyunca hızla radyasyon yoluyla ısıtma enerjisi 
kaybedecek ve ertesi gün yeniden daha serin bir seviyeden ısı kazanmaya başlayacaktır [3]. 
 
Geleneksel Mardin mimarisi incelendiğinde, bina kabuğunun saydamlık oranlarının mümkün 
olduğunca düşük seçildiği ve opak bileşenlerin de mümkün olduğunca kalın ve ağır inşa edildiği 
görülmektedir. Bina kabuğunun opak bileşeninin termal kütlesi dış hava sıcaklığının iç ortama 
geçmesini yavaşlatacak olan yüksek zaman geciktirmesini sağlar. Aynı zamanda düşük saydamlık 
oranı da pencerelerden kazanılan direkt güneş ışınımını azaltır [4].  
 
Geleneksel Mardin evinin asıl yapı malzemesi taştır. Bölgenin yerel malzemesi de olan taş, yazların 
çok sıcak geçtiği ve gece ve gündüz sıcaklık farklarının çok yüksek olduğu sıcak-kuru iklim 
bölgelerinde en uygun malzemedir [5]. Bu yüzden bölgede kalkerli kaya, taş ve çamur ve bu 
malzemelerin birlikte kullanıldığı sandık duvar tekniği yaygın olarak kullanılır. Sandık duvar yapım 
tekniğinde, iç ve dış yüzleri düzgün kesme ya da kaba yontu, ortası moloz taş olacak şekilde inşa 
edilmişlerdir. Sandık duvar kalınlıkları 0,75-0,90 m. arasında değişmektedir. 
 
Cephede pencereler genellikle iki sıralı olarak düzenlenmiştir. Alt sıra pencere boyutları 0,75-0,90 x 
1,30-1,50 m.’dir. Alt sıra pencereler iki kanatlı ahşap kapaklarla kapatıldığında, mekanın aydınlatılması 
için üst sıra pencerelerden gelen ışıktan faydalanılır. Tepe penceresi olarak da adlandırılan üst sıra 
pencerelerinin duvar dış yüzünde 0,20 x 0,40 m. olan ölçüleri, duvar iç yüzünde 0,55-0,60 x 0,75-0,80 
m.’ye ulaşır. Böylece dış duvarda ışığın içeriye daha çok girmesini sağlayan bir kesit oluşturulmuştur. 
(Şekil 9) 
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Şekil 9. Geleneksel Mardin evinde pencere düzenlemeleri 
 
Mardin evinin çatısı, altta tonozlu tavan örtüsü ile üstte daima düz dam olarak çözülmüştür. Bu iki 
katman arasında ise moloz taş ve harç kullanılmıştır. Tonoz tavanın ağırlaşmasını önlemek ve yalıtım 
sağlamak amacıyla döşeme kalınlığının maksimum boyutlara ulaştığı duvar kenarlarına irili ufaklı, içi 
boş küpler yerleştirilmiştir. Böylece küplerin içindeki hava boşluğu da yalıtıma katkıda bulunmuştur. 
 
Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının çok fazla olduğu sıcak kuru iklim bölgesinde, sandık 
duvar yapım tekniği, tonozlu tavan örtüsü ve yapımda kullanılan taşlar sayesinde duvarların ve çatı 
döşemelerinin ısı depolama kapasitesi artırılarak, kışın sıcak yazın da serin yaşama mekanları 
oluşturulmuştur [6]. 
 
Sıcak-kuru iklim bölgesinde güneş ışınımına karşı alınabilecek diğer önlemler ise; 
 

• pencerelerin sayısını ve alanını azaltmak, 
• pencereleri yüksek seviyelerde inşa ederek döşemeden yansıyan güneş radyasyonunu 

engellemek,  
• cephelerin yutuculuğunu beyaz veya açık renkler kullanarak azaltmak, 
• özellikle geceleri doğal havalandırma sağlamak ve 
• binaların bir bölümünü yaz aylarında dış hava sıcaklığından daha serin olan toprağın içinde 

inşa etmek  
 

şeklinde sıralanabilir [7]. 
 
 
 
 
3. ENERJİ ETKİN, İKLİMLE DENGELİ TASARIM KONULU ALAN ÇALIŞMASI 
 
“Sustainable Strategies in the Energy Efficient Design and Construction of Buildings for Turkey and 
Ireland” isimli araştırma projesinin ilk adımı olan bu öğrenci atölyesinde sıcak-kuru iklim bölgesinde 
geleneksel ve modern binalardaki tasarım stratejileri incelenmiştir. Geleneksel ve modern binalarda 
tasarım konseptleri tamamen farklı olduğundan bu binalardaki konfor koşulları da oldukça farklıdır. 
Sözkonusu farklılıkların ölçüm ve anketler yardımıyla vurgulanması amaçlanan bu çalışmada, sadece 
geleneksel ve modern binalarda seçilmiş olan mekanlardaki ölçümler değerlendirilmiştir. 
 
Çalışmaların sıcak iklim bölgesinde yapılmasının bir başka nedeni ise, mevcut Isı Korunumu 
Yönetmeliği’nin değerlendirilmesine yöneliktir. Türkiye’de geçerli olan binalarda enerji tasarrufu 
yönetmeliğinde ılımlı iklim bölgesinde yapılabilen bir bina sıcak kuru iklim bölgesi için de 
önerilebilmektedir. Ayrıca yönetmelik farklı iklimsel koşullara sahip şehirleri aynı iklim bölgesi başlığı 
altında da değerlendirebilmektedir. 

 Teknolojik Araştırma Bildirisi 



   ____________________________________________  87  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

Yönetmelikteki bu tür eksik ve hataların vurgulanabilmesi açısından geleneksel ve yeni binaların 
performanslarını karşılaştırabilmek için çalışma bölgesi olarak sıcak-kuru iklim bölgesi ve bu bölge 
içerisinde geleneksel dokusunu hala korumakta olan Mardin şehri seçilmiştir. Çalışmanın amacı enerji 
etkin ve iklimle dengeli tasarım açısından ısıl kütlenin önemli olduğu bu bölgede geleneksel ve yeni 
mimari örneklerin karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırma sonucunda geleneksel mimarinin günümüz 
mimarlığına, güvenli, sağlıklı, konforlu ve sürdürülebilir tasarım stratejileri açısından katkıda 
bulunabileceği ortaya çıkmıştır [3]. 
 
 
3.1. Mardin’de Geleneksel (Mungan Evi) ve Modern (Demir Evi) Binalarda Termal Performans 
Değerlendirmesi  
 
Öğrenci atölyesi kapsamında,  Mardin’de belirlenen alanlarda ölçüm ve anket çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda bir yandan binaların performansı belirlenirken diğer 
yandan da kullanıcı memnuniyeti tespit edilmiştir. 
Mungan evi 17. yüzyılın ortalarında inşa edilmiş ve geleneksel Mardin evini temsil edebilecek en iyi 
örneklerden biridir. Bina zemin kat ile birlikte üç katlı ve ayrık nizam olarak inşa edilmiştir (Şekil 10). 
Eğimli bir arazide teras ev biçiminde inşa edildiği için üç farklı kotta üç farklı girişi vardır. Zemin katta 
avlunun çevresini saran yüksek duvarlar, evin sokak ile bağlantısını kesmiştir. Mungan evi tamamıyla 
güneydoğuya yönlendirilmiştir. 
Mungan evinin sandık duvar tekniği kullanılarak yapılan duvar kalınlığı 0,8 m.dir. Ölçüm için seçilen 
odanın tavanı beşik tonoz, çatı örtüsü de düz dam şeklinde çözülmüştür. Tonoz ile teras döşemesi 
arasındaki boşluk toprak ile doldurulmuştur. Çatıdaki toprak tabaka önemli bir yalıtım görevi 
görmektedir. Cephede pencereler iki sıra halinde düzenlenmiştir. Üst bölümdeki pencereler, alt 
bölümdeki pencerelerin ahşap kapakları kapalı olduğunda mekana ışık sağlarlar. Pencerelerde ahşap 
ayrık kanatlı çift camlı pencere kullanılmıştır (Udoğrama: 2,32 W/m2K). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 10. Mungan Evi kat planları 
 
Demir ailesine ait yeni ev ise şehrin yeni bölümünde yer alan ve 1990 yılından sonra günümüz modern 
teknik ve malzemeleriyle inşa edilmiştir. Bina zemin kat ile birlikte üç katlı, ayrık nizam olarak inşa 
edilmiştir (Şekil 11). Betonarme karkas taşıyıcı sistem ile birlikte tuğla duvar malzemesi kullanılmıştır. 
Evin dış duvar tasarımında Türk Standartları’nın, “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardı esas 
alınmıştır. Cephelerde hiçbir gölge kontrolü elemanı kullanılmamıştır. Duvar kalınlığı 0,25 m., pencere 
tipi ise PVC çift camlı doğrama tipidir. (Udoğrama: 2,6 W/m2K) 
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Şekil 11. Demir evi kat planı 
 
Türk Standartları’nın, TS 825, “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardı, Türkiye’de binalarda ısı 
kaybını azaltmayı hedeflemektedir [8]. Bu standart bina kabuğu için toplam ısı geçirme katsayısının 
limit değerini yönlendirmeden ve bina formundan bağımsız olarak vermekte ve böylece binada 
gerçekleşecek olan yıllık ısı kayıplarının üst limit değerlerini belirlemektedir. Bu standart enerji 
korunumunu gerçekleştirmek için önemli bir adım olsa da, önerilen yöntem sıcak-kuru iklim bölgesinde 
iklimsel konfor açısından yetersiz ve eksiktir. Standardın bir diğer zayıf yönü ise farklı iklimsel koşulları 
olan farklı şehirleri  aynı iklim bölgesi içinde öngörmesi ve değerlendirmesidir. 
 
 
3.1.1. Geleneksel ve Modern Binalarda Yapılan Ölçümler 
 
İç iklimsel koşulların ve termal performansın değerlendirilmesi amacıyla geleneksel ve yeni binaların 
herbirinde iki ayrı oda (1 ve 3 numaralı odalar) seçilmiştir (Şekil 10 ve Şekil 11) . Seçilen mekanlara 
ait özellikler ve ölçüm planlaması aşağıda sıralanmıştır. 

• Teras çatılı odaların tamamı evlerin en üst katlarında yer almaktadırlar.  
• Duvar kalınlıkları modern binada 0,25m., geleneksel binada ise 0,8m. dir.  
• Her iki eve ait dış duvarlarda kullanılan malzemelerin termofiziksel özellikleri Tablo 1’ de 

verilmiştir.  
 
Tablo 1. Duvar malzemelerinin termofiziksel özellikleri 

 
 
 
 
 
 
 

• Her iki binada da cephelerde gölgeleme elemanı kullanılmamıştır.  
• Pencerelerde, geleneksel binada tek camlı ahşap doğrama (Up: 4.5 W/m2K) modern binada 

ise çift camlı PVC doğrama (Up: 2.6 W/m2K) kullanılmıştır.  
• Çalışmanın gerçekleştirildiği günlere ait (24-25-26 Mayıs) hava sıcaklıkları, nem, rüzgar hızı 

ve esme sayısı gibi meteorolojik veriler yapılan çalışmanın değerlendirilebilmesi amacıyla 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden elde edilmiştir (Şekil 1). 
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Duvarlar Malzemeler
Kalınlık           

(m.)
 λ              

(W/mK)
Cp       

(kJ/kgC0)
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(kg/m3)

Taş Duvar Mardin Taşı 1,20 2,33 0,88 2200

Tuğla Duvar Tuğla 0,19 0,46 0,92 1000
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• Ölçümlerde kayıt yapabilen iç iklim ölçüm cihazları kullanılmış ve iç iklim elemanlarının saatlik 
değişimleri kaydedilmiştir. 

 
Ölçümlerin birinci bölümü için; 
 

• Geleneksel ve modern binalarda 1 numaralı odalar seçilmiştir.  
• Geleneksel evde seçilmiş olan odanın güneydoğu ve kuzeydoğu cephesinde, modern binada 

seçilmiş olan odanın ise kuzeybatı yönünde ek pencereleri mevcuttur.  
• Odalar yön ve konum olarak aynı ancak dış kabuk bileşenleri bakımından farklı özellikler 

göstermektedirler.  
• İklimsel konfor koşullarının mekan içinde değişimini anlayabilmek için odaların içinde 

belirlenmiş olan 9 farklı noktada saatlik iç hava sıcaklığı ölçümleri yapılmıştır.  
• Ölçüm noktalarının yüksekliği 1.20m. dir.  
• Ölçüm noktalarının yerleri ve duvarlardan uzaklıkları Şekil12’de gösterilmiştir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 12. Geleneksel ve Modern binada seçilmiş olan odalarda ölçüm noktaları 
 
Ölçüm sonuçlarının bir bölümü Tablo 2’de gösterilmiştir.  
 
Tablo 2. 1 no’lu odada farklı saatlerde 9 noktadan ölçülmüş sıcaklıklar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuzey cephesinin saydam bileşen alanı diğer cephelere göre daha fazla olmasına rağmen, modern 
binada yapılan ölçümlerde sıcaklıklar konfor seviyesinin çok üstünde çıkmıştır. Ölçüm sonuçlarından, 
modern ve geleneksel binalarda ölçülen sıcaklıklar arasındaki büyük fark ve sıcak-kuru iklim 
bölgelerindeki malzeme seçimi ve yapım teknolojilerine bağlı olan aşırı ısınma probleminin önemi 
rahatlıkla gözlenebilir. 
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Geleneksel Ev, 1 no'lu oda

Modern Geleneksel Modern Geleneksel Modern Geleneksel
A 28,7 25,1 30,1 24,5 30,0 24,1
B 28,6 25,0 29,5 24,6 29,1 24,2
C 28,2 24,8 29,3 24,4 28,9 24,2
D 28,9 25,1 30,2 24,6 30,6 24,2
E 28,8 24,9 30,2 24,6 30,9 24,2
F 28,8 24,8 30,2 24,4 30,1 24,2
G 28,7 24,8 30,0 24,6 30,3 24,2
H 28,7 24,7 30,1 24,6 30,2 24,2
I 28,8 24,8 30,2 24,4 30,2 24,2

Ölçüm 
Noktaları 15:00 16:00 17:00
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Ölçümlerin ikinci bölümü için ise; 
 

• Geleneksel ve yeni binada, 3 numaralı odalar seçilmiştir. 
• Odaların geniş cepheleri güneybatıya yönlendirilmiştir. 
• Seçilen odalarda, iç hava sıcaklığı ve bağıl nem, duvar iç yüzey sıcaklığı ve saydam bileşen iç 

yüzey sıcaklıkları 24 saat boyunca sürekli ölçülmüştür. 
 
Ölçüm sonuçları Şekil 13 de gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 13. Geleneksel Binadaki (Mungan Evi) ve Modern Binadaki  (Demir Evi) sıcaklık ölçümleri 
 
Grafiklerden de anlaşıldığı gibi, iç hava sıcaklığı ve opak bileşenin iç yüzey sıcaklığı, taş duvarın 
termal kütlesinin büyüklüğü sayesinde geleneksel binada çok daha düşüktür. 
 
3.1.2. Geleneksel ve Modern Binalarda Yapılan Anketler 
 
Mardin’de geleneksel ve modern binalarda termal performans değerlendirmesi eski ve yeni 
yerleşmelerde yapılan ölçümlerin yanı sıra, aynı bölgelerde bu evlerin kullanıcılarıyla da anketler 
yapılarak tamamlanmıştır. Kullanıcıların memnuniyet seviyelerini belirlemek için 32’si modern ve 68’i 
geleneksel binalarda olmak üzere toplam 100 kişi ile ölçümlerle eşzamanlı anketler yapılmıştır. 
 
Anketler yardımıyla, öncelikle binanın durumu hakkında fikir sahibi olabilmek için, binanın yaşı, 
yapımında kullanılan malzemeler ve varsa strüktürel değişiklikler tespit edilmiştir. Daha sonra 
kullanıcıya ait, yaş, cinsiyet, giysi durumu, görsel rahatsızlıklar ve hastalıklar ve gibi fizyolojik bazı 
özellikler tespit edilmiştir. Yaz ve kış dönemlerinde kullanılan ısıtıcı ve soğutucular ve kullanılan yakıt 
cinsi ve miktarı belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra yaz ve kış dönemleri için, kullanıcılardan 
evleriyle ilgili, iç iklim ve görsel koşullar ve hava kalitesine ilişkin memnuniyet derecelerini belirtmeleri 
istenmiştir. Bu çalışmada, sıcak-kuru iklim bölgesindeki geleneksel ve modern binalar arasında bir 
karşılaştırma yapmak amacıyla, kullanıcıların, sadece yaz koşulları için, iç mekanlardaki termal 
koşullardan duydukları memnuniyetler ele alınmıştır (Şekil 14). Anket sonuçları ölçüm sonuçlarını 
desteklemektedir. 
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Şekil 14. Yaz koşullarında iç hava sıcaklığı bakımından kullanıcı memnuniyeti 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada sıcak-kuru iklim bölgesinde iklimle dengeli tasarım kriterleri ele alınarak, Mardin (sıcak-
kuru) şehrindeki geleneksel konut ve yerleşmeler, değerlendirilmiştir. 
 
İklim koşulları ve topografya, bina ve yerleşmelerin oluşumunda çok önemli rol oynamıştır. Özellikle 
karasal iklim etkilerinin baskın olduğu, sıcak-kuru iklim bölgelerinde bina formunun ve buna bağlı 
olarak, avlu, eyvan ve revak gibi elemanların iklimin bunaltıcı etkisini azaltmak ve serin, gölgeli ve 
konforlu alanlar yaratmak konusunda çok önemli rolü olduğu bilinmektedir. Buna ek olarak, bu çalışma 
kapsamında gerçekleştirilen iç iklim ölçüm sonuçları da bina kabuğunun ısı depolama kapasitesinin, iç 
iklim koşulları üzerinde çok büyük etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle yüksek ısı depolama 
kapasiteli duvarlar yardımıyla, çağdaş sistemlerle inşa edilmiş binalarla karşılaştırıldığında, iklimle 
dengeli tasarlanmış geleneksel binaların konfor şartlarını her zaman sağladığı gözlemlenmiştir. Bu 
gözlem atölye çalışması sırasında yapılan anketler yardımıyla da desteklenmiştir. Yapılan anketler 
sonucu, geleneksel binalarda oturan kullanıcıların memnuniyet seviyelerinin, günümüz mimarisiyle 
yapılmış binalarda yaşayanlara oranla daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır [9].  
 
İklimle dengeli tasarıma örnek olarak seçilmiş Mardin şehri incelendiğinde, teknolojinin günümüzdeki 
kadar ileri olmadığı dönemlerde insan konforunun doğal enerji kaynaklarının optimum kullanımı ile 
sağlanabildiği ve sürdürülebilir çevrelerin hedeflendiği görülmektedir. İklim ve coğrafyanın tasarım ve 
yerleşmelerde en önemli kriter olarak ele alındığı, incelenen örnekler yardımıyla da belirlenmiştir.  
 
Mardin şehrinde şehrin coğrafi, topoğrafik ve iklimsel özelliklerine göre, yer seçimi, bina formu, 
yönlendirme, bina aralıkları, bina kabuğu tasarımı ve malzeme bakımından farklı önlemler alınmıştır. 
Günümüzde ise, özellikle Türkiye’de tasarım ve inşaat aşamasında başvurulan en önemli 
kaynaklardan biri olan TSE 825, Binalarda ısı korunumu yönetmeliği’nde, farklı iklim bölgelerinde aynı 
tasarım stratejileri önerilebilmektedir. Sadece Mardin öğrenci atölyesinde incelenen örneklerle bile, 
“bina kabuğunun ısı geçirme katsayısının binanın gerçek termal performansını belirlemede yeterli 
olmadığı” belirlenmiş ve bu yönetmeliğin bina kabuğunun ısı depolama kapasitesini yok sayması 
nedeniyle eksik ve hatalı olduğu ortaya çıkmıştır. 
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İklimle dengeli tasarımı hedefleyen tasarımcıların çevre ve enerji sorunlarını gidermek ve sonraki 
kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için, geleneksel mimariyi incelemeleri ve bu mimaride 
kullanılan yapım stratejilerini günümüzün teknoloji ve malzemeleri ile yorumlayarak, sınırlı enerji 
kaynaklarını olabildiğince az tüketen bina ve yerleşmeler tasarlamaları yeterli olacaktır. 
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TRABZON İKLİM KOŞULLARINA GÖRE ISIL PERFORMANS 
AÇISINDAN UYGUN PENCERE TİPLERİNİN BELİRLENMESİ 
 
 
Yalçın YAŞAR 
Asiye PEHLEVAN 
Sibel MAÇKA 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bulunulan yerin iklimine göre ısıl performansı yüksek pencere tiplerinin seçilmesi binalarda tüketilen 
enerjinin önemli bir kısmını azaltmakla birlikte kullanıcılarının termal konforunu sağlaması açısından 
oldukça önemlidir. Bu çalışmada, seçilen pilot ilin iklim verileri doğrultusunda, Türkiye pazarında yer 
alan farklı tek ve çift cam kombinasyonlarından oluşturulan, ahşap çerçeveli pencerelere ait ısıl 
performans kriterleri(ısı geçirgenlik katsayısı - U-değeri,solar ısı kazanç katsayısı -SHGC,gölgeleme 
faktörü-SC,serinlik indeksi-DX), International Organization for Standardization(ISO),Europeon 
Committee for Standardization(CEN) ve Türk Standartları Enstitüsü(TSE)’nün ilgili standartlarında yer 
alan hesaplama yöntemleri referans alınarak tarafımızdan geliştirilen yazılım(Win-Energy 1.0) 
kullanılarak saptanmıştır. Sonuç olarak,bu kriterler doğrultusunda, Trabzon ili yaz-kış iklim koşullarına 
uygun enerji etkin pencere tipleri belirlenmiş ve tablolar halinde sunulmuştur. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Hiç şüphesiz çağımızın en önemli gündem maddesi enerjidir. Petrol, doğalgaz, kömür gibi enerji 
kaynaklarının giderek tükenmesi ve yanmaları sonucu açığa çıkardıkları gazlar vasıtasıyla yol açtıkları 
çevresel kirlilik ve küresel ısınma;yeni ve temiz enerji kaynak arayışlarını hızlandırmış,enerji 
kullanımında verimliliği ön plana çıkarmıştır. 
 
Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de konutların ısıtılması ve soğutulmasında tüketilen enerjinin 
toplam enerji tüketimindeki payı oldukça yüksektir. Ülkemiz, nüfus artışı ve teknolojik gelişmeler 
paralelinde artan enerji talebini karşılayabilmek için tükettiği enerjinin %72’lik bir kısmını ithal etmekte 
maalesef bu da ekonomimizi oldukça kötü etkilemektedir. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde 
ekonomik ve çevresel sorunlar yaşacağımız açıktır[1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1. Türkiye’de enerjinin sektörel dağılımı[2].           Şekil 2.Konutlarda kullanılan enerji dağılımı[1]. 
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Böyle bir durumda, en akılcı çözüm yapılarda tüketilen enerji miktarını kontrol etmek ve 
sınırlandırmaktır. Bir yapıda ısı kayıplarının %25’i çatıdan,%35’i dış duvardan,  %15’i döşemeden ve 
%25’lik bir kısmı da kapı ve pencerelerden gerçekleşmektedir [3]. Bu yüzdelik dilimler incelendiğinde;  
pencerelerde alınacak yalıtım önlemleriyle, ısıtma-soğutma enerji giderlerinde önemli bir oranda 
iyileştirme sağlamak mümkündür. Türkiye’de ki konut yapılarının %87’sinde düşük ısıl performans 
değerlerine sahip tek camdan oluşturulmuş pencereler,%9’unda çift camdan ve yalnız %4’ünde low-e 
camdan oluşturulan pencereler kullanılmıştır[4].Isıtma ve soğutma dönemi birbirine eşit, sert iklim 
koşullarına sahip olmayan yerlerde hangi tip pencerelerin yüksek performans göstereceğini 
belirleyebilmek için, bu bildiri 2.iklim bölgesini temsil eden Trabzon ili  için enerji etkin pencere türlerini 
araştırmaya, yaz-kış iklim koşulları için en uygun pencere seçeneklerini belirlemeye 
odaklanarak,kışları, ısıl performansı düşük pencere kullanımından kaynaklanan ısı kayıplarını 
minimize edecek,yazları aşırı ısı kazancı yüzünden oluşacak soğutma giderlerinin azaltılmasını 
sağlayacak seçenekler sunmaktadır. 
 
 
 
 
2. PENCERELERİN ISIL PERFORMANS KRİTERLERİYLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR  
 
 
2.1.Güneş Spektrumu 
 
Güneş spektrumunun her dalga boyundaki güneş ışınımı farklı bağıl enerjiye sahiptir.Gelen güneş 
ışınımının 0-380nm dalga boyu aralığındaki ışınımı morötesi ışınımdır ve toplam bağıl enerjinin 
%3’ünü içerir, 380-780nm dalga boyu aralığındaki ışınımı görülebilir ışınımdır ve toplam bağıl enerjinin 
%53’ünü içerir,780-2500nm dalga boyu aralığındaki ışınımı  kısa dalga kızılötesi ışınımdır(güneş 
ışınımının ısıl etkiye sahip ışınımı) ve bağıl enerjinin %44’ünü içerir,3500nm’den daha büyük dalga 
boylarında gerçekleşen ışınım ise uzun dalga kızılötesi ışınımı olarak adlandırılmaktadır [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Güneş Spektrum Eğrisi[6]. 
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2.2. Pencere Bileşenlerinin Optik ve Termofiziksel Özellikleri 
 
Pencerelerin ısıl performans kriterlerinin hesaplanması için cam ve çerçeve yüzeylerine ait bir takım  
verilere ihtiyaç vardır.Bunlar ;kullanılacak cam için, yüzeyin 380-780nm dalga boyu aralığındaki 
görülebilir ışık geçirgenliği ve yansıtıcılığı,280-2500nm dalga boyu aralığındaki toplam solar 
geçirgenliği ve yansıtıcılığı,kalınlığı,iletkenliği,emissivitesi gibi değerleridir.Bu değerler deneyler yoluyla 
elde edilen verilerdir.Bir cam yüzeyden direk geçen,yansıyan ve absorbe edilen ışınımların toplamı her 
zaman 1’e eşittir [7].Çerçevelerin ise boyutsal ölçülerine,güneş ışınımı soğurma miktarına ve ısı 
geçirgenlik katsayısı değerlerine ihtiyaç vardır. 
 
 
2.3.İklimsel Veriler 
 
Pencerelerin ısıl performans kriterlerinin hesaplanmasında bulunulan yerin iklim koşulları oldukça 
önemlidir.Kış koşulları için performans analizinde yılın en soğuk günü 21 ocak,yaz koşulları için  yılın 
en sıcak günü 21 temmuz kabul edilerek son 10 yıla ait iklim verilerinden bu günlere ait dış 
sıcaklık(pencerelerden gerçekleşen anlık ısı transfer miktarının hesaplanması için), rüzgar hızı(dış 
yüzeysel ısı transfer katsayısının hesaplanması için) ve güneş ışınım şiddeti (pencerelerden 
gerçekleşen anlık ısı transfer miktarının hesaplanması için) ortalamaları bilinmelidir. 
 
 
 
 
3.PENCERELERİN ISIL PERFORMANS KRİTERLERİ  
 
Türkiye’de ve dünyada farklı tür pencerelerin birbirlerine göre ısıl performanslarının 
karşılaştırılmasında çoğunlukla dört kriterden faydalanılmaktadır. Bunlar; 
 

• Isı geçirgenlik katsayısı (U-değeri-W/m2K) 
• Solar ısı kazanç katsayısı (SHGC) 
• Gölgeleme faktörü (SC) 
• Serinlik indeksi (DX) 

 
 
3.1.Isı Geçirgenlik Katsayısı (U-değeri) ,W/m2K 
 
U değeri,bir malzeme içerisindeki ısı kaybını belirlemede anahtar bir rol oynar.İç ve dış arasındaki 1K 
sıcaklık farkında 1 saniyede bir malzemenin 1m2’sinden geçen ısı miktarıyla belirlenir.U değeri ne 
kadar düşükse o kadar iyi bir ısı izolasyonu sağlanmış olur [8].Bir pencere sisteminin toplam ısı 
geçirgenlik katsayısı ayrı ayrı cam merkezinin,cam kenarının ve çerçevenin ısı geçirgenlik 
katsayılarına ve alanlarına bağlı olarak hesaplanır [7].TS 825 ‘Binalarda Isı Yalıtım Kuralları’ 
standardında Türkiye dört iklim bölgesine ayrılmıştır.Her bir iklim bölgesinde pencereler için olması 
gerekli maksimum ısı geçirgenlik katsayıları belirlenmiştir.Bu değerler;1.ve 2. iklim bölgelerinde 
2.8W/m2K,3.iklim bölgesinde 2.6W/m2K,4.iklim bölgesinde 2.4W/m2K ‘dir [9]. 
 
 
3.2.Solar Isı Kazanç Katsayısı (SHGC) 
 
Cam tarafından direkt iç ortama geçirilen ısı enerjisi ile cam ve çerçeve tarafından soğurulduktan 
sonra iç ortama verilen ısı enerjisi miktarlarının toplamı pencerenin toplam solar ısı kazanç katsayısını 
vermektedir.Güneşten ısı kazancının istendiği yerlerde SHGC değeri yüksek olan pencere tipleri, 
güneş kontrolünün istendiği yerlerde ise SHGC değeri düşük pencere tipleri tercih edilmelidir. Bir 
pencere sisteminin toplam solar ısı kazanç katsayısı camın geçirgenlik ve soğurma miktarına ve 
güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir [7]. 
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3.3.Gölgeleme Katsayısı (SC) 
 
Bu katsayı, incelenen pencerenin solar ısı kazanç katsayısının, aynı şekilde ışınım alan ve aynı 
çevresel koşullarda,tek kanatlı,şeffaf camlı standart referans bir pencerenin solar ısı kazanç 
katsayısına oranı olarak tanımlanır [7].Standart 3mm kalınlığındaki düz camın SC değeri 
0,87’dir.İncelenecek olan pencere sistemine ait şeffaf yüzeylerde bu değerin 1’den büyük olması  
güneşten kazancın artırılmasında,1’den küçük olması da güneşten kazancın azaltılarak güneş 
kontrolü yapılabilmesinde önemli bir kıstastır .Günümüzde,pencere sistemleri daha karmaşık hale 
geldiğinden gölgeleme katsayısına göre karşılaştırma yapmak yerine solar ısı kazanç katsayılarına 
göre karşılaştırma yapmak çok daha doğru sonuçlar vermektedir [6]. 
 
 
3.4.Serinlik İndeksi (DX) 
 
Serinlik indeksi, incelenen cam sistemine ait, görülebilir ışık geçirgenliğinin(Tvis) gölgeleme 
katsayısına(SC) oranı olarak ifade edilmektedir. Bu değer güneş kontrol camlarında günışığı düzeyini 
kontrol etmede kullanılır. Düz camın DX değeri yaklaşık 1.0 olup günışığı yeterliliği için sınır 
değerdir.1’den yüksek DX değerine sahip camlar yüksek günışığı performansına sahiptirler [4]. 
 
 
 
 
4.PENCERE BİLEŞENLERİ 
 
Pencereler şeffaf yüzeyler(camlar) ve opak yüzeyler(çerçeveler)’den oluşur. 
 
 
4.1.Şeffaf Yüzeyler (Camlar) 
 
Yapı sektörü, güneş kontrolü ve iklim kontrolü amaçlı çok farklı cam seçenekleri sunmaktadır. Bu cam 
seçeneklerinden ülkemizde üretilen ve en çok kullanılan türleri aşağıda yer almaktadır. 
 
 
4.1.1.Float Cam (Düz Cam) 
 
Float cam, günümüzde en yaygın olarak kullanılan cam türüdür. Ergimiş camın sıvı kalayla dolu bir 
banyo ortamında yüzdürülmesi ile elde edilir.Üretim süreci; 2mm’den 19mm kalınlığına kadar 
pürüzsüz,büyük boyutlarda yüksek kalitede, berrak cam üretimine imkan tanımaktadır.Modern float 
camın ölçüleri max. 3.2 – 6.0 m’dir [8].Float cam, üretim süreci esnasında bileşimindeki demir oksit 
miktarının azaltılması veya bileşimine farklı metal oksitlerin katılmasıyla renklendirilebilir. Işık iletim 
değerleri de ona göre değişim gösterir. [5]. 6mm kalınlıkta bir float camın direkt gün ışığı geçirgenliği 
0.88,güneş ışığı geçirgenliği 0.78’dir[10].Diğer camların ısıl performansları bu camın ısıl 
performansıyla karşılaştırılarak değerlendirme yapılmaktadır. Tek cam olarak pencere sisteminde 
kullanıldıklarında hem yaz hem de kış koşulları için çok düşük ısıl performans göstermektedirler. 
 
 
4.1.2.Renkli (Isı Emici) Cam  
 
Renkli camlar, renksiz float camlara oranla ,güneşin ısıl etkiye sahip kısa dalga kızılötesi ışınımın(780-
2500nm) büyük bir bölümünü yansıtır ve  güneş ışığını daha çok absorbe eder, bundan dolayı da cam 
yüzeylerinde sıcaklık artışı sonucu iç mekanda lokal konforsuzluk meydana gelir.Bunu önlemek  için 
renkli cam yüzeyi tek cam olarak değil de çift cam ünitenin dış yüzeyinde uygulamakta fayda 
vardır.Böylece renkli cam yüzey tarafından emilen ısının daha sonra ışıma yoluyla iç mekana verilen 
miktarı azaltılabilir.Renkli cam yüzeyler, gelen güneş ışığının sadece 1/3’ünü iç mekana geçirir.Solar 
enerji geçirgenliğini azaltırlar [5]. Bundan dolayı,soğutma dönem uzunluğu fazla olan illerimizde bu 
camların kullanımı istenmeyen ısı kazançlarını önlemesi açısından fayda sağlayabilir.Günümüzde 
çoğunlukla,ışık geçirgenliği en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak olursa,yeşil,mavi,bronz ve gri 
renkte float cam üretimi yapılmaktadır[6]. 
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Reflektif camlarla karşılaştırıldığında güneş kontrol performansı daha düşük ancak günışığı 
geçirgenlikleri, özellikle mavi-yeşil renkli camlarda ,daha yüksektir. 
 
 
4.1.3.Reflektif Kaplama Cam 
 
Renkli camdan farklı olarak bu camlar, görülebilir ışınımı da(380-780nm) yansıtma özelliğine sahip 
olduklarından gün ışığı geçirgenlikleri oldukça düşüktür ve bu camların kullanıldığı binalarda yapay 
aydınlatmaya ihtiyaç duyulmakta bu da içsel ısı kazançlarını artırarak soğutma giderlerini 
yükseltmektedir[6].Reflektif camlar solar kontrol sağlamada oldukça etkilidir.Yansıtma değeri 
yüksek,geçirgenlik değeri düşüktür.Bu kaplamalar hem berrak cama hem de renkli cama 
uygulanabilirler.Berrak camla karşılaştırıldığında renkli cama uygulanan bir reflektif kaplama daha 
yüksek bir absorbe özelliğine sahiptir.Bu kaplama renkli cama uygulanırsa çok daha düşük SHGC 
değeri elde edilebilir [5]. 
 
 
4.1.4.Low-e Kaplama Cam 
 
 Low-e kaplama  cam, iç mekana günışığının geçişine yardımcı olan metal oksitten oluşan ince 
mikroskobik bir katman tarafından kaplanmış, düşük yayınımlı bir float camdır[4].Bu camlar gelen 
güneş enerjisinin içeri geçişine izin verirken, ısıtma sistemleri, ışıklandırma ve binayı kullananlar 
tarafından uzun dalga ışıma olarak neşredilen enerjinin dışa kaçışını engelleyerek,enerjiyi oda 
içerisine geri yansıtır. Pencerelerden gerçekleşen ısı kaybınının %60’ının uzundalga ışımayla 
gerçekleştiği göz önüne alınırsa bu camların ısı korunumu açısından önemi daha iyi kavranır[11].Bu 
kaplamalar yüksek Dx değerlerine sahiptirler ve float camdan oluşturulan çift camlarla 
karşılaştırıldığında %23-26 enerji tasarrufu sağlayabilirler[6].Isı korunum performansları güneş kontrol 
performanslarından daha yüksektir. Camların içeri bakan yüzeylerinde kullanılması uygundur. Çift cam 
ünitelerinde boşluğa bakan yüzeylerde kullanılmalıdır. 
 
 
4.1.5.Çift Cam Ünitelerinde Boşlukta Asal Gaz Kullanımı 
 
Hava dolgulu çift cam üniteye oranla, argon ve kripton gibi asal gazlarla doldurulmuş çift cam üniteleri 
çok daha düşük ısı geçirgenlik katsayısına sahiptir. Bunun nedeni diğer gazların havadan daha düşük 
ısıl iletkenliğe sahip oluşudur. Şöyle ki; hava 2,496 .10-2,argon 1,684 . 10-2,kripton 0,900. 10-2 
W/m2K’lik ısıl iletkenliğe sahiptir[12].Ekonomik nedenlerden dolayı çoğunlukla hava ve argon dolgulu 
çift cam ünitelerin kullanımı yaygındır. Çünkü kripton havada çok az oranda bulunduğundan elde 
edilmesi pahalı bir gazdır[6]. 
 
 
4.2.Opak Yüzeyler (Çerçeveler) 
 
Çerçevenin sahip olduğu ısı geçirgenlik katsayısı(U değeri) ve solar ısı kazanç katsayısı(SHGC) 
pencerenin U-değerini ve SHGC değerini etkilediği için, ısı kazanç ve kayıp miktarını belirlemede 
kullanılan çerçeve malzemesinin termofiziksel ve optik  özellikleri oldukça önemlidir.Yaygın olarak   
alüminyum,ahşap ve PVC çerçeveler kullanılmaktadır [7].  
 
Tablo 1. Farklı tip çerçevelerin termofiziksel ve optik özellikleri [13] 
 

 

Çerçeve Tipi U-Değeri(W/m2K) En(mm) Kalınlık(mm) Soğurma 
Isı tutucusuz alüminyum 10,80 57,15 11 0,90 
Isı tutuculu alüminyum 5,68 57,15 11 0,90 
Ahşap 2,27 69,85 11 0,90 
PVC 1,70 69,85 11 0,90 
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Isı tutucusuz alüminyum çerçeveler yüksek miktarlarda ısı kaybına neden olduğu için özellikle 
konutlarda olmak üzere bir çok yapı grubunda tercih edilmeyen bir çerçeve türüdür.Alüminyum 
çerçevede ısı tutucu kullanıldığı takdirde ısı geçirgenlik katsayısında %8-15 oranında bir iyileştirme 
görülmektedir.Yalnız alüminyum çerçeveler yüksek solar ısı kazanç katsayı-SHGC değerine sahiptirler 
bu da pencerenin toplam SHGC değerini arttırmaktadır.. 
 
Günümüzde, düşük ısıl geçirgenlik katsayısına sahip ahşap ve PVC çerçeveler pencerelerin ısıl 
geçirgenlik katsayısı değerini düşürdüğünden dolayı tercih edilmektedir.  
 
 
 
 
5.TRABZON İLİ İÇİN ÖRNEK ÇALIŞMA 
 
 
5.1.Calışmada Kabul Edilen Sınırlamalar 
 

• Trabzon iline ait iklim verileri meteorolojiden alınan son 10 yıllık iklim verilerinin ortalamaları 
alınarak hesaplanmıştır.Performans analizinde kullanılan iklim verilerinin değerleri aşağıda 
tablo 2’de sunulmuştur. 

 
Tablo 2. Trabzon ili yaz-kış koşullarına ait iklim verileri[14] 
 
 

 
• Isıl performansları incelenecek pencereler, 1000 x 1000 mm boyutlarında sabit 

penceredir.Toplam 1m2’lik pencere alanının 0,74m2’lik alanı şeffaf,0,26m2’lik alanı opaktır. 
• Pencerelerde kullanılacak çerçeveler ahşaptır. 
• Pencerelerin sızdırmazlığının yeterli oranda sağlandığı kabul edilmiştir. 
• Kullanılan tüm camlar  6mm olarak alınmıştır.Türkiye pazarında üretimi yapılan tüm camların 

6mm kalınlıkta olanı mevcuttur. 
• Cam tabakaları arasındaki boşluk genişliği standart 12mm olarak alınmıştır. 
• Çift cam boşlukları arasında yalıtımlı boşluk çıtası kullanılmıştır. 
• Pencerelerin performans analizi kuzey yarım küre için optimum yön olarak kabul edilen güney 

yönüne göre gerçekleştirilmiştir. 
• Güneş ışınımının pencere yüzeyine dik açıyla geldiği varsayılmıştır. 
• Kullanılan Low-e camların emissivite değeri 0,1’dir. 
• Çift camların dış ortam tarafındaki yüzeyi 1’den başlayacak şekilde içeriye doğru artarak 

numaralandırılmıştır. 
• Low-e kaplama, çift camın 3. yüzeyi(#3) üzerinde konumlandırılarak analiz edilmiştir. 
• Renkli ve reflektif camlar çift camın dış ortam yüzeyinde kullanılmıştır. 
• Çalışmada kullanılan camların performansı 6mm kalınlığındaki float camın performansıyla 

karşılaştırılarak değerlendirme yapılmıştır. 
• 21 Ocak ve 21 Temmuz günlerine ait ortalama sıcaklık değerlerinden, incelenen pencerelere 

ait anlık ısı transfer miktarı belirlenmiştir.(q=UP. AP. (Tdış-Tiç) + SHGCP . AP. IT ,W) [7] 
• İç ortam sıcaklığı 20C0 olarak alınmıştır [15]. 

 
TRABZON 

Dış hava 
sıcaklığı(Te),C

0 

Rüzgar 
hızı(v),m/s 

Dış yüzeysel ısı 
transfer 

katsayısı(he),W/m2K 

Güneş ışınım 
şiddeti(It),W/m2 

Güney 
21 OCAK(KIŞ) 7,64 1,26 26,51 72 

21 TEMMUZ(YAZ) 23,96 1,30 28,53 93 
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5.2.Farklı Tip Tek Camların Isıl Performans Kriterlerinin Hesaplanması 
 
5.2.1.Tek Camlara Ait Girdiler 
 
Tablo 3.Farklı tip camların termofiziksel ve optik özellikleri[10]. 
 

 
 

 
5.2.2. WİN-ENERGY 1.0 Programından Elde Edilen- Farklı Tip Tek Camlarla Oluşturulan Ahşap 
Çerçeveli Pencerelere Ait Isıl Performans Kriterlerinin Sayısal Değerleri 
 
Tek camlara ait ısıl geçirgenlik katsayısı TS EN 673’teki hesaplama yöntemine göre, solar ısı kazanç 
katsayısı,gölgeleme katsayısı ve serinlik indeksi değerleri de ASHRAE hesaplama yöntemlerine 
göre,camın termofiziksel ve optik özelliklerinden yararlanılarak, tarafımızdan geliştirilen win-energy 1.0 
programı tarafından  hesaplanmıştır.Daha sonra bu camlardan oluşturulan,ahşap çerçeveli 
pencerelere ait ısı geçirgenlik katsayı değerleri ISO 15099’da yer alan cam merkezinin,cam kenarının 
ve çerçevenin,ısı geçirgenlik katsayıları ve alanlarıyla ilişkili formülasyon kullanılarak ,solar ısı kazanç 
katsayısı değerleri de  ASHRAE hesaplama yönteminde yer alan, camın ve çerçevenin solar ısı 
kazanç katsayıları ve alanlarıyla ilişkili formülasyon kullanılarak win-energy 1.0 programı tarafından 
hesaplanmıştır.Son olarak pencereye ait ısı geçirgenlik katsayısı ve solar ısı kazanç katsayısına bağlı 
olarak,yaz ve kış koşullarında pencereden gerçekleşen anlık ısı transfer miktarı,iç ve dış sıcaklık farkı 
ve güneş ışınım şiddetine bağlı olarak, ASHRAE hesaplama yöntemine göre win-energy 1.0 programı 
tarafından hesaplanmıştır.Hesaplama sonuçları  aşağıda yer alan şekil 4,5,6,7,8,9’da  verilmiştir. 
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21 Ocak (Yılın en soğuk günü) için performans analizi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 4.Tek camlara ait ısıl performans kriterlerinin sayısal değerleri 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. Tek camlı,Ahşap çerçeveli pencerelere ait ısıl performans kriterlerinin sayısal değerleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6.Pencerelerden gerçekleşen anlık ısı transfer miktarı(q),W 
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21 Temmuz(Yılın en sıcak günü) için performans analizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8.  Tek camlı,Ahşap çerçeveli pencerelere ait ısıl performans kriterlerinin sayısal değerleri 

Şekil 7. Tek camlara ait ısıl performans kriterlerinin sayısal değerleri 
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5.2.3. WİN-ENERGY 1.0 Programından Elde Edilen-Farklı Tip Çift Camlarla Oluşturulan Ahşap 
Çerçeveli Pencerelere Ait Isıl Performans Kriterlerinin Sayısal Değerleri 
 
Tek cam yüzeylerden oluşturulan çift camlara ait görülebilir ışınım ve güneş ışınımı geçirgenlik, 
yansıtma ve soğurma katsayıları, çift cam sistemini oluşturan tek cam yüzeylerin optik ve termofiziksel 
özelliklerinden faydalanılarak  TS 11172 EN 410’daki hesaplama yöntemlerine göre tarafımızdan 
geliştirilen win-energy 1.0 programı tarafından hesaplandıktan sonra bu veriler kullanılarak camların 
ve pencerelerin ısıl performans kriterleri,pencerelerden gerçekleşen anlık ısı transfer miktarı bölüm 
5.2.2’de tek camlar ile ilgili bahsettiğimiz hesaplama yöntemleri kullanılarak win-energy 1.0 programı 
tarafından hesaplanmıştır.Bu hesaplama sonuçları aşağıda yer alan şekil 10,11,12,13,14,15’de 
verilmiştir. 
 
21 Ocak (Yılın en soğuk günü) için performans analizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10. Çift camlara ait ısıl performans kriterlerinin sayısal değerleri 

 

Şekil 9. Pencerelerden gerçekleşen anlık ısı transfer miktarı(q),W 
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Şekil 11. Çift camlı, Ahşap çerçeveli pencerelere ait ısıl performans kriterlerinin sayısal değerleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 Temmuz (Yılın en sıcak günü) için performans analizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 13. Çift camlara ait ısıl performans kriterlerinin sayısal değerleri 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12. Pencerelerden gerçekleşen anlık ısı transfer miktarı(q),W 
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Şekil 15. Pencerelerden gerçekleşen anlık ısı transfer miktarı(q),W 
 
5.2.4. WİN-ENERGY 1.0 Programından Elde Edilen -Farklı Gazlarla Doldurulmuş Çift Camla 
Oluşturulan Pencerelerin Isı Geçirgenlik katsayıları  
 
Çift cam ara boşluklarında kullanılan gazların cinsi,sahip oldukları ısı iletkenlik katsayısına bağlı olarak 
çift cam ünitesinin ısı geçirgenlik katsayısını(U-değeri) etkilemektedir.Farklı gazlarla doldurulmuş çift 
cam ünitelerinin U-değeri TS EN 673’teki hesaplama yöntemine göre tarafımızdan geliştirilen win-
energy 1.0 programı tarafından hesaplanmıştır.Hesaplama sonuçları tablo 4,şekil 16,17’de verilmiştir. 
 
Tablo 4.Farklı gazlarla doldurulmuş çift camla oluşturulan pencerelerin U-değerleri 
 
 U-Değeri,W/m2K 

21 Ocak 21 Temmuz 
AÇ1-Ahşap ç,Float cam+hava+float cam 2,845 2,863 
AÇ8-Ahşap ç,Float cam+argon+float cam 2,722 2,737 
AÇ9-Ahşap ç,Float cam+kripton+float cam 2,588 2,602 
AÇ7-Ahşap ç,Float cam+hava+low-e cam 1,970 1,976 
AÇ10-Ahşap ç,Float cam+argon+low-e cam 1,720 1,724 
AÇ11-Ahşap ç,Float cam+kripton+low-e cam 1,463 1,465 
 

Şekil 14. Çift camlı,Ahşap çerçeveli pencerelere ait ısıl performans kriterlerinin sayısal değerleri 
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21 Ocak(Yılın en soğuk günü) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 16.Farklı gazlarla doldurulmuş çift camlı pencerelerden gerçekleşen net ısı transfer miktarı(q),W 
 
21 Temmuz(Yılın en sıcak günü) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.5.Çalışmada Elde Edilen Veriler Doğrultusunda Isı Korunumu,Güneş Kontrolü Bakımından 
İncelenen Pencerelerin Performans Sıralamaları 
 
Tablo 5.Pencerelerin Isı korunumu açısından performans sıralaması 
 
Sıralama no Pencere no  U- Değeri,W/m2K 
1 AT1,AT2,AT3,AT4,AT5,AT6,AT7 4,985 
2 AÇ1,AÇ2,AÇ3,AÇ4,AÇ5,AÇ6 2,854 
3 AÇ8 2,729 
4 AÇ9 2,595 
5 AÇ7 1,973 
6 AÇ10 1,722 
7 AÇ11 1,464 
 

Düşük 

Yüksek 

Isı Korunumu 

Şekil 17. Farklı gazlarla doldurulmuş çift camlı pencerelerden gerçekleşen net ısı transfer miktarı(q),W 
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Tablo 6. Pencerelerin güneş kontrolü açısından performans sıralaması 
 
Sıralama no Pencere no  SHGC 
1 AT1 0,602 
2 AÇ9 0,534 
3 AÇ8 0,533 
4 AÇ1 0,531 
5 AÇ11 0,484 
6 AÇ10 0,477 
7 AÇ7 0,470 
8 AT7 0,460 
9 AT3 0,433 
10 AT2 0,398 
11 AÇ3 0,382 
12 AT5 0,367 
13 AT4,AÇ2 0,353 
14 AÇ5 0,342 
15 AÇ4 0,337 
16 AT6 0,241 
17 AÇ6 0,230 
 
 
5.3.Çalışmadan Elde Edilen Bulgular 
 
• Tek ve çift camlı pencerelerde camın veya cam yüzeylerinin renkli oluşu veya reflektif kaplama 

olup olmaması,çerçeveler aynı türden seçildiği takdirde,ısı geçirgenlik katsayısını 
değiştirmemektedir.(AT1,AT2,AT3,AT4,AT5,AT6,AT7 ve AÇ1,AÇ2,AÇ3,AÇ4,AÇ5,AÇ6’da olduğu 
gibi) Ancak çift camlı pencerelerde low-e kaplama kullanımı(#3) ısı geçirgenlik katsayısını sahip 
olduğu düşük emissivite(0,10) değerinden dolayı,kaplamasız çift cama oranla(AÇ1),yaklaşık %31 
oranında düşürmektedir.(Örnek AÇ7,hava dolgulu) 

• Şayet çift camlı örneklerde boşlukta kullanılan hava yerine(AÇ1),argon kullanılırsa(AÇ8) U-
değerinde %5’lik,kripton kullanılırsa(AÇ9) %9’lik bir iyileşme sağlanmaktadır.Ara boşlukta farklı 
gaz kullanımı SHGC değerlerini çok fazla etkilememektedir. 

• Low-e kaplamalı çift camlı örneklerde boşluklarda hava kullanılırsa  (AÇ7)   ,Low-e kaplamasız 
örnek olan AÇ1’e oranla,U değerinde %31’lik,argon kullanılırsa(AÇ10) %40’lık,kripton kullanılırsa 
(AÇ11)%49’luk bir iyileşme sağlanmaktadır. 

• Renkli camlı pencereler renksiz camlılara oranla SHGC değerini önemli bir oranda düşürmektedir. 
Örneğin;mavi renk camlı pencereler(AT2,AÇ2),renksiz float camlı pencerelere oranla(AT1,AÇ1) 
güneşten ısı kazancını %34 oranında azaltırken,bronz renkli cam pencereler(AT3,AÇ3) %29 
oranında azaltır. 

• Renksiz cam üzerine reflektif kaplamadan oluşturulan pencereler(AT4,AÇ4),renksiz float camla 
oluşturulan pencerelere (AT1,AÇ1)oranla güneşten ısı kazancını %42 oranında,mavi reflektif 
camlı pencereler(AT6,AÇ6) %60 oranında,gümüş reflektif pencereler(AT5,AÇ5) %39 oranında 
azaltmaktadır. 

•  Reflektif kaplamalı camlardan oluşan pencereler(AT4,AT5,AT6,AÇ4,AÇ5,AÇ6) güneş kontrolünde 
çok yüksek bir performansa sahip olmasına rağmen serinlik indeksi(DX) değerinin, diğer 
pencerelere oranla, düşük(günışığı yetersizliği)olmasından dolayı soğutmanın gerekli olduğu 
yerlerde çok tercih edilmemelidir.Bu pencereler yerine güneş kontrolünde iyi performans gösteren 
renkli camlar tercih edilebilir. 

• Low-e kaplamalı çift camlı  pencereler(AÇ7,AÇ8,AÇ9,AÇ10,AÇ11), U değerinin düşük oluşu,ısı 
kazancının yeterli düzeyde olması ve içeri yeterli günışığı alması açısından hem yaz hem de kış 
koşullarında kullanılacak en uygun seçenekler arasındadır. 

• Pencerenin SHGC değerini çerçeve alanı  önemli miktarda etkilemektedir.Pencerenin opak alanı 
arttıkça SHGC değeri ters orantılı olarak azalmaktadır.Çünkü opak yüzeyler şeffaf yüzeylere 
oranla güneş ısısını minimal miktarlarda içeri almaktadırlar. 

Güneş Kontrolü 

Yüksek 

Düşük 
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• Pencerenin U değeri şeffaf yüzeyin U değerine bağlı olduğu gibi,kullanılacak çerçevenin U 

değerine de bağlıdır.Örneğin U değeri düşük bir şeffaf yüzeyde U değeri yüksek alüminyum bir 
çerçeve kullanırsak bu pencerenin U değerini önemli miktarda artırır. 

• Tek camlı pencereler(AT1,AT2,AT3,AT4,AT5,AT6,AT7) yaz-kış koşullarında en dezavantajlı 
örneklerdir.Çünkü yüksek U değerlerinden ısıtma gerektiren dönem boyunca büyük miktarlarda ısı 
kaybına neden olmaktadırlar.AT2,AT3,AT4,AT5,AT6 gibi renkli ve reflektif kaplamalı tek 
camlardan oluşan pencereler güneş kontrolünde yüksek performans göstermelerine rağmen hem 
yeterli günışığını içeri almamaları hem de yüksek U değerlerinden dolayı tercih 
edilmemelidir.Güneş kontrolü isteniyorsa renkli ve reflektif camları çift camlı 
pencerelerin(AÇ2,AÇ3,AÇ4,AÇ5,AÇ6) dış yüzeyinde kullanarak U değerini düşürebiliriz.Bu 
camlarla daha düşük U değeri elde etmek istiyorsak ara dolgu olarak argon veya kripton 
kullanabiliriz. 

 
 
 
 
6.SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
 
Yazın aşırı ısı kazançlarından dolayı soğutma giderlerini, kışınsa yüksek ısı kayıplarına neden olarak 
ısıtma giderlerini büyük ölçüde arttıran tek camlı pencereler en dezavantajlı örneklerdir. Trabzon 
ikliminde uygulanması önerilmemektedir.Çift camlı pencereler (AÇ1,AÇ2,AÇ3,AÇ4,AÇ5,AÇ6),TS 
825’de,2.iklim bölgesi için belirlenen maksimum U değerine sahip olduklarından ısı korunumu 
açısından kullanımı uygundur.Ancak bu pencerelerden AÇ2,AÇ3,AÇ4,AÇ5,AÇ6 gibi renkli ve reflektif 
camlardan oluşturulanlar, solar ısı kazanç katsayı değerleri düşük olduğundan,yazın aşırı ısı 
kazançlarını engellediklerinden olumlu,kışınsa güneşten ısı kazancını önemli ölçüde azalttıklarından 
olumsuz özellik göstermektedirler.Bu nedenle bu pencereler  içsel kazancı yüksek olan binalarda(ofis 
vb) kullanılmalıdır.AÇ11, yazın AÇ1’e oranla %17 daha az,kışın %82 daha fazla ısı kazancı sağlaması 
açısından en avantajlı örnek,AÇ10, yazın AÇ1’e oranla %16 daha az,kışın %76 daha fazla ısı kazancı 
sağlaması açısından 2. en avantajlı örnek,AÇ7, yazın AÇ1’e oranla %15 daha az,kışın %68 daha 
fazla ısı kazancı sağlaması açısından 3. en avantajlı örnek,AÇ9, yazın AÇ1’e oranla %2 daha az,kışın 
%52 daha fazla ısı kazancı sağlaması açısından 4. en avantalı örnek,AÇ8, yazın AÇ1’e oranla %1 
daha az,kışın %35 daha fazla ısı kazancı sağlaması açısından 5. en avantajlı örnek olarak 
değerlendirilmiştir. 
 
Tablo 7.Önerilen pencerelerin win-energy 1.0 programı kullanılarak hesaplanan ısıl performans 
kriterleri ve yaz-kış ısı transfer miktarı 
 
 Isı Korunumu Güneş Kontrolü Günışığı Seviyesi Isı Kazanç Miktarı 

U-değeri,W/m2K SHGC DX qyaz,W qkış,W 
AÇ11 1,464 0,484 0,940 50,813 16,766 
AÇ10 1,722 0,477 0,953 51,188 13,085 
AÇ7 1,973 0,470 0,967 51,534 9,563 
AÇ9 2,595 0,534 0,938 59,965 6,533 
AÇ8 2,729 0,533 0,942 60,314 4,805 
AÇ1 2,854 0,531 0,946 60,726 3,140 
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ÖZET 
 
Dünyamız, enerji tüketiminin giderek artması nedeniyle enerji kaynaklarının tükenmesi ihtimaliyle ve 
de global ısınmayla karşı karşıyadır. Binalar toplam enerji tüketiminde oldukça yüksek bir paya 
sahiptirler. Bu nedenle binalarda enerjinin etkin kullanılması büyük miktarlarda enerji tasarrufu 
sağlayacaktır. Günümüzde, minimum düzeyde enerji tüketimiyle en üst düzeyde kullanıcı konforunu 
sağlayabilen binalar tasarlanması hedeflenmektedir. Mimari pasif öğeler göz önünde bulundurularak 
binanın kendisinin ve binadaki tüm sistemlerin kendini çevreleyen mikro ve makro düzeydeki ortam 
koşullarına göre tasarlandığı, değişen iç ve dış ortam koşullarından devamlı haberdar olan ve 
koşullara uyum gösteren gerçek akıllı binalar bu hedefin gerçekleştirilmesini sağlayacaklardır ve 
çevrenin korunmasına, sürdürülebilirliğe, enerjinin etkin kullanımına ve ülke ekonomisine önemli 
katkılarda bulunacaklardır. 
 
Bu bildiride pasif akıllı bina kavramı tanıtılmakta ve pasif güneş enerjisi sistemi olan akıllı bina 
tasarımına, örnek bir bina üzerindeki uygulamalarla açıklanan bir yaklaşım önerilmektedir. Örnek bina 
olarak  Stuttgart, Almaya’daki bir ofis binası ele alınmıştır. Ofis binalarında soğutma giderlerinin diğer 
enerji giderlerine göre çok daha baskın olması nedeniyle bu binanın soğutma enerji giderlerinin 
azaltılmasına yönelik pasif stratejiler önerilmiş ve bu stratejiler bina otomasyon sistemi ile kontrol 
edilmiştir. Her önerilen sistemin iç hava sıcaklığı ve soğutma yüklerine etkisi bilgisayar tabanlı enerji 
simülasyon programlarından biri olan TRNSYS bina simülasyon programı kullanılarak analiz edilmiştir 
ve sonuçlar değerlendirilerek nasıl optimum çözüm elde edilebileceği gösterilmiştir.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
IEA ülkeleri arasında yapılan bir çalışmaya göre binalar en önemli enerji tüketen kaynaklardan biri 
olarak toplamda kullanılan elektriğin yarısını, doğal gazın üç te birini tüketmektedirler ve oluşan sera 
gazlarının üç te birinden sorumludurlar[1]. Enerji tasarrufu gelecekteki enerji ihtiyacını karşılamada ve 
iç ve dış ortamdaki hava kirliliğini önlemede maliyeti en düşük yöntemdir. Binalarda enerji etkinliği pek 
çok ülke için önceliklerinin başında gelmektedir ve mevcut binalar enerji tasarrufu için yüksek bir 
potansiyel oluşturmaktadırlar. Dünya çapında pek çok hükümet bina enerji standartlarını yükselterek 
ve tüketim değerlerine kısıtlamalar getirerek binalarda tüketilen enerjiyi mümkün olan en küçük değere 
çekmeye çalışıyorlar[2]. Binalarda tüketilen enerji miktarı temel olarak binanın yapımına, binanın ve 
çevresinin ısısal özelliklerine, binanın bulunduğu yerin iklimsel özelliklerine, binanın kullanım 
saatlerine ve binayı ısıtmak ve soğutmak için kullanılan sistemlerin özelliklerine bağlıdır. Bütün bu 
parametreler göz önünde tutularak tasarlanan gerçek akıllı binalar, çevresiyle uyum içinde işleyerek 
enerjinin son derece etkin kullanılmasını sağlayabilirler[3]. 
 
İlerleyen teknolojiyle birlikte, “akıllı bina” kavramı da günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir ve pek 
çok kişi ileri denetim sistemleriyle donatılmış binaları akıllı binalar olarak görmektedir. Wigginton ve 
Harris’e göre ileri teknolojilerle donatılmış günümüzün pek çok binası sanıldığı gibi akıllı değildir[4]. 
Bunun sebebi ısıtma, soğutma, aydınlatma gibi mekanik sistemlerin bina tamalandıktan sonra 
tasarlanması, kendisi de aslında bir sistem olan binayla sonradan tasarlanan bu sistemler arasında 
gerçek anlamda bir entegrasyonun sağlanamamasıdır. 
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Wigginton ve Harris akıllı binanın doğal ve yapay zekayla yakın ilişki içinde olması gerektiğini 
vurgulamaktadır. Binanın kendisi ve tüm sistemleri iç ve dış ortam koşulları göz önüne alınarak 
tasarlanmalıdır. Binalar değişen çevresel koşullardan sürekli olarak haberdar olmalı, tepki verebilmeli 
ve yeni koşullara uyum sağlayabilmelidir[4]. Bu koşullarda, gerçek anlamda akıllı bir bina, doğal enerji 
kaynaklarından faydalanmalı ve yenilenemeyen enerji kaynaklarından karşıladığı enerji ihtiyacını en 
azda tutabilmelidir. Akıllılık öncelikle pasif güneş mimarlığı kavramının tasarımda uygulanmasıyla 
başlamalıdır. Pasif güneş mimarisi, binada gerekli olan ısıtma, ve aydınlatma ihtiyacının temel bir 
enerji kaynağı olan güneş vasıtasıyla sağlanması; soğutma ihtiyacının ise doğal havalandırma 
teknikleriyle desteklenmesi ilkesine dayanan bir yaklaşımdır. Pasif güneş mimarlığı her ne kadar bir 
tasarım süreci de olsa, pencere, gölgeleme elemanları ve atriyum gibi binanın temel elemanları da bu 
teknolojinin bir parçası olarak kabul edilebilir. 
 
Bu çalışmada pasif yöntemleri kullanan akıllı güneş yapıları tasarlamak için bir yöntem önerilmektedir 
ve özellikle ticari binalardaki soğutma yüklerinin pasif yöntemlerle azaltılmasına odaklanılmaktadır. 
Yöntemin uygulaması Almanya’nın Stuttgart şehrinde bulunan örnek bir bina üzerinde 
gösterilmektedir. Çalışma, pasif solar parametrelerin adım adım örnek bina için analiz edilmesi ve 
optimum sonucu elde etmek için farklı senaryolar hazırlanıp bunların sonuçlarının karşılaştırılmasını 
içermektedir. Farklı pasif stratejilerin bina enerji tüketimi üzerine olan etkileri, bir Bina Enerji 
Simulasyon Programı olan TRNSYS 15 ile hesaplanmıştır. 
 
 
 
 
2. PASİF SOLAR AKILLI BİNALAR İÇİN TASARIM PARAMETRELERİ 
 
Gerçek anlamda akıllı binalar, kullanıcı konforundan ödün vermeden enerjiyi etkin ve en azda 
kullanabilmeli, bunu sağlayabilmek için de öğrenme yeteneğine sahip olmak, iç ve dış ortam 
koşullarındaki değişimleri algılamak, değişimlere anında cevap verebilmek, koşullara uyum 
sağlayabilmek gibi insani özelliklere sahip olmalıdırlar[4]. Bunu başarabilmek için de binalar öncelikle 
pasif solar mimari tekniklere göre tasarlanmalıdır. Daha sonra pasif parametreler kontrol sistemleriyle 
denetlenmeli ve süreklilik sağlanmalıdır.  Binanın kendisi ve tüm sistemleri, kendisini çevreleyen 
ortamı göz önünde tutmalı ve onunla uyum içinde çalışmalıdır. Pasif solar akıllı binalar, istenen iç hava 
sıcaklıklarının sağlanabilmesi ve dış enerji kaynaklarına bağımlılığın azaltılabilmesi için, mikro ve 
makro iklim koşulları, binanın yeri ve konumu, bina elemanlarının termal ve optik özellikleri gibi 
parametreleri bütünsel bir yaklaşımla ele almalıdır. Akıllı binalar iklime duyarlı tasarımlardır[5]. Bu 
potansiyelden tam anlamıyla faydalanabilmek için parametreler erken tasarım döneminde dikkatle 
hesaba katılmalıdır. Aksi takdirde gerçek akıllı binaya ulaşma fırsatı en baştan yok olacaktır. Akıllı bina 
tasarımına etkisi olan temel parametreler aşağıda açıklanmıştır. 
 
 
2.1 Çevresel Faktörler (İklim) 
 
İklimin, binanın hem enerji hem de çevresel performansı ve kullanıcılar üzerinde çok önemli etkileri 
vardır. Binalar yaz, kış ve ara dönemlerde gerekli performansı gösterebilmelidirler[6]. Binayı 
çevreleyen iklim iki şekilde tanımlanabilir: makro iklim ve mikro iklim. Makro iklim, belirli bir alan veya 
bölgenin karakteristik iklimini tanımlayan iklimsel veriler olarak tarif edilebilir. Sıcaklık, nem, yağış 
miktarı, rüzgar hızı ve yönü, güneşlenme süresi, güneş ışınımı verileri, atmosferik kirlilik, önemli iklim 
parametreleridir. Mikro iklim ise binanın çevresinin iklimidir. Bina çevresinde komşu binalar (güneş ve 
rüzgarın engellenmesi), arazi durumu (nehir, vadi, tepeler) gibi nedenlerle pek çok mikro iklim 
oluşabilir. Ayrıca binanın farklı cephelerinde farklı mikroiklimler de meydana gelebilir: örneğin hakim 
rüzgar doğrultusundaki cepheler, güneye veya kuzeye bakan cepheler diğerlerine göre farklı mikro 
iklime sahip olacaklardır[7]. 
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2.2 Binanın yönü 
 
Binanın yönü, binaya ulaşan doğrudan güneş ışınımı mikarını, dolayısıyla ısı kaybı ve kazançlarını 
etkilemektedir. Güneşin konumu, binanın yerküre üzerindeki yeri ve binanın yönü gibi veriler ile belli 
bir zamandaki binanın herhangi bir yüzeyine ulaşan güneş ışınımı veya yıllık toplam değerler 
hesaplanabilir. Bir yüzeye düşen güneş radyasyonu iki bileşenden oluşmaktadır: Doğrudan güneş 
ışınımı ve yaygın güneş ışınımı. Yaygın güneş ışınımında yönler, doğrudan güneş ışınımının aksine, 
atmosferik kirlilik, bulutlar ve topraktan yansıyan ışınlar nedeniyle homojen değildir[7]. 
 
Yaz ve kış güneşinin yükseliş açısına bağlı olarak, kışın en fazla yazın ise en az doğrudan gün 
ışınımını alan cephe güney cephesidir. Bu nedenle sık kullanılan mekanlar güney cepheye 
yerleştirildiği zaman binalar güneşten en fazla kazanımı sağlarlar ( güney yarımküre için kuzey cephe). 
Tabiki binanın her zaman tam güney yönüne bakması şart değildir fakat ana cephenin +-30 derece 
aralığında güneye bakması faydalı olacaktır[8]. 
 
 
2.3 Yerleşme Alanının Planlaması 
 
Bir başka önemli adım binaın yapımı planlanan alanın analiz edilmesi ve alan içindeki en uygun yerin 
belirlenmesidir. Pasif solar akıllı bina tasarımı doğal kaynaklardan faydalanmayı gerektirir. Seçilen 
alanda binanın yerleşimi ve özellikle aralıkların belirlenmesi oldukça kritik bir tasarım parametresidir. 
Pasif solar akıllı binalar için ideal bir alan, gün ışığına erişimi kışın engellemeyen yazın ise 
engelleyebilen alanlardır. Ayrıca ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarına göre soğuk kış rüzgarlarından 
korunaklı veya rüzgara açık alanlar olmalıdır. İstenen performansı yakalayabilmek için, etraftaki 
engeller de göz önünde bulundurularak, bölgenin ikliminin gerektirdiklerine en uygun alan seçilmelidir. 
Alan planlamayı etikleyen en önemli özellik şöyle sıralanabilir: alanın topografyası, alan üzerindeki ve 
çevresindeki bitki örtüsü ve komşu binalar. Binaya ulaşan güneş radyasyonu miktarını etkiledikleri ve 
hakim rüzgarları kestikleri veya yönünü değiştirebildikleri için performansı doğrudan etkilerler[9]. 
 
 
2.4 Binanın Formu 
 
Bina formu enerji tüketiminde önemli bir role sahiptir. Kompakt form bina kabuğundan iletimle 
meydana gelen ısı transferini en aza indirir ve doğal aydınlatmaya, doğal havalandırmaya ve ısı 
kazanımlarına olanak sağlar. Küp şeklinde bir yapının ısıl kayıpları en az olmasına rağmen, iyi bir 
pasif solar bina -güneş enerjisini daha fazla toplayabilmek için- uzun kenarlarından biri güneye 
yönlenmiş, kuzeye bakan kenarı ise iyi yalıtılmış  dikdörtgen biçimindedir[10]. Bina elemanlarının 
güneşe göre ayarlanması binanın ısıtma ve soğutma yüklerini azaltır. Ayrıca bina içindeki mekanlar en 
uygun enerji zon konfigurasyonunu oluşturacak şekilde gruplanmalıdırlar. Sık kullanılan yaşama 
mekanları ısıtma ve aydınlatma ihtiyaçları yüksek olduğu için güneye yönlenmelidir. Koridorlar, 
banyolar, depolar gibi gün ışığı ihtiyacı daha düşük olan mekanlar tampon vazifesi de görmesi için 
kuzeye yönlendirilmelidir ve küçük pencerelere sahip olmalıdırlar. Mutfak gibi yüksek içsel ısı kazanımı 
olan mekanlarda güney pencerelerden kaçınılmalıdır. Bunun dışında soğutma ihtiyacının yüksek 
olduğu sıcak kuru iklim bölgelerinde avlulardan faydalanılabilir. Sık kullanılan odalar avluya 
yönlendirilmelidir[10]. 
 
 
2.5 Bina Kabuğu 
 
Bina kabuğu duvar,tavan, zemin, pencere, kapı…gibi binayı (koşullandırılmış mekanı) dış ortamdan 
ayıran ve ısı enerjisinin içeri veya dışarı transferine izin veren bileşenlerdir. İç ve dış ortam ayıracı 
olarak enerji tüketimi üzerinde çok büyük etkisi vardır[11]. Bina kabuğunun yapım maliyeti toplam 
inşaat maliyetinin 15-40%’ ına tekabül ederken, yaşam dönemi maliyetlerine katkısı –özellikle enerji 
maliyetine-60% civarındadır [10]. Bina kabuğu her zaman tasarımcının kontolündedir ve bu nedenle 
pasif solar akıllı bina tasarımında çok önemli bir role sahiptir. 
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Sabit olmayan, binanın enerji maliyetlerini düşürmek için değişen ortam koşullarına uyum sağlayabilen 
kabuklar akıllı kabul olarak adlandırılmaktadır. Bina kabuğunun, ısıl davranışları birbirinden çok farklı 
olan şeffaf ve opak bileşenleri binanın enerji ihtiyacını ve ısısal ve görsel konforunu belirler. 
 
2.5.1 Opak Bileşenler 
 
Opak bileşenler binanın duvarlar, çatı, zemin… gibi kısımlarıdır. Soğuk iklim bölgelerinde ısıtma 
döneminde, ısı geçişini azaltmaya yönelik izolasyon seviyesini artırmak opak bileşen açısından en sık 
uygulanan yöntemlerden biridir. Bu yöntem ayrıca sıcak iklim bölgelerinde iletimle ısı geçişi nedeniyle 
meydana gelen aşırı ısınmayı önlemek için de kullanılabilir.  
 
Öncelikle, pasif solar akıllı bina iletim kayıplarını önlemek için iklimin özellikleri göz önünde 
bulundurularak iyi izole edilmelidir. Isı kayıpları azaltıldıktan sonra kalan ısıtma ve soğutma yükleri 
pasif yöntemlerle karşılanabilir.  
 
Isıtma ve soğutma yüklerini azaltmaya yönelik yaklaşımlar ayrıca izolasyonun uygulamasının da doğru 
yapılmasını, tavsiye edilen kalınlıkların uygulanmasını gerektirir. Bir binanın ısı kaybı miktarı, birim 
yüzeyin alanı, iç ve dış hava sıcaklığı değeri ve U katsayısına bağlıdır[12]. U katsayısı bir bina 
bileşeninin iki tarafı arasında 1oC sıcaklık farkı olduğunda birim alanından, bu alana dik doğrultuda 
birim zamanda iletimle, taşınımla ve ışımayla geçen ısı enerjisidir. Birimi W/m2K’die. U katsayısı 
büyüdükçe ısıl kayıplar veya kazançlar da artar. 
 
Kabukta meydana gelen ısı kayıplarını azaltmak için izolasyon dışında birkaç yol daha vardır. Isıl 
kütle, ısı enerjisini uzun süre depolayabilen su veya taş gibi malzemeleri ifade etmektedir. Güneşli 
günlerde ısıl kütle güneş enerjisini emerek ve depolar ve gündüz saatlerinde aşırı ısınmayı önler. 
Geceleyin ise depolanan enerji iç veya dış ortama geri verilir. Bunun dışında ısıl kütle iç ortamdaki ani 
sıcaklık değişimlerini engeller ve zaman geciktirmesiyle beraber sıcaklığı düzenler[10]. 
 
Opak bileşenin yüzey rengi binanın ısısal davranışı üzerinde etkisi olan bir diğer parametredir. Opak 
bileşenin yansıtıcılık ve yutuculuk gibi optik özellikleri yüzey renginin bir fonksiyonudur. En basit 
şekliyle dış duvarlar, çatı gibi bina bileşenlerinin dış yüzey rengi sıcak iklim bölgesinde açık renkli, 
soğuk iklim bölgelerinde koyu renkli seçilmelidir[9]. 
 
2.5.2 Şeffaf Bileşenler 
 
Pencere sistemleri binalarda şeffaf bileşenler olarak adlandırılırlar ve gün ışığının ve güneş enerjisinin 
içeri alınmasını sağlarlar. Yüzeye gelen güneş ışınımının 80% ininden fazlasını içeri taşıdıkları için 
pasif güneş tasarımında önemli bir role sahiptirler fakat diğer taraftan yüksek U değerlerine sahip 
oldukları için de bina kabuğunun ısıl açıdan en zayıf noktalarından biridirler. Camın doğal özelliğinden 
dolayı güneşten gelen kısa dalga boylu ışınımını diğer tarafa geçirir fakat uzun dalga boylu ışınımı 
içeride hapsederek iç ortamın ısınmasını sağlar (sera etkisi). Bu durum camın geçirgenlik, yutuculuk 
ve yansıtıcılık olarak adlandırılan optik özelliklerinin sonucudur[10].  
 
Pencerelerden sağlanan güneş kaynaklı ısıl kazanımı kontrol edebilme yeteneği camın bir özelliği olan 
Güneş Isı Kazanım Katsayısı (SHGC) ile ölçülür. Mekana cam yüzey vasatısayla giren ısı kazancının 
yüzeye gelen güneş radyasyonuna oranıdır. Güneşten ısı kazanımı hem doğrudan geçirilir hem de 
önce emilip sonra ışımayla, iletimle veya taşınımla mekana geri verilir[13]. SHGC şeffaf yüzeye gelen 
güneş enerjisinin ne kadarının pencere yoluyla içeriye iletildiğini gösterir. SHGC kırılma açısına ve 
spektral dağılıma bağlıdır. 
 
Günışığı geçirgenliği (Tvis )şeffaf bir bileşenin üzerine gelen güneş ışınımından güneş spektrumunun 
görülebilir dalga boylarının ne kadarını iç mekana iletebildiğinin ölçüsüdür. 
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Binalardaki enerji tüketimini etkileyen önemli sebeplerinden biri camın yani şeffaf bileşenin büyüklüğü 
ve yeridir. Isıtma ihtiyaci durumunda genel bir kural olarak binadaki camların çoğunluğu güney 
cepheye yerleştirilmelidir. Doğu ve batıya bakan pencereler kışın az yazın ise çok fazla güneş enerjisi 
topladığından doğal aydınlatmayı da ihmal etmeyecek şekilde fakat mümkün olduğunca az 
kullanılmalıdırlar. Pencereler yeterli doğal aydınlatma sağlayacak büyüklükte tasarlanmalıdır. Örneğin 
pencere büyüklüğü odanın zemin alanının en az 15%’i olmalıdır[12]. 
 
Standart pencereler taşınım ve ışıma yoluyla oldukça önemli miktarlarda ısı kaybına sebep olurlar. 
Pencerelerdeki cam katmanlarının sayısı artırılarak ısı kayıpları azaltılabilir fakat hava ve cam 
yüzeyinin temas ettiği her bir noktadaki yüzeyin yansıtıcılığı ve cam malzemenin yutuculuğu güneş 
radyasyonunun içeriye ulaşmasını azaltır. Çift camlar genel olarak pek çok iklim bölgesi için uygundur. 
Taşınım kayıpları cam basıncını azaltarak veya camlar arasına plastik bir ısı kapanı ilave ederek 
azaltılabilir. Işınım kayıpları ise camlar üzerine uygulanan ince film yüzeylerle azaltılabilir. Günümüzde 
ışınım ve gün ışığı iletim katsayıları çevre koşullarına göre değişebilen camlar mevcuttur [12]. 
 
Tasarımdaki en büyük zorluklardan biri, güneye bakan pencerelerin alanlarını ısı kazanım ve kayıp 
değerlerini özellikle de uygun bir gece izolasyonu veye gölmeleme elemanının olmadığı durumlarda 
dengeleyerek aşırı ısınmaya sebep olmadan ayarlayabilmektir. Cam alanını artırmak ısı kayıplarını da 
artıracaktır. Günümüzde geliştirilen yeni pencere sistemleri ile bu duruma çeşitli çözümler 
sunulmaktadır[8]. 
 
2.5.3. Pasif Kontrol Sistemleri 
 
Bina kabuğundaki en önemli pasif kontrol sistemlerinden biri gölgeleme elemanları vasıtasıyla günün 
ve yılın belli zamanlarında doğrudan güneş ışınımının pencereden içeri girmesini engelleyen güneş 
kontrolü sistemleridir. Gölgeleme elemanları doğal aydınlatmayı, havalandırmayı, güneş kazanımını 
ve dolayısıyla da binanın toplam performansını etkilerler. Yaz güneşi kış güneşine göre daha fazla 
yükselir. Uygun olarak boyutlandırılmış pencere üstüne monte edilen yatay gölgeleme elemanları 
güneyden kazanılan güneş ışınımını optimize etmek için iyi bir yoldur. Yaz güneşinin pencereye 
ulaşmasını engellerlerken kış güneşinin pencereden içeri alınmasına izin verirler. Etkin bir gölgeleme 
elemanının tasarımı binanın gölgeleme elemanının bulunacağı cephesinin güneşe yönlenmesine 
bağlıdır. Dikkalice uygulanan güneş kontolü mekanik soğutma ihtiyacını azaltarak maliyeti düşürür ve 
yıl boyunca konfor sağlar. 
 
Bina kabuğundaki bir diğer kontrol sistemi genellikle pencere açıklıklarından sağlanan doğal 
havalandırmadır. Doğal havalandırma sistemleri isminden de anlaşılacağı üzere binaya taze hava ve 
soğutma sağlamak için doğal kuvvetlerden yararlanır. Rüzgar etkisi ve sıcaklığa bağlı basınç farkı iki 
temel kuvvettir. Doğal havalandırma tümden bir bina tasarım konseptidir[10]. 
 
 
 
 
3. PASİF SOLAR AKILLIĞIN ÖRNEK BİR BİNA ÜZERİNDE İNCELENMESİ 
 
Bu çalışmada pasif akıllık için, özellikle bina kabuğuna yönelik tasarım stratejileri bir uygulama örneği 
üzerinden analiz edilmiştir. Pasif güneş akıllılığı kavramının uygulanması önemli bir bilgi birikimi ve 
tasarım ve inşaat sırasında detaylara özen göstermeyi gerektirir. Günümüzde mevcut olan ve gittikçe 
de popülerlik kazanan bilgisayar tabanlı bina performansını değerlendirmeyi sağlayan simulasyon 
programları, binaların ısısal davranışları hakkında detaylı bilgi verebilmekte ve optimum çözümler elde 
edebilmek adına tasarima müdahale edebilmeyi sağlamaktadır. Programlar, binayı ve binanın enerjiyi 
nasıl kullandığını tarif eden kompleks denklemlerin bilgisayar ortamında bir araya geltirilmiş halidir ve 
yapılacak binanın enerji standartlarını sağlayıp sağlamayacığını tasarım aşamasında ortaya koyarlar. 
Bu çalışmada hesaplamalar modüler bir yapıya ship TRNSYS 15 bina enerji simülasyon programı ile 
yapılmıştır. Her bir modül sistem bileşenlerinin matematiksel ifadesidir ve girdilere göre denklem 
çözülene kadar her bir zaman adımında iterasyon yapmaktadır[14].   
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Bu uygulama için kullanılan binanın tanımı aşağıda verilmiştir. 
 
 
3.1 Örnek Binanın Tanımı 
 
Çalışmada kullanılan örnek bina Almanya’da Scharnhauser Park’ da inşa edilecek yeni bir binadır. 
Almanyanın federal eyaleti Baden-Württemberg’in başkenti Stuttgart’ın güney doğusundaki Ostfildern 
kasabasında bulunmaktadır. Alan büyük bir kentsel dönüşüm projesi olan ve 2008 yılında inşaatlara 
başlanılması planlanan POLICITY projesinin geliştirme alanlarından biridir. Bölgede 10.000 kişinin 
barınması hedeflenmektedir[15]. 
 
Bina üç farklı kısıma sahiptir: Ofis binası, labaratuvar ve üretim birimi. Ofis kısmı birbiriyle hemen 
hemen aynı özelliklere sahip 5 kattan oluşmaktadır. Üretim kısmına birinci ve ikinci kat seviyesinde 
bağlantısı bulunmaktadır. Yer altı seviyesinde binaya ait otopark bulunmaktadır. Binanın ve ofislerin 
güney ve doğu cephesinden görünüşü sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2’de yer almaktadır. İleride 6. kat 
olarak yapılması planlanan kafeterya kısmı da şekillerde yer almaktadır. Ofis kısmının üretim 
biriminden giriş katı ve 1. kat seviyesinde iç duvarlarla ayrılmaktadır, ikinci kat seviyesinden 
başlayarak da bina her yönden dış çevreyle temas halindedir. Katlar köşeleri yuvarlatılmış kare 
şeklindedirler. Her bir kat 492m2 taban alanına sahiptir.  

 
Bina ölçeğinde en hızlı artış gösteren enerji talebi özellikle ofis binalarında soğutma içindir. Bunun 
nedeni genel olarak ofis ekimanlarından kaynaklanan yüksek ısısal iç kazanımlar ve kullanıcıların 
artan yaz dönemi konfor isteğidir. Bu nedenlerle bu çalışmada hesaplamalar sadece ofis kısmı için 
yapılmış, diğer mekanlar ihmal edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binayı simüle edebilmek için gerekli olan bilgiler toplanıp TRNSYS ortamında modelleme yapılmıştır.  
Ofis binasına ait tüm katlar hemen hemen aynı özelliklere sahip olduğu için bina tek zon olarak kabul 
edilmiştir. Bina şematik olarak şekil 3 de gösterilmektedir. 

 

 

 
 

Şekil 1. Güney cephesinin görünüşü 
(ofis kısmı) 

 
Şekil 2. Doğu cephesinin görünüşü 

 
Şekil 3: Ofis binasının şematik gösterimi 
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0 rakamı ile gösterilen giriş katı, sıcaklığı 18oC kabul edilen ve şekilde 6 rakamı ile gösterilen otoparkla 
sınır koşullarında olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca giriş katı ve 1. kat, 5 rakamı ile gösterilen üretim 
birimiyle aynı koşullarda olduğu kabul edilmiştir.  
 
Her bir kat aynı tipte duvar ve pencere sisteminden meydana gelmektedir. Binada toplam altı çeşit 
duvar tipi kullanılmıştır. İzalasyon seviyelerinde Alman standartları referans alınmıştır. Dış duvarlar, 
tavan, döşeme, iç duvarlar ve çatı için U katsayıları Tablo 1’de verilmektedir.  
 
Tablo 1. Yapı Bileşenlerinin U katsayısı değerleri 
 

Yapı Bileşeni U katsayısı 
Dış Duvar 0.280 W/m2K 
İç Duvar (ağır malzeme) 0.889W/m2K 
İç Duvar (hafif malzeme) 0.35W/m2K 
Zemin 0.310 W/m2K 
Tavan 1.704 W/m2K 
Çatı 0.207 W/m2K 

 
Kullanım saatleri: Binanın yalnızca hafta içi  saat 08:00 ile 18:00 arasında kullanılacağı varsayılmıştır.  
 
İç kazançlar: Bina kullanıcılarından kaynaklanan iç kazançlar ISO 7730 standartlarına göre oturan ve 
hafif işler yapan kişiler için 120W/kişi olarak belirlenmiştir. Bilgisayarlardan kaynaklanan ısı kazançları 
ise bilgisayar başına renkli monitörlü 230W PC olarak TRNSYS kütüphanesinden seçilmiştir. Yapay 
aydınlatma sistemi için de güç yoğunluğu 30% lik iletim kısmıyla  5 W/m2 olarak seçilmiştir. 
 
Sızıntı: Binadaki hava sızıntısı değeri  0.1ach olacağı varsayılmıştır.  
 
Havalandırma: Binanın çalışma saatleri arasında 0.6 ach ile havalandırılacapı planlanmıştır. 
 
Isıtma sistemi: Öncelikle yeterli değerde izalasyon kullanılarak binanın ısıl kayıplara en aza indirilmeye 
çalışılmıştır. Isıtma sisteminin Kasım-Nisan döneminde ihtiyaç dahilinde çalışacağı varsayılmıştır.  
Sistem tüm ısıtma dönemi boyunca hafta içi günlerinde 07:00-18:00 saatleri arası 20 oC’ye, 18:00-
07:00 saatleri arası da 15 oC’ye ayarlanmıştır. Hafta sonu sistem devre dışı kalmaktadır. 
Havalandırma kayıplarını azaltmak için de taze havayı ön ısıtan ve etkinlik katsayısı 0.85 olan bir ısı 
dönüştürücü kullanılmıştır.  
 
Soğutma sistemi: Soğutma sistemi sadece Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında yalnızca  hafta içi  
08:00-18:00 saatleri arasında devrededir ve sıcaklığı 24 oC’ye ayarlıdır. 
 
Binanın geometrik özellikleri ise Tablo 2’de verilmektedir. 
 
Tablo 2. Ofis binasının geometrik özellikleri 
 

Zon hacmi (m3) 7632     

Yönler 
Toplam Alan 
(m2) 

Pencere Alanı 
(m2) 

Duvar Alanı 
(m2) 

S 242,5 155 87,5 
E 307 197 110 
N 85,5 52,5 33 
W 229 146,5 82,5 
SE 217,5 140 77,5 
SW 174,5 112 62,5 
NE 87 54 33 
NW 81 49,5 31,5 
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3.2 Isıtma ve Soğutma Yükleri için Analizlerin Yapılması 
 
Bu çalışmada ele alınan örnek bina 48o 46’ kuzey paraleli ve  09o 10’ doğu enleminde bulunan 
Stuttgart bölgesinde yer almaktadır. Ilımlı sayılabilecek bir iklime sahiptir. Binanın ısıl performansını 
hesaplayabilmek için bu bölgeye ait dış hava sıcaklığı, doğrudan güneş ışınımı, rüzgar hızı ve 
nemliliğini içeren saatlik iklim verileri kullanılmıştır. 
 
Binaya ait vaziyet planı incelendiğinde binanın çevresinde güneşi engelleyecek yapılar bulunmadığı 
saptanmıştır. Bu durum kış dönemi için güneşten yeterince yararlanılabilineceğini gösterir; yaz dönemi 
içinse uygun gölgeleme elemanlarıyla güneş kontrolü yapılacaktır. 
 
Örnek binanın ele alınan ofis kısmı kare planlı kompakt bir forma sahiptir. Sık kullanılan mekanlar açık 
ofisler şeklinde dış duvarlar boyunca yerleştirilerek gün ışığından en fazla seviyede yararlanılmaya 
çalışılmıştır. Gün ışığı ihtiyacı az olan servis alanları, merdiven ve asansörler ise merkezde 
toplanmıştır.  
 
Örnek çalışmada ısıl ve optik özellikleri Tablo 3’te verilen 5 farklı cam tipi araştırılmış ve binanın enerji 
performasına etkileri incelenmiştir. İç hava sıcaklıkları ve ısıtma ve soğutma dönemlerine göre 
sırasıyla ısıtma ve soğutma yükleri ve toplam enerji ihtiyacı hesaplanmıştır. Sonuçlar aşağıda 
verilmektedir. 
 
Tablo 3. Seçilen cam tiplerinin ısıl ve optik özellikleri 
 

Cam Tipi Açıklama 
U 
katsayısı 
(W/m2K] 

SHGC 
% 

C1 Normal Çift Cam 2,8 0,755 
C2 Argon Dolgulu Çift Cam 1,4 0,61 
C3 Argon Dolgulu Çift Cam 1,4 0,27 
C4 Kripton Dolgulu Çift Cam 1,1 0,61 
C5 Kripton Dolgulu Çift Cam 1,1 0,29 

 
3.2.1 Cam Tipi Analizlerinin Sonuçları 
 
İlk olarak soğutma döneminde soğutma sisteminin devrede olmadığı durum için, iç mekan hava 
sıcaklıkları serbest salınımda, seçilen camlar için hesaplanmıştır. Dizayn ayı olarak seçilen Temmuz 
dönemi için elde edilen iç hava sıcaklığı grafikleri Şekil 4’te görülmektedir. 
 
Dış hava sıcaklığı çok yüksek olmamasına rağmen binanın yüksek cam oranından, yapay aydınlatma 
sisteminden ve ofis ekipmanlarından sağlanan ısıl kazanımlarla birlikte içeride oldukça yüksek 
sıcaklıklara ulaşılmıştır. 
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Şekil 4: Seçilen cam tiplerinin Temmuz ayı performansları 

 
En yüksek iç sıcaklıklara C4 tipi cam için (52 oC), en düşük sıcaklılara da C3 tipi cam için (39 oC)ile 
ulaşılmıştır. C2 ve C3 camları aynı U katsayısırına sahip oldukları halde farklı SHGC’leri olduğu için 
oluşan sıcaklık değerlerinde de farklılık meydana gelmiştir. Bu iki cam tipiyle elde edilen ortalama 
sıcaklıklar arasında 9 oC fark mevcuttur. Aynı durum C4 ve C5 için de geçerlidir. SHGC leri yüksek 
olan camlarda güneşten daha fazla kazanç sağlandığı için iç ortamda daha yüksek sıcaklıklara 
ulaşılmıştır. Bu durum soğutma sistemi devreye girdiğinde soğutma yüklerine de yansımıştır.(Tablo 4) 
 
Tablo 4. Yaz dönemi (Haziran – Agustos) soğutma yükleri 
 

Cam Tipleri C1 C2 C3 C4 C5 
Soğutma 
Enerjisi 
İhtiyacı 
(kWh) 

85864 94533 47949 99828 53089 

Soğutma 
Yükü 
(kWh/m2) 

35 39 20 41 22 

 
Doğru kararları verebilmek için farklı ısısal ve optik özelliklere sahip camların ısıtma dönemi 
performansları da değerlendirilmelidir. Önce hesaplamalar ısıtma sisteminin devrede olmadığı 
sıcaklıkların serbest salınımda olduğu durum için hesaplamalar yapılmış ve sonuçlar Şekil 5’te 
gösterilmiştir. 
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Şekil 5: Seçilen cam tiplerinin Ocak ayı performansları 

 
Bu şekile göre en iyi perfomansı en yüksek iç sıcaklıklarla cam tipi C4 göstermektedir fakat diğer cam 
tipleriyle arasında fazla fark oluşmamaktadır (Tablo 5).  
 
Tablo 5. Kış dönemi ısıtma yükleri 
 

(Kasım-
Nisan) C1 C2 C3 C4 C5 
Isıtma 
Enerjisi 
İhtiyacı  
(kWh) 

32590 6996 16778 3828 13661 

Isıtma 
Yükü 
(kWh/m2) 

13 3 7 2 6 

 
3.2.2 Gölgeleme Kontrolünün Etkisi 
 
Gölgeleme elemanlarının etkilerini araştırmak üzere soğutma döneminde binanın dış gölgeleme 
elemanlarıyla gölgelendiği kabul edilerek analaziler yapılmıştır. Gün boyunca binanın güney, doğu, 
batı, güney doğu ve güney batı cephelerinde yüzeye gelen doğrudan güneş ışınımı değeri, sıfırdan 
büyük olduğu durumda  dış gölgeleme elemanlarının devreye girdiği ve pencerelere güneş ışınımının 
ulaşmasını %80 engellediği durum için simulasyonlar yinelenmiştir. 
 
Gölgeleme sistemin aktif olduğu durumla gölgeleme sisteminin olmadığı durum farklı cam tipleri için 
karşılaştırılınca Şekil 5’deki sonuçlar elde edilmiştir. Bu şekilde gölgeleme elemanının iç sıcaklık 
değerlerini aşağı çektiği görülmektedir. C3 camı hala en iyi performansı sergilemektedir. C3 göz 
önüne aındığında en yüksek iç hava sıcaklığı değeri 39 oCdan 34 oC’ye ortama sicaklik degeri de 34oC 
den 30 oC’ye inmiştir. 
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Şekil 6.Gölgeleme elemanı kullanılması durumunda Temmuz ayı için iç hava sıcaklıkları 

 
3.2.3 Doğal Havalandırmanın Etkisi 
 
Mevcut çalışmada örnek bina üzerinde soğutma dönemi için doğal havalandırma sistemleri ve bunun 
binanın ısıl performansı etkileri de araştırılmıştır. Doğal havalandırma binaya otomasyon sistemi ile 
kontrol edilen açılabilir pencereler tarafından sağlanmaktadır. Havalandırma için planlanan zaman 
aralığı ve hava değişim değeri: 00:00 am -08:00 pm arasında 5 ach dir. 
 
Gece havalandırması ile bina bileşenlerinde depolanan ısı uzaklaştırılmış ve daha düşük iç sıcaklıklar 
elde edilmiştir. Şekil 7’de 3 nolu cam için yapılan analizin sonuçları görülmektedir. Doğal 
havalandırmayla iç hava sıcaklıları dış hava sıcaklıklarına yaklaşmaktadır. 
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Şekil 7: 3 nolu cam  için doğal havalandırma durumunda yaz dönemi iç hava sıcaklıkları 

 
Yapılan tüm çalışmaların sonucunda her bir senaryo için elde edilen enerji tüketim değerleri Şekil 8 de 
özetlenmektedir. Uygulaması yapılan pasif stratejiler binanın toplam enerji tüketim değerlerini önemli 
ölçüde azaltmaktadır ve iç ortamdaki hava sıcaklıklarının konfor koşullarına yaklaşmasına yardım 
etmektedir. 
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Şekil 8.Farklı pasif stratejiler için toplam ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacı 
 
Elde edilen sonuçlar kıyaslanarak optimum çözüme ulaşılmaya çalışılmıştır. En düşük yıllık soğutma 
enerjisi ihtiyacı 3 nolu cam tipiyle dış gölgeleme elemanlarının kullanılması ve doğal havalandırmadan 
faydalanılması durumunda sağlanmaktadır. Görüldüğü gibi en kötü performansı sergileyen 4 nolu cam 
ile en iyi performası sergileyen ve gölgeleme ve doğal havalandırılmayla desteklenen 3 nolu cam tipi 
kıyaslandığı zaman soğutma için gereken enerji talebinde 79% lik bir azalma olmaktadır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Enerji sorunu günümüzde çevresel ve ekonomik boyutları nedeniyle tüm dünyada giderek önem 
kazanmaktadır. Binalar yüksek enerji tüketim değerleriyle pek çok ülkede enerji politikalarında öncelik 
kazanmışlardır. Enerji tasarrufu enerjinin korunmasında en ekonomik yöntemdir. Enerji tüketimini en 
azda tutabilen pasif güneş mimarisine göre tasarlanmış gerçek akıllı binalar gelecekte çok önemli bir 
rol oynayacaklardır. 
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Günümüzün akıllı olarak adlandırılan pek çok binası sadece ileri denetim sistemleriyle donatılmaktan 
öteye gidememektedir. Günümüzün binalarında harcanan enerji miktarı malsef çok yüksektir. Çevreye 
duyarlı ve çevresiyle uyum içinde çalışan, değişimleri algılayarak gerekli tepkileri verebilen, enerjiyi en 
azda tüketirken kullanıcı konforunu sağlayabilen binalar geleceğin binalarıdır. 
 
Bu çalışmada enerjinin mümkün olan en düşük seviyede tüketilebilmesi adına binalar için pasif solar 
akıllılık konsepti tanıtılmakta ve gerçek anlamda akıllı bir bina tasarlayabilmek için bir yaklaşım 
önerilmektedir. Önerilen yaklaşımın uygulaması örnek bir bina üzerinde gösterilmiştir ve binalardaki 
enerji tasarrufuna katkısı incelenmiştir. Ele alınan bina ofis binası olması nedeniyle yüksek iç ısı 
kazanımı değerlerine sahiptir bu nedenle bu çalışmada soğutma yüklerinin azaltılmasına 
odaklanılmıştır. Bina için en uygun cam tipinin belirlenmesi, gerekli gölgeleme ve doğal havalandırma 
sistemlerinin seçilmesi çalışmanın temelini oluşturmaktadır. 
 
Yapılan analizler sonucunda binanın performansını şeffaf bileşenlerin U katsayısından çok optik 
özellilerinden SHGC değerinin etkilediği belirlenmiştir. U katsayısı aynı olduğu halde farklı SGCH’lere 
sahip camlar farklı performanslar sergilemişlerdir. 
 
Seçilen 5 tip cam için analizler yapıldığında farklı iç sıcaklık değerleri hesaplanmıştır. Cam tipleri 
arasında soğutma dönemi performansı en yüksek olan iç sıcaklık değerleri ve dolayısıyla soğutma 
yükleri değeri en düşük olan 3 nolu camdır. Bu cam tipi gölgeleme elemanlarıyla ve doğal 
havalandırmayla desteklendiği zaman soğutma yüklerinde 79% oranında azalma olmuştur. Bu durum 
tasarım aşamasında verilen kararların enerji tüketimi üzerine büyük etkileri olduğunu gösterir ve 
binalarda gerçek anlamda enerji verimliliği sağlamak için tüm bu parametrelerin göz önünde 
burundurulması gerekmektedir. 
 
Sonuç olarak pasif güneş mimarisi konseptine uygun olarak tasarlanan gerçek akıllı binalar yüksek 
enerji verimliliği ve kullanıcı konforunu bir arada sunmaktadırlar. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, LNG alım terminallerinde, LNG’nin doğalgaza dönüştürülmesi esnasında, açık-kapalı 
bileşik Rankine çevrimiyle güç üretimi araştırılmıştır. Kapalı Rankine çevriminde propan, açık Rankine 
çevriminde ise metan, aracı akışkan olarak düşünülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, Türbin giriş 
basınçlarının ve evaporatör çıkış sıcaklığının artmasıyla, kondenser çıkış sıcaklığının ise azalmasıyla, 
LNG’nin kriyojenik enerjisini kullanan kapalı Rankine ve açık-kapalı bileşik Rankine çevriminden elde 
edilecek iş miktarının arttığı tespit edilmiştir. Marmara Ereğlisi LNG Alım Terminali’nden (LNGMAT) 
temin edilen veriler kullanılarak, LNG’nin kriyojenik enerjisini kullanan bileşik çevrim ile 
terminalde üretilebilecek güç miktarı da belirlenmiştir. Buna göre aracı akışkan olarak propanın 
kullanıldığı kapalı Rankine çevriminde türbin giriş basıncı 4.74 bar, kondenser çıkış sıcaklığı 193 K, 
evaporatör çıkış sıcaklığı 273 K alındığında ve açık Rankine çevriminde LNG’nin türbin giriş basıncı 
ise 150 bar seçildiğinde bileşik çevrimin, LNGMAT’da, toplam 12.43 MW’lık güç üretebileceği 
bulunmuştur 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Türkiye, tükettiği enerjinin % 23’ünü doğal gazdan karşılamakta ve bunun % 20’sini ise halen LNG 
olarak ithal etmektedir. 1994 yılında işletmeye alınan Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde bulunan Botaş 
LNG Alım Terminali 2006 yılında ~ 4.4 milyar Nm³ doğal gazı tüketim hattına göndermiştir [1]. 
Ülkemizde ikinci LNG alım terminali ise bu yıl hizmete giren 10 milyar Nm3/yıl kapasiteye sahip İzmir 
Aliağa LNG Alım Terminali’dir [2]. Doğalgazı sıvılaştırmak için 850 kWh/tonLNG enerji tüketilirken, 
terminallerde LNG’nin tekrar gazlaştırılması esnasında, LNG’nin kriyojenik enerjisinden faydalanılarak 
240 kWh/tonLNG elektrik enerjisi üretilebilir [3]. Son yıllarda LNG alım terminallerinde güç üretimi 
üzerine çalışmaların yoğunlaşması ve bu konunun iki adet (toplam ~16 milyar Nm3/yıl kapasiteli) LNG 
alım terminallerine sahip olan Türkiye’yi de yakından ilgilendirmesi, bu çalışmanın çıkış noktasıdır. 
 
 
 
 
2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 
 
LNG’nin kriyojenik ekserjisinin kullanımı için Liu ve You [3], düşük(5 bar), orta(20 bar) ve yüksek 
basınçlı(70 bar) üç ayrı karma çevrim önerdiler.  Yüksek basınçlı karma çevrimde; LNG’nin önce 
propan kullanan Rankine güç çevriminin kondenserinden atılan ısı ile daha sonra deniz suyu ile 
gazlaştırılacağını ifade ettiler. Tekrar gaz durumuna gelen LNG’nin bir bölümü tüketim hattına 
verilirken diğer bölümü bir türbinden geçirilerek tekrar LNG’nin ön ısıtılmasında kullanılmak üzere LNG 
hattına gönderildi. 450 MW gücündeki bir çevrimin ~150 t/h LNG tükettiğini, orta basınçlı karma çevrim 
kullanıldığında ise 11.7 MW gücünde bir enerji geri kazanımı olacağını belirttiler. 
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Bisio ve Tagliafico [4] ise, güç çevriminde ısıl verimin, maksimum ve minimum sıcaklıklara (Yüksek 
sıcaklıktaki ısı kaynağı ile düşük sıcaklıktaki ısı kaynağı sıcaklıklarına) bağlı olduğunu, LNG 
gazlaştırma tesislerinde  -160 oC civarındaki ortamı düşük sıcaklıktaki ısı kaynağı olarak kullanmanın 
güç çevriminin verimini teorik olarak yaklaşık %13 artıracağını ifade ettiler. 
 
Qiang ve ark. da [5], güç üretimi esnasında düşük sıcaklıktaki ısı kaynağının sıcaklığının ısıl verime 
etkisini araştırdılar. LNG gazlaştırma tesislerinde Rankine çevrimi ile güç üretimini incelemek için, 
60oC ile -60 oC arasında çalışan Rankine güç çevriminde akışkan olarak propan kullanıldığını 
düşündüler. LNG önce Rankine çevriminin kondenserinden atılan ısı ile sonra deniz suyu ile 
gazlaştırıldıktan sonra bir türbinden geçirilerek tüketim hattına gönderildi( açık- kapalı bileşik Rankine 
çevrimi). Böylece hem Rankine çevriminin verimi arttı hem de gazlaştırma için gerekli enerji 
karşılanmış oldu. Türbin giriş basıncının yükseltilmesi ve yoğuşma sıcaklığının düşürülmesi ile ısıl ve 
ekserji verimini % 30-40 oranında arttırılabileceğini de vurguladılar. 
 
Cho ve ark. [6], LNG alım terminallerinde LNG’nin buharlaştırılması için ısıya ihtiyaç varken, bir güç 
çevriminin ise çevreye ısı atması gerektiğini vurguladılar. Bu durumda LNG alım terminali ve güç 
üretim tesisinin dikkatli bir entegrasyonunun bir sinerji oluşturabileceğini belirttiler. Bu birleşmenin güç 
üretimini artıracağını, bakım ve işletme maliyetini ise %20-25 civarında düşüreceğini ifade ettiler. 
 
Demirpolat ve Ersoy [7], LNG alım terminallerinde, açık Rankine çevrimi uygulaması ile terminalin 
sıvı pompalarında halen tüketilen enerjinin %91’inin karşılanabileceğini, bunun da LNGMAT’daki ikinci 
kademe sıvı pompaları için gerekli güce eşdeğer olduğunu belirlemiştir. 
 
Bu çalışmada ise, LNG alım terminalinde, doğalgazı tüketmeden, sadece soğuk enerjisinden 
faydalanarak güç üretim metotlarından olan açık-kapalı bileşik Rankine çevrimi türbin giriş 
basınçlarının, buharlaştırıcı ve kondenser sıcaklıklarına bağlı olarak araştırılacaktır. Ayrıca elde edilen 
neticeler LNGMAT’dan temin edilen veriler kullanılarak, bu terminalde üretilebilecek güç miktarı da 
belirlenecektir. 
 
 
 
 
3. LNG ALIM TERMİNALLERİNDE, AÇIK-KAPALI BİLEŞİK RANKİNE ÇEVRİMİ İLE GÜÇ ÜRETİMİ 
 
Yakın bir gelecekte muhtemelen LNG tüketiminin artması nedeniyle, çevre sıcaklığından daha düşük 
sıcaklıkta ve sıvı fazda bulunan LNG’nin fiziksel ekserjisinin kullanımı daha önemli hale gelecektir [4]. 
Açık-kapalı bileşik Rankine çevrimi tesisat şeması Şekil 1’de ve P-h diyagramı ise Şekil 2’de 
sunulmuştur. Şekil 1’de tesisat şemasının alt tarafında LNG gazlaştırma prosesi, sol üstte kapalı 
Rankine çevrimi, sağ üstte ise açık Rankine çevrimi gösterilmiştir. Kapalı Rankine çevriminde propan, 
açık Rankine çevriminde ise doğal gaz (metan) dolaşmaktadır. Kriyojenik sıcaklığa sahip olan LNG 
düşük sıcaklıktaki enerji kaynağı, deniz suyu ise yüksek sıcaklıktaki enerji kaynağı olarak düşünülerek, 
bu iki sıcaklık(kaynak) arasında çalışan bir Kapalı Rankine çevrimi (a-b-c-d) öngörülebilir. LNG, 
tüketim hattı için gerekli basınç değerinin üzerinde bir basınca, ilave bir sıvı pompası (P3) ile çıkarılır. 
Yüksek basınçlı LNG gazlaştırıldıktan sonra bir türbinden (Türbin-2) geçirilerek güç üretilirken, basıncı, 
doğal gaz tüketim hattı basıncına kadar düşürülür, yani açık Rankine çevrimi (3-4-6-7) gerçekleştirilir. 
LNG hattında gazlaştırma işlemi için kullanılan Buharlaştırıcı–1, kapalı Rankine çevrimi için kondenser 
görevini yapmaktadır. Tesise enerjinin korunumu kanunu uygulanırsa: 
 

Tesisten elde edilecek net güç Wnet,  
Wnet= (WT1-WP4 )+(WT2– (WP1+WP2 +WP3)).     (kW)      (1) 
Wnet=mpropan((hb-hc)-(ha-hd))+ mLNG((h6-h7) – (h4-h1)).    (kW)      (2) 
Bileşik sisteme dışarıdan verilen toplam ısı miktarı  Q top ve ısıl verimi ηsist,  

 Qtop= Q2+Q3 +Q4        (kW)      (3) 
Qtop= mLNG((h6-h5)+ (h8-h7))+ mpropan(hb-ha)     (kW)      (4) 
sist.= Wnet/Qtop                  (5) 
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Şekil 1. Terminalde açık-kapalı bileşik Rankine metodu için tesisat şeması [8]. 
 

 
 

Şekil 2. Terminalde açık-kapalı bileşik Rankine metodu için P-h diyagramı [8]. 
 
 
 
 
4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 
 
LNG alım terminallerinde LNG’nin kriyojenik enerjisini kullanan açık ve kapalı bileşik Rankine 
çevriminin parametreleri Tablo 1’de verilmiştir. Bu parametrelere bağlı olarak LNG tesisinde kg başına 
üretilecek net iş miktarı ve ısıl verim araştırılmıştır.  
 
Bileşik Rankine çevrimlerinde kullanılan, türbin basınç, evaporatör ve kondenser sıcaklık değerleri 
Tablo 1’de belirtildiği gibi sabit kalmak koşulu ile bileşik Rankine çevriminde kondenser sıcaklığının 
(Td) net iş üretimine ve ısıl verime etkisi Şekil 3’de gösterilmiştir. 
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Açık-kapalı bileşik Rankine çevriminden, kg başına elde edilecek net iş, kondenser sıcaklık değeri -40 

oC’den -80 oC’ye düşürüldüğünde ~13 kJ/kg’dan ~107 kJ/kg değerine ulaşmaktadır. Kondenser 
sıcaklığı 40 oC azalırken, işteki artışa benzer şekilde sistemin ısıl verimi de artmaktadır.  
 
Aynı tesiste, kapalı Rankine çevrimindeki evaporatör (Buharlaştırıcı–4) çıkış sıcaklığının artırılması ile 
net işin ve ısıl verimin değişimi araştırılmıştır. Tablo 1’de verilen LNG hattı değerleri değişmezken, 
kapalı Rankine çevriminde evaporatör çıkış sıcaklık değerleri (Tb) 0 oC ile 90 oC aralığında 
değiştirilmiştir. Söz konusu sıcaklık aralığında, LNG tesisinin kg başına net iş ile ısıl verimin değişim 
grafiği Şekil 4’te verilmiştir. Şekil 1’de tesisat şemasında görülen Buharlaştırıcı-4’ün çıkış sıcaklığının 
(Tb), 0 oC den 90 oC’ye arttırılması ile tesiste ~ % 48 oranında net iş artışı olmaktadır. Aynı sıcaklık 
artışı için, LNG tesisinin ısıl verimi ~ % 27 oranında artmıştır. 
 
Tablo 1. Açık ve kapalı bileşik Rankine çevriminin parametreleri. 
 

Çevrim Akışkan 
Kapalı Rankine Çevrimi Propan 
Türbinin adyabatik verimi 0.8 
Pompanın adyabatik verimi 0.8 
Evaporatör çıkış sıcaklığı (K), Tb 273 - 363 
Kondenser çıkış sıcaklığı (K), Td 193 - 233 
Türbin giriş basıncı (bar), Pb 2.43 – 4.74 

 
Açık Rankine Çevrimi CH4(LNG - Doğal gaz) 
Türbinin adyabatik verimi 0.8 
Pompa adyabatik verimi 0.8 
LNG tank basıncı (bar), P1 1.05 
Doğalgaz sevk basıncı (bar), P8 82 
Türbin giriş basıncı (bar), P6 100 - 250 
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Şekil 3. Bileşik Rankine çevriminde kondenser çıkış sıcaklığının, LNG tesisinin net işine ve ısıl 

verimine etkisi. 
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Şekil 4. Bileşik Rankine çevriminde evaporatör çıkış sıcaklığının, LNG tesisinin net işine ve ısıl 

verimine etkisi. 
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Şekil 5. Bileşik Rankine çevriminde Türbin-1 giriş basıncının, net iş ve ısıl verime etkisi. 

 
Tesisin veriminin arttırılması yönünde yapılan bir diğer çalışma da kapalı Rankine çevrimindeki türbin 
giriş basıncının arttırılması yöntemidir. Tesise bu yöntemin uygulanması ile kg başına net iş ve ısıl 
verimin değişimi araştırılmıştır. Kapalı Rankine çevrimi için diğer parametreler sabit tutularak sadece 
türbin giriş basıncı (Pb), 2.43 bar’dan 4.74 bar’a kadar arttırıldığında sistemin net iş ve ısıl verim 
değişimi Şekil 5’de verilmiştir. Şekil 5’e göre, türbin giriş basıncının 2.43 bar’dan 4.74 bar’a arttırılması 
sonucu tesisin net işinin ~ % 20 oranında arttığı görülmektedir. LNG tesisinin ısıl verimi de net işin 
artışına paralel olarak ~ % 20 oranında artmaktadır. 
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Türbin-2 giriş basıncının arttırılması analizinde Tablo 1’de verilen diğer parametreler sabit kalırken, 
Şekil 1’de verilen açık Rankine çevrimindeki Türbin-2 giriş basıncı (P6) 100-250 bar arasında 
değiştirilerek elde edilen sonuçlar Şekil 6’da sunulmuştur. Buna göre türbin giriş basıncı arttıkça 
türbinden elde edilen iş miktarı; Türbin-2 giriş basıncı 150 bar oluncaya kadar hızla artmakta, 150-200 
bar aralığında oldukça az miktarda artmakta ve 200 bar’dan sonra ise hemen hemen sabit 
kalmaktadır. Bu nedenle 200 bar’dan sonra basıncı yükseltmek gereksizdir. 
 
 
4.1. Örnek Çalışma: Marmara LNG Alım Terminalinde (LNGMAT) Güç Üretimi 
 
Tesis; Kuzey Marmara kıyısında, Tekirdağ ili Marmara Ereğlisi’nde, ana doğal gaz boru hattına 23 km 
uzaklıkta yer almaktadır ve 1994 yılında işletmeye alınmıştır. Terminalin iki ana fonksiyonu vardır. 
Gelen LNG’yi boşaltmak ve depolamak, depolanan LNG’yi istenilen miktarlarda gazlaştırarak sevk 
etmektir. Terminalde 3 adet 85000 m3 LNG tankı mevcuttur. Terminal, saatte maksimum 685000 Nm3 
gaz sevkıyatı yapacak şekilde dizayn edilmiş olup, yıllık sevkıyat kapasitesi maksimum 6 Milyar 
Nm3’dür. Tesisin dizayn akış diyagramına göre, LNG debisi 160.28 kg/s, LNG tank basıncı ve sıcaklığı 
1.05 bar 112 K, doğal gaz sevk basınç ve sıcaklığı ise 82 bar 273 K’dir. Tesisteki LNG’nin hacimsel 
olarak % 90.98’i metandır [9]. Bu nedenle LNG, Bisio ve Taliafico [10] ile Zhang ve Lior’un [11] yaptığı 
gibi saf metan olarak kabul edilebilir. Botaş’dan elde edilen LNGMAT’ın 2006 yılı faaliyet raporunda, 
2006 yılı içinde 4.4 Milyar Nm3 doğal gazı tüketim hattına enjekte ettiği bildirilmiştir [1]. Buna göre 
tesisin dizayn akış diyagramındaki gibi kütle debisi 160.28 kg/s alındığında yaklaşık olarak 2006 yılı 
içinde hatta sevk edilen doğal gaz 4.35 Milyar Nm3 olmaktadır. Yani bu çalışmada kullanılan LNG kütle 
debisi değerinin 2006 yılı faaliyet raporuna göre de doğrulandığı görülmüştür. Bu çalışmada 
LNGMAT’a uygulanması öngörülen açık-kapalı bileşik Rankine çevrimindeki aracı akışkanların 
termodinamik özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. 
 
Mevcut durumdaki tesiste halen, P1 ve P2 pompaları için toplam 3.96 MW enerji tüketimi söz konusu 
iken, terminale Şekil 1’de sunulduğu gibi bileşik çevrim uygulanırsa halen kullanılan P1 ve P2 
pompalarının tükettiği güç karşılanacak ve üstelik 8.47 MW’lık enerji üretimi de yapılabilecektir. Buna 
göre tesisin yılda 350 gün çalıştığı düşünüldüğünde, 33 GWh/yıl enerji tasarrufu yanında ~71 GWh/yıl 
güç üretmek te mümkün olabilecektir. Yaklaşık bu kapasitede güç üreten çevrim örnekleri dünyada 
özellikle Japonya’da (örneğin Senboku LNG terminali), halen işletilmektedir. 
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Şekil 6. Bileşik Rankine çevriminde Türbin-2 giriş basıncının, net iş ve ısıl verime etkisi. 
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Tablo 2. Şekil 1’de verilen ve LNGMAT’a, uygulanması düşünülen açık-kapalı bileşik Rankine 
çevriminde akışkanların termodinamik özellikleri. 
 

Çevrim Akışkan 
Kapalı Rankine Çevrimi Propan 
Türbinin adyabatik verimi 0.8 
Pompanın adyabatik verimi 0.8 
Evaporatör çıkış sıcaklığı (K), Tb 273 
Kondenser çıkış sıcaklığı (K), Td 193 
Türbin giriş basıncı (bar), Pb 4.74 

 
Açık Rankine Çevrimi CH4(LNG - Doğal gaz) 
Türbinin adyabatik verimi 0.8 
Pompa adyabatik verimi 0.8 
LNG tank basıncı (bar), P1 1.05 
Doğalgaz sevk basıncı (bar), P8 82 
Türbin giriş basıncı (bar), P6 150 

 
 
 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Liu ve You [3], doğalgazın LNG’ye dönüştürülmesi esnasında 850 kWh/tonLNG enerji tüketildiğini 
belirtmektedir. LNG alım terminallerinde ise bu işin tersi (LNG’den doğal gaza dönüşüm) yapılırken 
enerji üretmek yani sıvılaştırırken harcanan enerjinin en azından bir kısmını gazlaştırırken geri 
kazanmak mümkündür. LNG alım terminaline açık-kapalı bileşik Rankine çevrimi uygulandığında 
üretilebilecek enerji miktarı; türbin giriş basınçlarına, evaporatör ve kondenser sıcaklıklarına bağlı 
olarak belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir: 
 
1 LNG alım terminaline açık-kapalı bileşik Rankine çevrimi uygulanırken, açık Rankine çevrimi 

türbin giriş basıncı 200 bar olduğunda, bileşik çevrimin kg başına maksimum miktarda enerji 
üreteceği bulunmuştur.  

2 Kapalı türbin giriş basıncının ve evaporatör çıkış sıcaklığının artmasıyla, kondenser çıkış 
sıcaklığının ise azalmasıyla, LNG’nin kriyojenik enerjisini kullanan bileşik çevrimin üreteceği iş 
miktarının ve ısıl veriminin de yükseldiği belirlenmiştir. 

3 Aracı akışkan olarak propanın kullanıldığı kapalı Rankine çevriminde türbin giriş basıncı 4.74 
bar, kondenser çıkış sıcaklığı 193 K, evaporatör çıkış sıcaklığı 273 K alındığında ve açık 
Rankine çevriminde LNG’nin türbin giriş basıncı ise 150 bar seçildiğinde bileşik çevrimin 
toplam 12.43 MW’lık güç üretebileceği bulunmuştur. Terminalin sıvı pompaları için gerekli güç 
(3.96 MW) çıkarıldığında ise tesise uygulanması düşünülen bileşik çevrimin net gücünün 8.47 
MW olabileceği tespit edilmiştir. 

4 Tesisin yılda 350 gün çalıştığı varsayılırsa; açık- kapalı bileşik Rankine çevrimi ile terminalde, 
33 GWh/yıl enerji tasarrufuna ilaveten 71 GWh/yıl enerji de üretilebileceği söylenebilir. 

 
Açık-kapalı bileşik Rankine çevrimi ile terminalde, önemli miktarda enerji üretimi yapılabileceği 
görülmektedir. Bundan sonra yapılacak çalışmada ilk yatırım maliyeti, geri ödeme süresi, işletim ve 
bakım maliyeti gibi faktörler de göz önünde bulundurularak bileşik çevrimin ekonomik analizi 
yapılabilir. 
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HAVALANDIRMA KANALLARINDA DEPREM ASKI 
HALATLARININ TASARIMI 

 
 

Kağan ÇALIŞKAN 
İ. Cem PARMAKSIZOĞLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Deprem dalgaları nedeniyle ortaya çıkan kuvvetler, bina ve yapılarla birlikte sıhhi tesisat, ısıtma, 
soğutma, havalandırma, yangın, gaz, iklimlendirme gibi tesisatlara etkimekte ve bu tesisatlar can 
güvenliği açısından tehlike oluşturmaktadır. Özellikle, depremde yangın ve havalandırma tesisatlarının 
zarar görmemesi ve çalışması can güvenliği açısından önemlidir. Ayrıca, tesisatları ve cihazları 
depremden zarar görmeyecek biçimde yapıya bağlamanın ve gerekli önlemleri almanın maliyeti zarar 
görmüş tesisatın onarımından çok daha azdır. Bina içi tesisatların deprem korunmasının bir yolu, 
tesisat elemanının deprem askı halatları ile yapı elemanına bağlanması ve hareketinin 
sınırlandırılmasıdır. Bu çalışmada, havalandırma kanallarında kullanılan deprem askı halatlarının 
mevcut yönetmelik ve standartlara uygun olarak olası tasarımları yapılmıştır. En uygun uygulamanın 
elde edilmesine yönelik deprem askı halat tasarımı için bir yazılım geliştirilmiştir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Çevredeki kanalları, boruları ve cihazları korumak için kanal tesisatının deprem koruması gereklidir. 
SMACNA standardına göre kanal tesisatı, genelde kanalla direk vidalanmış saç metal askılar ile asılır. 
Kanalın oturduğu trapezi destekleyen vidalı askı çubukları diğer bir metottur. Plastik veya fiberglas 
borulardan yapılmış kanal tesisatlarını, vidalı düşey çubuklu, trapezler veya bağımsız askılar tutar. [1] 
 
Deprem kuvvetlerinin hesaplanmasında, ülkemizde “Afet Bölgelerinde Yapılan Yapılar Hakkında 
Yönetmelik” ‘ve çeşitli yabancı standartlar vardır. [2], [3], [4], [5] 
 
Asılı kanal tesisatının deprem askıları aşağıdakileri gerektirir. 
 

1. Kanal tesisatının tüm bağımsız veya trapez askı sistemine, her yöndeki hareketleri önleyecek 
şekilde deprem askısı konmalıdır. 

2. Deprem askıları arasındaki maksimum uzaklık seçilirken, kanal tesisatının mukavemeti, kanal 
birleşim yerleri, deprem askısının deprem kapasitesi ve bina yapısı düşünülmelidir. 

3. Çekme kuvveti kadar basma kuvvetiyle de çalışan düşey askılar kullanılmalıdır. 
4. Yerel deprem kuvvetleri neticesinde kanal şekil değişimlerini sınırlamak için kanal tesisatı 

deprem askı yerlerinde kuvvetlendirilmelidir. 
5. Titreşim yalıtım askıları ile asılmış kanallar, yalıtıcılar, sınırlayıcılar ve salınım önleyici deprem 

askıları ile monte edilmeli ve detaylandırılmalıdır. 
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2. DEPREM ASKILARI [1] 
 
Asılı tesisatlar için, çubuk ve halat olmak üzere, iki tip deprem askısı vardır. 
 
Çubuk, tesisatın askı çubuk bağlantısından yapıya yataydan 30 ve 60˚ arasında yerleştirilmiş, 
genellikle 2,7 mm (12 gauge) kanal desteği veya profil,  tek bir çelik elemandan oluşur. Bu sistemin 
açık yararı yalnız bir taraftan erişimin yeterli olmasıdır. Buna karşılık iki önemli sakıncası vardır, 
 

1. Deprem askıları, çelik deprem askı boyunu sınırlayarak, sınırlı çekme kuvvetine ilave olarak 
basma kuvvetlerini karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır. 

2. Bir çubuk deprem askısı basma kuvvetine göre tasarlandığında, askı çubuk bağlantısı çekme 
kuvvetine maruz kalacaktır, bu sırada mevcut yerçekimi kuvveti eklendiğinde yapı bağlantı 
kapasitesini geçebilir. Bu, özellikle deprem yükünün ağırlığa oranı çok arttığında kritik olur. 
Askı çubuğun bağlantısı, çubuk deprem askı sisteminde kritiktir. 

 
Halat deprem askısı, sadece çekmeye çalışan galvaniz veya çelik halattan oluşur ve askı çubuk 
bağlantısına ve yapıya yatayla 30 ve 60˚ arasında bir açıyla bağlanmıştır. Çelik halat öngerilmeli veya 
öngerilmesiz olabilir. Ön gerilmeli halat, deprem uygulamaları için test edilmiş halatlı uç bağlantıyla 
emniyet katsayısının 2 alınmasına izin verir. Ön gerilmesiz halatın, yük altında olası uzaması daha 
fazladır ve test edilmemiş halatlı uç bağlantılarla, tasarımcı emniyet katsayısını 5 almalıdır. 
 
Halat sistemi, çubuk sistemle karşılaştırıldığında üç önemli üstünlüğü vardır. 
 

1. Halat uzunluğu için sınır yoktur. 
2. Halatlar sadece çekmeye çalıştığından, askı çubuklarına ilave çekme yükü etkitmez. 
3. Halatlar yaklaşık uzunlukta kesilebilir ve montajda kolayca ayarlanabilir. 

 
Bu nedenle halatlı deprem koruması özelikle kalitesi belirsiz beton yapılarda önerilir. 
 
Duvar ve yer geçişleri deprem askısı için kullanılabilir. Bir duvar geçişi, tipik yanal deprem askısı 
olarak davranabilir. Bir yer geçişi, yatay dönüşe yerden olan mesafesi iki kanal genişliğinden kısa olan 
yatay kanal tesisatı için yanal ve eksenel (boyuna) deprem askısı gibi davranabilir. Bununla birlikte, 
kanal geçişlerinde deprem yüklerini karşılamayan yer ve duvarlar deprem askısı olarak kullanılamaz. 
Yangın damperli kanal geçişleri tipik deprem askısı olarak kullanılmamalıdır. Kanalların yangın 
damperine bağlantı noktası, kanal sonu olarak düşünülmeli ve ona göre deprem askısı konmalıdır. 
 
SMACNA standardına göre önerilen kanal deprem koruma yerleştirmeleri Kaynak [1] de verilmiştir, 
 

1. Her düz kanal, en az iki, kanalla dik, yanal deprem askısı ve bir eksenel, kanala paralel 
deprem askısı ile asılmalıdır, Şekil 1. 

 

 
         Yanal deprem askısı              Eksenel deprem askısı 

 
Şekil 1. Asılı kanalların deprem koruması 

 
2. Deprem askıları arasındaki uzaklık, Tablo 1 deki maksimum yanal deprem askısı uzaklığını 

geçerse, maksimum yanal deprem askı aralığına göre aralığı sınırlayacak şekilde ilave yanal 
askılar yerleştirilmelidir. Şekil 2. 
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Şekil 2. Yanal askılar 

 
3. Her düz kanala bir eksenel deprem askısı yerleştirilmelidir. Eğer kanal uzunluğu, maksimum 

eksenel deprem askı aralığını geçerse, ilave eksenel deprem askısı, maksimum uzunluğa 
göre aralığı sınırlayacak şekilde yerleştirilmelidir, Şekil 3. 

 

 
Şekil 3. Yanal ve eksenel askılar 

 
4. 90˚ dönüşte, iki kanal genişliği içine yerleştirilmiş bir yanal askı, 90˚ dönüş etrafında düz kanal 

için sınırlı eksenel askı oluşturur. Bu yanal askı ile eksenel asılmış kanalın uzunluğu, Şekil 
4’de görüldüğü gibi, maksimum yanal askı aralığının yarısı eksi yanal askıdan 90˚ dönüşe olan 
uzaklıktır. 

 
Şekil 4. Dönüş (ofset) uzunluğu içindeki yanal deprem askısı 

 
5. Eğer düz bir kanalda ikiden az destek noktası varsa, her iki ucundan deprem aslıkları ile 

bağlanmış düz kanala bağlanıyorsa ve uzunluğu iki kanal genişliğinden azsa, Şekil 5’te 
görüldüğü gibi, yanal ve eksenel deprem askı tasarımında, boyu eklenerek desteklenir. Eğer 
boyu iki kanal genişliğinden fazla ise bir yanal deprem askısı konmalıdır. 
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Şekil 5. L geçişli kanal deprem koruması 
 

6. Yatay kanalın cihaza düşey inişi, inişten önce bir yanal deprem askısı gerektirir, Şekil 6. 
Kanalın, destek noktasından cihaz bağlantısına veya esnek bağlantıya kadar olan toplam 
boyu yanal deprem askısının maksimum askı aralığının yarısından az olmalıdır ve destek 
noktası ile iniş arasındaki kanal uzunluğu iki kanal genişliğinden az olmalıdır. 

 

 
Şekil 6. Tavandan tutulan cihaza inen kanal deprem askısı 

 
7. Depreme karşı değişik davranacak şekilde yapının ayrı kısımlarına deprem bağlantısı 

yapılmasından kaçınılmalıdır. Örnek olarak, aynı deprem askısı yerleştirmesinde, bir yanal 
askı duvara ve bir eksenel askı tavana veya yere bağlanmaz. 

 
8. Herhangi bir kanal boyunca çubuk deprem askısı ile halat deprem askısı birlikte kullanılmaz. 

 
9. Askı çubuğunu taşıyan çoklu trapezler birbirlerinden ayrı deprem askıları ile asılmalıdır. 

 
Tablo 1. Metal kanalların maksimum deprem askı aralığı 
 

*Maksimum 
deprem 
ivmesi (g) 

Maksimum yanall 
deprem askı aralığı 
m  

Maksimum eksenel 
deprem askı aralığı m 

0,25 12,2 24,4 
0,50 9,1 18,2 
1,0 9,1 18,2 
2,0 6,1 12,2 

“ Metal kanal 1995 SMACNA HVAC kanal yapım standardına göre yapılmalıdır. 
 
Diğer kanal malzemeleri ve bağlantıları için maksimum deprem askı mesafeleri tek tek tasarlanmalıdır. 
Askı çubuğu gereksinimleri [1], [6], [7] 
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Deprem askısız asılı sistemlerin hareketleri, sistem sallanırken yatay deprem kuvveti nedeniyle askı 
çubuğunun bükümlerine ve eklentilerine çekme etkiyecektir. Bununla birlikte, deprem askısı, askı 
bağlantısından yapıya bağlandığında bir dik deprem yükü askı çubuğuna etkiyecektir. Bu yük, deprem 
askısı çekmeye çalışıyorsa basma yükü, deprem askısı basmaya çalışırsa çekme yüküdür. Sistem 
ağırlığı nedeniyle, askı çubuğunda çekme yükü olduğundan, düşey deprem yükü mevcut yerçekimi 
yüküne eklenmeli veya çıkarılmalıdır. Askıyı düşmekten korumak için bir emniyet kancası veya kayışı 
kullanılır. 
 

 
 

Şekil 7. “C”  kelepçe askı montajı 
 
Tablo 2. Dişli askı çubuğu izin verilen çekme yükleri 
 

Dişli çubuk 
çapı mm (in) 

Emniyet çalışma 
yükü kN  

Emniyet çalışma ve deprem 
birleşik yükü kN  

10 (3/8) 2,7  3,6  
13 (1/2) 5,0  6,6  
16 (5/8) 8,0  10,7  
19 (3/4) 12,0  16,0  
22 (7/8) 16,7  22,3  
25 (1) 22,1  29,4  

32 (11/4) 35,5  47,4  
 
Vidalı çubuklar basma kuvvetinin sınırlı miktarını karşılayabilir. Baskı kuvvetini karşılayabilen askı 
çubuğunun maksimum boyu maksimum desteksiz çubuk uzunluğu denir. Eğer askı çubuğun montaj 
boyu maksimum desteksiz çubuk boyundan büyükse, askı çubuk çelik profille veya 2,7 mm destek 
kanalla desteklenmelidir. 
 
Destek, çubuğa Şekil 8 ve Tablo 3 de görüldüğü gibi belli yer ve uzunlukta yerleştirilmiş kelepçelerle 
tutturulur. Desteklenmiş çubuk boyu da sınırlıdır. Askı çubuğunun desteklenmesi yalnız deprem askısı 
bağlantı noktalarında gereklidir. Çelik Profilin veya destek kanalın askı çubuğuna kaynağı genelde 
kabul edilmez Desteksiz maksimum çubuk boyları, ağırlık merkezinin üstüne ve altına deprem askısı 
ile bağlanmış kanallar için tablolarda verilmiştir [1] 
 
Tablo 3. Çubuk destekleri için maksimum kelepçe aralığı 

 
Askı çubuk 
çapı mm(in) 

Maksimum 
kelepçe aralığı 
mm 

10 (3/3) 305 
13(1/2) 406 
16 (5/8) 533 
19 (3/4) 635 
22 (7/8) 762 
25 (1) 965 

32(11/4) 1219 
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Askı kayışı ile desteklenmiş kanallara da tamamen ayrı deprem askı yeri ilave etmek pratik olabilir. 
Düşey askı, Şekil 9’da görüldüğü gibi, vidalı çubuklu trapez ilave edilerek veya vidalı çubuksuz çelik 
profil veya 2,7 mm (12 gauge)  kanal desteği kullanılarak tasarlanabilir. 
 

 
Şekil 8. Düşey askı çubuk montajı 

 
Tablo 4. Ağırlık merkezinin üzerinde deprem askısı ile bağlanmış kanallar 

 
Mak. Kanal ağırlığı  
(kg/m) 

Deprem 
yatay 
yükü 
Fph(kN) 

Düşey 
Askı 
çububuğu 
çapı (mm) 

Askı çubuğu 
yapı 
bağlantısı 

Mak. 
Desteksiz 
çubuk 
boyu 
(mm)  

Deprem 
askısı 

Yapı 
bağlantısı 

0,25 
g 

0,5 g 1.0 g 2,0 g Çubuk Halat Çubuk Halat  

17 12 6 4 0,6 10 A A 610 A A B 
29 19 9 7 0,9 13 B B 864 A B C 
71 47 24 17 2,1 13 E B 559 B C D 
92 61 29 22 2,8 16 F C 813 C C E 
184 122 61 46 5,6 19 H E 838 D D F 
297 208 104 74 9,4 22 H F 914 D D H 
Not : Bağlantı şekilleri A ... H [1] nolu kaynakta verilmiştir. (Tablo 8) 

 
Tablo 5 Ağırlık merkezinin altında deprem askısı ile bağlanmış kanallar 

 
Mak. Kanal ağırlığı  
(kg/m) 

Deprem 
yatay 
yükü 
Fph(kN) 

Düşey 
Askı 
çububuğu 
çapı (mm) 

Askı çubuğu 
yapı 
bağlantısı 

Mak. 
Desteksiz 
çubuk 
boyu 
(mm)  

Deprem 
askısı 

Yapı 
bağlantısı 

0,25 
g 

0,5 g 1.0 g 2,0 g Çubuk Halat Çubuk Halat  

17 12 6 4 0,6 10 B A 457 A A B 
29 19 9 7 0,9 13 C B 635 A B C 
71 47 24 17 2,1 16 F C 660 B C D 
92 61 29 22 2,8 16 F E 584 C C E 
184 122 61 46 5,6 19 H F 610 D D F 
297 208 104 74 9,4 22 H G 660 D D H 
Not : Bağlantı şekilleri A ... H [1] nolu kaynakta verilmiştir (Tablo 8 ) 
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Şekil 9. Seçime bağlı askı montajı 
 

Deprem askı yerlerinde kanalların mukavemetinin artırılması 
 
Metal kanal genellikle, bağlantılar arasındaki bir orta noktaya göre daha sağlam olan bağlantılardan 
veya yakınından desteklenir. Deprem askısı bu bağlantılarından bağlandığında, düşey vidalı çubuklar 
ile yatay desteklerin üst ve alttan kanalı kuşatması arzu edilir. Eğer deprem askısı, bağlantıları 0,6 
m’den uzaktaysa, kanal etrafına tamamen kapalı, düşey ve yatay destek konmalıdır., Kuvvetlendirici 
eleman boyutları kanalı desteklemek için tasarlanan trapez destek eleman boyutları ile aynı olmalıdır. 
 
Titreşim yalıtımlı kanallar 
 
Yay ve/veya neopren titreşim yalıtım askıları ile asılmış kanal sadece halat deprem askısı ile 
asılmalıdır. Metal halatlar herhangi bir kanal yükü taşımayacak şekilde monte edilmelidir. Çok az 
miktar boşluk veya sarkma ile monte edilir. Boşluk yapıya titreşim geçmesini önler. 
 
Isıl Genleşme 
 
Bazı kanallar ısıl genleşmeye veya büzülmeye maruz kalabilir. Bu sistemler 25 m’yi geçseler de, tüm 
düz boyun uzaması için tasarlanmış bir eksenel deprem askısı ile asılmalıdır. Bu, kanal tesisatını, düz 
kanal boyuca yerleştirilen birçok eksenel deprem askısının aşırı gerilme veya hasarından koruyacaktır. 
Eğer sabit nokta tasarlanmışsa, ısıl yüklere ilave olarak kanalın eksenel ve bir parça yanal hareketini 
karşılamalıdır. Gevşek yanal deprem askıları, aynı kanal üzerinde yanal genleşmeye izin verir ve ısıl 
genleşme önemli olduğunda deprem askıları için önerilir. 
 
Bina deprem geçişleri tasarımı için ayrıntılı bilgi Kaynak [2] de verilmiştir. Isıl genleşme varsa bina 
geçişi ile birlikte tasarlanmalıdır. 
 
Tasarım Tabloları 
 
Tablo 4’den 8’e kadar tablolar, düşey askı çubuğu çapı, maksimum deprem askısız çubuk uzunluğu, 
yapı askı çubuğu bağlantısı ve yataydan en fazla 60˚ ile bağlanmış deprem çubuğu veya halat deprem 
askı boyutunu bulmak için kullanılabilir. Ağırlık merkezi altı ve üzerindeki kanal deprem askı bağlantısı 
için ayrı tablolar verilmiştir. 
 
Tablo kabul değerleri; 
 
Fpv (düşey deprem yükü) ≤ 1/3 Fph (Yatay deprem yükü), (Askı sayısı) N ≥ 4, (kanal ağırlık 
merkezinin deprem askı bağlantısına düşey uzunluğu) H ≤ L/2 (askı çubukları arasındaki yatay 
uzunluk), θ ≤ 60 ° (deprem askısının yatayla yaptığı açı) 
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Tablo 6. Çubuk deprem askı elemanları 
 

 Çelik yapı profili,Mak. Uzunluk , 
2,9 m 
             mm 

12 gauge kanal desteği Mak. Uzunluk , 
2,9 m 
                     mm 

A               51 x 51 x 3        41  41 x 2,7 
B               51 x 51 x 6        41 x 41 x 2,7 
C               76 x 76 x 6        41 x 83 x 2,7 
D               102 x 102 x 6        41 x 83 x 2,7 

 
Tablo 7. Deprem halatı elemanları (Minimum kopma mukavemeti) 

 
 Ön gerilmeli çelik halat 

Emniyet  katsayısı 2 
             kN 

Standart çelik halat 
Emniyet  katsayısı 5 
             KN 

A               2,9        7,1 
B               7,1        17,8 
C               17,8        44,5 
D               44,5        111,2 

 
Tablo 8 Yapı bağlantısı 

 
 Beton içine sabit 

bağlantı 
Çap x gömülü uzunluk 
 ( mm) 

Kat betonu içine sabit 
bağlantı 
Çap x gömülü uzunluk 
 ( mm) 

Çelik yapı 
içine  
çelik cıvata 
çap, mm  

Ahşap yapı 
içine  
 cıvata 
çap, mm 

A 10 x 64 10 x 76 10 10 x 76 
B 13 x 76 13 x 76 13 13 x 102 
C 16 x 89 19 x 83 13 iki 13 x 102 
D İki 13 x 76 İki 13 x 76 16 İki 16 x 127 
E İki 16 x 89 İki 16 x 127 16 İki 16 x 127 
F Dört 16 x 89 Dört 16 x 127 19 Dört 16 x 127 
G Dört 19 x 114 - 22 Dört 16 x 127 
H - - 25 - 

 
Deprem askısı gerekmeyen haller 
 
Bazı kanalar deprem askısı gerektirmez. Tüm hallerde, deprem koruması gerekmeyenler belirlenirken 
can güvenliği düşünülmelidir. Kanal uygulamalarında aşağıdakiler, yerel standartlarda özellikle 
istemiyorsa, deprem askısız düşünülmelidir. 
 

1. Tüm kesit alanı 0,56 m2’den küçük dikdörtgen / oval kanallar 
2. Çapı 711 mm ’den küçük tüm dairesel kanallar. 
3. Tüm uzunluğu boyunca kanal üstü ile tutturulduğu yapı arasındaki uzaklık 305 mm’ den az ve 

her desteğin kanal bağlantısı kanal üstünden 51 mm içindeki tüm kanallar. İlave olarak, yapıya 
askı bağlantısı cıvata veya titreşim yalıtım askısı bağlantısı gibi moment oluşturmayacak 
şekilde olmalıdır. Deprem askısı gerekmemesinin nedeni, çoğu halde,  kanalın diğer sisteme 
veya cihaza çarpmayı önleyecek, 305 mm kısa mesafe içinde kanalın salınımına izin 
verilmesidir. 
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Deprem askısı tasarımı 
 
Bir havalandırma kanalında, deprem askı tasarımı yapılması tasarlandığında aşağıdaki seçenekler 
değerlendirilmeli ve en uygunu seçilmelidir. 
 

1. Taşıyıcı elemen, Metal askılı (Sheet metal strap) veya vidalı askı çubuğu (Threaded hanger 
rods) 

2. Çubuk tip veya çelik halatlı tip deprem askısı 
3. Deprem askı açıları yataydan 30-60˚ 
4. Öngerilmeli halat (emniyet katsayısı 2), öngerilmesiz halat (emniyet katsayısı 5) 
5. Deprem askı bağlantısı ağırlık merkezinin üzerinde veya altında 
6. Askı çubuğunun yapıya bağlantı şekli (Emniyet değerleri yapıya ve bağlantı şekline bağlıdır) 

(Tablo 8) 
7. Askı veya titreşim yalıtımlı askı  
8. Kanal malzemesi 

 
 
 
 
3. DEPREM ASKI TASARIMI İÇİN GELİŞTİRİLEN YAZILIM 
 
Yukarıdaki seçeneklerin değerlendirilebilmesi için bir bilgisayar yazılımı geliştirilmiştir. 
 
Auto_CAD çizim yazılımı üzerinde Visual BASIC dili ile değişkenlere bağlı olarak oluşturulan yazılım 
aşağıdaki adımlara göre tasarım yapmaktadır. 
 

- Debi, kanal uzunluğu ve dirsek, ayrılma gibi veriler verilerek, kanal tasarım metotlarından 
birine göre kanal boyutlandırılır. 

- Tablo 1 gibi gerekli tasarım tabloları kullanılarak deprem askı adedi belirlenir. 
 
Deprem askı adedi belirlendikten sonra yukarıdaki tablolara göre ayrıntılı tasarım yapılır, 
 

 
 

Şekil 10. Yazılım akış şeması 
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Ayrıca, yazılıma ilave yapılarak Tablo 4’den deprem ivmesi ve maksimum kanal ağırlığı için; düşey 
askı çubuk çapı; Askı çubuk bağlantı tipi; Maksimum deprem askısız çubuk boyu;  halat deprem askısı 
elemanı; ön gerilmeli halat, kopma mukavemeti, halat çapı vb değerleri bulunabilir, deprem askısı-yapı 
bağlantı tipi seçilebilir. 
 
Tablo 9. Kanal Verileri 
 

 
 
Örnek: 
 
Şekil 11’ de verilen kanal tesisatı 
 
Kanal verileri Tablo 9 
 
Taşıyıcı Destek tipi  : Trapez 
Kanal malzemesi  : Galvaniz saç 
Yapı tipi   : Beton 
Deprem askısı ve yerleştirme : Halat deprem askısı ağırlık merkezi üzerinde 
Yapı bağlantısı   : Genleşmeli mesnet 
Deprem ivmesi   : 1,0 g 
 
7 parçadan sonra kanal kesiti küçük olduğundan deprem askısına gerek yoktur. ( Deprem askısı 
gerekmeyen haller)  

 
 

Şekil 10. Örnek kanal tesisatı boyutlandırma ve deprem askı yerleşimi 

Kanal 
 No 

Debi 
(m³/h) 

Uzunluk  
(m) 

Eleman 

1 62400 25,0 Dirsek 
2 62400 4,8 Dirsek 
3 62400 15,3 Dirsek 
4 62400 11,9 Menfez+Redüksiyon 
5 52000 12,1 Menfez+Redüksiyon 
6 41600 6,7 Ayrılma + Dirsek 
7 31200 14,3 Ayrılma 

 

Elde edilen sonuçlar: 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
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Tablo 10. Sonuçlar 
 

Kanal  
No 

Debi  
(m³/h) 

Uzunluk  
(m) 

Kanal 
Boyutları 

(mm)x(mm) 

Yanal 
Askı  

(adet) 

Eksenel 
Askı  

(adet) 
1 62400 25,0 2100x550 4 2 
2 62400 4,8 2100x550 1 0 
3 62400 15,3 2100x550 3 1 
4 62400 11,9 2100x550 2 1 
5 52000 12,1 2000x500 2 1 
6 41600 6,7 1900x450 1 0 
7 31200 14,3 1300x450 3 1 

Toplam 16 6 
 
Tablo 1’den 1,0 g için maksimum yanal askı aralığı 9,1 m, eksenel askı aralığı 18,2 m.  
 
 
SONUÇ 
 
Yönetmelikte öngörülen deprem kuvvetleri, ele alınan tasarımlara uygulanarak en iyi uygulamanın 
elde edilmesine yönelik deprem askı halat tasarımları olası seçenekler göz önüne alınarak 
araştırılmalıdır. Seçenekler fazlalaştıkça en iyi çözümün bulunması için bir bilgisayar yazılımı gerekli 
olacaktır. 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] J.R. Tauby, R.Lloyd, T. Noce, J. Tünnissen, A Practical Guide to Seismic Restraint, ASHRAE, 

1999 
[2] Çalışkan K., Parmaksızoğlu C., Deprem Halatlarının Tasarımı, TESKON, 2005. 
[3] ICBO, 1997, Uniform Building Code  
[4] Manufacturers Standardization Society of Valve and Fittings Industry Inc. 1983. ANSI/MSS 

SP-58 Pipe hangers and Supports 
[5] Mason Industries Inc. 1999, Seismic Restraint of Suspended Piping, Ductwork and Electrical 

Systems 
[6] SMACNA, 1995, HVAC Duct Construction Standard, Metal and Flexible. 
[7] SMACNA, 1998, Seismic Restraint Manual Guidelines for Mechanical Systems, 
 
 
ÖZGEÇMİŞLER 
 
Kağan ÇALIŞKAN 
 
1999 Yılında İTÜ Makina Fakültesi, Enerji Kolunu bitirmiş, 2002 İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Enerji 
Bölümü Yüksek Lisans çalışmalarını tamamlamıştır. Halen Demta LTD.’ de çalışmaktadır. 
 
İ. Cem PARMAKSIZOĞLU 
 
1975 İTÜ Makina Fakültesi, Kuvvet-Isı Kolunu, 1977 İTÜ Makina Fakültesi, Enerji kolunu bitirmiştir. 
1985 yılında İTÜ Makina Fakültesinden Doktor unvanını almıştır. Kısa ve uzun süreli olarak Sulzer 
(A.G.) İsviçre ve U.C. Lawrence Berkeley Laboratory’de çalışmıştır. İTÜ Makina Fakültesinde CAD-
CAM Merkezi Müdürü görevinde bulunmuştur. Halen İTÜ Makina Fakültesinde Profesör olarak 
çalışmaktadır. Isı Geçişi, Tesisat ve Termik Türbo Marinalar ilgi alanıdır. 

 Teknolojik Araştırma Bildirisi 



 
 
 
 
 
  TESKON 2007 / TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA BİLDİRİSİ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SİLİNDİRİK PARABOLİK GÜNEŞ 
TOPLAYICILARININ TERMODİNAMİK 
DEĞERLENDİRMESİ 

 
 
 CANDENİZ SEÇKİN 
 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



   ___________________________________________  157  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

SİLİNDİRİK PARABOLİK GÜNEŞ TOPLAYICILARININ 
TERMODİNAMİK DEĞERLENDİRMESİ 

 
 

Candeniz SEÇKİN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, bir silindirik parabolik güneş toplayıcı sistemi ele alınarak depo hacmi, ısı taşıyıcı 
akışkan debisi ve açıklık alanı miktarındaki değişimlerin; termodinamiğin birinci ve ikinci kanun verimi 
ve gün sonu depo suyu sıcaklığı değerlerine etkisi incelenmiştir. Bu incelemelerin yapılması için 
sayısal çözüm metotlarının uygulandığı bir bilgisayar programı oluşturulmuş ve elde edilen sonuçlar 
grafikler halinde sunulmuştur. Sistemin gün sonu konut sıcak su ihtiyacının karşılanması amacı ile 
kullanımı halinde, ısı taşıyıcı akışkan debisi ve depo hacminin optimal değerleri belirlenmiştir. 
Toplayıcı olarak, Ankara ili Haziran ayı şartları altında, yatayla enlem açısı kadar açı yaparak güneye 
dönük şekilde kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilmiş ve güneşi tek eksenden takip eden bir 
toplayıcı sistemi ele alınmıştır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Son yıllarda, başta gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde fosil 
yakıtlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarına uluslararası ve ulusal bazda getirilen kısıtlamaların 
artması sonucu, sera gazı etkisinin söz konusu olmadığı bir yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş 
enerjisinin kullanım oranını ve bu teknolojilerin gelişmesi için yapılan çalışmaların önemini arttırmıştır. 
Bu çalışmanın konusu olan silindirik parabolik güneş toplayıcıları da uzun yıllardır teknik ve ekonomik 
yönden gelişimi amaçlanan ve son yıllarda uygulama alanı artan güneş enerjisi teknolojilerindendir.  
 
Güneş enerjisinden faydalanılarak ısıl enerji elde edilen toplayıcı sistemleri, sistemde kullanılan 
akışkanın toplayıcı çıkış sıcaklığına göre: Düşük sıcaklık uygulamaları  (<100 ºC), orta sıcaklık 
uygulamaları (100 - 300 ºC) ve yüksek sıcaklık uygulamaları (> 300 ºC) şeklinde gruplandırılır. Tüm 
orta ve yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılan toplayıcılar, yansıtıcı bir yüzey üzerine düşürülen 
güneş ışınlarını optik olarak dar bir alan üzerine yoğunlaştırır ve bu dar alanda bulunan ısı taşıyıcı 
akışkanın sıcaklığı yükseltilir. [1] 
 
Silindirik parabolik güneş toplayıcısı sistemleri, orta sıcaklık uygulamaları kapsamına giren bir 
yoğunlaştırıcılı güneş enerjisi sistemidir ve elektrik üretiminden konut ısıtmasına kadar farklı alanlarda 
kullanılmaktadır. Geometrik yapısının basitliği üretim safhasında kolaylık sağladığından, orta sıcaklık 
uygulamaları kapsamında kullanılan güneş toplayıcıları arasında en çok kullanılan toplayıcı türüdür. 
 
Bu çalışmada incelemek üzere, kuzey-güney ekseni boyunca, yatayla enlem açısı kadar eğim yaparak 
güneye dönük yerleştirilmiş ve güneşi tek eksenden takip eden bir silindirik parabolik toplayıcı ele 
alınmıştır. İnceleme, Ankara’da Haziran ayı şartları altında yapılmıştır. Sistemde değişken işletim 
parametrelerinin (açıklık alanı, ısı taşıyıcı akışkan debisi ve sisteme entegre olmuş deponun hacim 
değerleri) değişiminin, günlük ortalama termodinamiğin I. ve II. kanun verimi ve gün sonu depo suyu 
sıcaklıkları üzerinde yarattığı sonuçlar incelenmiştir. Bilgisayar ortamında yapılan bu inceleme için 
sayısal çözüm metotlarının kullanıldığı bir program, Fortran programlama dilinde yazılmıştır. 
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2. SİLİNDİRİK PARABOLİK GÜNEŞ TOPLAYICILARI 
 
Silindirik parabolik güneş toplayıcıları, parabolik geometrili yansıtıcı yüzey üzerine düşen direkt güneş 
ışınlarının, parabolün odak bölgesi üzerine Şekil 1’de görüldüğü gibi yansıtılarak yoğunlaştırılması ve 
bu yoğunlaştırılmış güneş ışınlarının sahip olduğu enerjinin ısı enerjisine çevrilerek odak bölgesinde 
bulunan akışkana geçirilmesi prensibi ile çalışır. Başka bir deyişle, güneş enerjisinden elde edilen ısı 
enerjisi akışkana geçirilir ve bu ısıdan istenen prosesde faydalanılır. 
 

 
 

Şekil 1. Parabolik yansıtıcı yüzey geometrisi 
 
Silindirik parabolik güneş toplayıcıları gibi bir yoğunlaştıran güneş enerjisi sisteminin ana elemanları: 
Güneş ışınları ile ilk tanışan ve bu ışınları istenen noktaya yansıtarak yoğunlaştırılmasını sağlayan 
“yansıtıcı”, yansıtılan güneş ışınlarının ulaştığı ve içinde ısı taşıyıcı akışkanın bulunduğu “alıcı”, alıcı 
içerisinde bulunan ve alıcının sahip olduğu ısı enerjisinin büyük kısmı aktarılarak sıcaklık değerleri 
yükseltilen akışkana da “ısı taşıyıcı akışkan” denir. 
 
Yoğunlaştırmalı toplayıcının odak bölgesi, direkt güneş ışınlarının yoğunlaştırıldığı bölgedir. Güneşten 
elde edilen enerjinin ısı taşıyıcı akışkana geçirilmesi için alıcı, odak bölgesine yerleştirilir. Şekil 2’de 
görüldüğü gibi, silindirik parabolik güneş toplayıcılarında, parabolik yansıtıcının odak noktalarının 
toplayıcı ekseni boyunca birleşiminden oluşan odak çizgisi, odak bölgesini oluşturur. Odak bölgesinin 
çizgisel olması sebebi ile alıcı, toplayıcı boyunca uzanan bir borudur. Bu nedenle silindirik parabolik 
güneş toplayıcısı sisteminin alıcısı, bundan sonraki kısımlarda “alıcı boru” olarak anılacaktır. 
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Şekil 2. Odak noktası ve odak çizgisi 
 

Isı taşıyıcı akışkana geçirilecek ısı enerjisi, alıcı borudan sağlanmaktadır ve bu nedenle alıcı borunun 
olabildiğince çok ısı enerjisini yutması istenir. Büyük güneş ışınımı yutuculuğuna sahip malzemelerden 
üretilen alıcı boru, yüksek sıcaklık değerlerine çıkar. Alıcı borunun çevre ortam ile direkt temas etmesi 
halinde, çevreye taşınım ve ışınım yolu ile olan ısıl kayıplar büyüyeceğinden, alıcı borunun üzerine bir 
kılıf gibi saydam örtü boru geçirilir. Saydam örtü boru, güneş ışınımı geçirgenliği yüksek, güneş ışınımı 
yutuculuğu düşük malzemelerden üretilir. Böylelikle üzerine yansıtılan güneş ışınlarının tamamına 
yakınını geçirip alıcı boruya ulaşmasını sağlamakta fakat düşük güneş ışınımı yutuculuğu neticesi alıcı 
borudan daha düşük sıcaklıklarda seyretmektedir. Böylece (alıcı boruya kıyasla) düşük sıcaklıklı 
saydam örtü borudan çevreye olan ısıl kayıplar azalmakta ve sistem verimi artmaktadır. Yukarıda 
bahsedilen toplayıcı sistemi elemanlarının, sistem içerisindeki konumlandırılmaları Şekil 3.’de 
görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 3. Toplayıcının şematik gösterimi 
 
Yüksek sıcaklıklı alıcı borudan düşük sıcaklıklı saydam örtü boruya ısı geçişinin olabildiğince az 
olması için alıcı boru ile saydam örtü boru arasında, ısıl geçirgenliği düşük bir ortam oluşturmak 
istenir. Kimi toplayıcılarda vakum ortam oluşturulurken, kimi toplayıcılarda sistem karışıklığını 
azaltmak ve maliyet açısından, iyi bir ısı yalıtkanı olduğu bilinen hava kullanılır. Havanın güneş ışınımı 
geçirgenliği bire yakınken (τh=1) güneş ışınımı yutuculuğu neredeyse sıfırdır (αh=0) [2]. 
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Bu nedenle güneşten elde edilen enerjiyi neredeyse hiç absorbe etmeyerek tamamen geçirmekte ve alıcı 
boruya ulaşmasını sağlamakta, ayrıca ısıl geçirgenliği iyi olmadığı için alıcı boru ile saydam örtü boru arası 
ısı alışverişini düşük seviyede tutarak saydam örtü borunun sıcaklık değerlerinin yükselmesini büyük çapta 
engellemektedir. [3] 
 
Bu tür yoğunlaştırmalı toplayıcı sistemlerinde, açıklık alanına düşen güneş ışınlarının arttırılarak 
sisteme sağlanan enerji miktarının büyümesi amacı ile yansıtıcı yüzeyin güneş ışınlarını gün boyunca 
takip etmesini sağlayan güneş takip sistemlerinden sıklıkla faydalanılmaktadır. 
 
 
 
 
3. INCELENEN TOPLAYICI SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ  
 
Bu çalışmada, silindirik parabolik güneş toplayıcılarının termodinamik incelemesi için Haziran ayı şartları altında, 
Ankara’da, kuzey-güney ekseni boyunca yerleştirilmiş, incelenen yerin enlem açısı kadar (39.95˚) eğimle güneye 
bakan ve güneş ışınlarını tek eksenden takip eden bir silindirik parabolik güneş toplayıcısı ele alınmıştır.  
 
Çalışmada, bu tür toplayıcıların yapımında sıkça rastlanan malzeme ve boyutlara sahip örnek bir silindirik 
parabolik güneş toplayıcısı dizaynı incelenmiştir. Silindirik parabolik güneş toplayıcılarında alıcı boru genellikle 
çelik yada bakır olup 2.5-4 cm çap değerine sahiptir. Alıcı boru genelde siyah seçici bir yüzey ile (örneğin siyah 
krom vs.) kaplanır ve etrafını güneş ışınımı geçirgenliği yüksek bir malzemeden yapılan örtü boru sarar. Alıcı 
boru ile örtü boru arasında 1-2 cm. boşluk vardır ve bu boşluk vakum yada hava ile doludur. [4] 
 
Sistem içerisinde dolaşan ısı taşıyıcı akışkan olarak su kullanılmıştır. Deponun alt kademesinden çıkarak 
toplayıcıya giriş yapan ısı taşıyıcı akışkan (su), toplayıcı içerisinde alıcı boru boyunca hareket ederek ısınmakta 
ve depo üst kademesinden depoya geri dönerek depo suyu sıcaklığını değiştirmektedir. Sistemden sıcak su 
ihtiyacı için çekilecek su, gün sonunda depodan elde edilecektir. Gün içerisinde depodan ihtiyaç için su 
çekilmemektedir.  
 
Yapılan incelemeler için farklı depo hacimleri ele alındığından sabit bir depo hacmi değerinden söz edilemez. 
Kübik geometrili sıcak su deposunda yalıtım malzemesi olarak 5 cm kalınlığında cam yünü kullanıldığı ve 
deponun alt yüzeyinin çevre ile ısı alışverişinde bulunmadığı kabul edilmiştir. Şekil 4.’de, ele alınan örnek 
toplayıcı sisteminin şeması görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Şekil 4. Örnek toplayıcı sistemi şematik gösterimi 

 Depolama 
Tankı 

Yalıtım 

Pompa 
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Tablo 1’de, bu çalışmada incelemek için ele alınan toplayıcı sisteminin elemanlarının temel 
termofiziksel ve optik özellikleri verilmiştir.  
 
Tablo 1. Örnek toplayıcının termofiziksel ve optik özellikleri [1] 
 

Yansıtıcı Yüzey 
 

Odak uzaklığı (F) 0.8 m 
Toplayıcı uzunluğu (L) 10 m 
Yansıtıcı yüzey yansıtma oranı (ρ) 0.9 
Toplayıcı kesişme oranı (γ) 0.95 

Alıcı Boru 
 

Malzeme Siyah nikel seçici yüzey ile kaplı 
çelik 

Boru dış çapı (D1) 40mm 
Et kalınlığı  2 mm 
Özgül ısı (c1) 500 J/kg K 
Isı iletim katsayısı (k1) 54 W/mK 
Güneş ışınımı yutma oranı (α1) 0.9 

Saydam Örtü Boru 
 

Malzeme Borosilikat cam (payreks) 
Boru dış çapı (D2) 60 mm 
Et kalınlığı  2 mm 
Özgül ısı (c2) 750 J/kgK 
Isı iletim katsayısı (k2) 1.14 W/mK 
Güneş ışınımı yutma oranı (α2) 0.08 
Güneş ışınımı geçirme oranı (τ2) 0.95 

 
 
 
 
4. SAYISAL ÇÖZÜM 
 
 
4.1. Kabuller 
 
Sayısal hesaplama sırasında yapılan kabuller aşağıda sıralanmıştır. 
 
 Depo ile toplayıcı sistemi arasında ısı taşıyıcı akışkanı taşıyan boruların kayıpları ihmal edilmiş, 

depodan çıkan ısı taşıyıcı akışkanın hiçbir ısıl kayba uğramadan (sıcaklığı değişmeden) 
toplayıcıya girdiği ve toplayıcı çıkışında gene hiçbir ısıl kayba uğramadan depoya ulaştığı kabul 
edilmiştir. Alıcı boru içerisinde akışın sürtünmesiz olduğu kabul edilmiştir.  

 Sistem için termodinamik verim ifadeleri oluşturulurken, sistem içinde akışkanın sirkülasyonunu 
sağlayan pompanın tükettiği enerji, kayıp enerji kapsamında hesaba katılmamıştır. Bunun sebebi, 
debi ile beraber artan pompa gücünün, bu tür sistemlerde 30-60 W arasında değişmesidir [4]. Bu 
değer aralığı, sisteme güneş tarafından sağlanan güneş enerjisi yanında çok düşük kaldığından 
ihmal edilebilir.  

 Sistem için termodinamik verim ifadeleri oluşturulurken, sistemde kullanılan güneş takip sisteminin 
güç tüketimi ihmal edilmiştir. 
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 Sistem elemanlarının (saydam örtü boru, alıcı boru ve ısı taşıyıcı akışkan) radyal doğrultudaki 

sıcaklık değişimleri ihmal edilmiştir. Bunun sebebi, radyal doğrultudaki uzunlukların çok küçük 
olmasıdır. 4 cm çaplı bir boruda akan suyun yada uygulamalarda genelde et kalınlığının 2-3 
mm.’yi geçmediği alıcı boru ve saydam örtü borunun radyal doğrultudaki sıcaklık değişimi, 
sonuçları etkileyecek kadar büyük bir fark yaratmamaktadır.  

 Gün Boyunca rüzgar hızı 3 m/s kabul edilmiştir. 
 
 
4.2. Sistem Elemanlarının Isıl Denge İfadeleri Ve Termodinamik Eşitlikler 
 
Toplayıcının güneş ışınımı ile buluşmasından itibaren, saydam örtü boru, hava, alıcı boru ve ısı 
taşıyıcı akışkanın kendi aralarında ve saydam örtü boru ile çevre ortam arasında ısı transferi 
gerçekleşmeye başlar. Şekil 5’de söz konusu ısı transferlerinin yönleri, her bir sistem elemanının 
incelenmesinde ele alınan dx uzunluklu birim eleman üzerinde gösterilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 5. Alıcı boru, saydam örtü boru ve ısı taşıyıcı akışkan diferansiyel hacim elemanları 

 
Diğer yandan, toplayıcı sistemine entegre olmuş deponun çevreyle ve (depo içinde sıcaklık dağılımı 
homojen olmadığı için) kendi içinde depo içinde sıcaklık dağılımı homojen olmadığı için) ısı geçişleri 
söz konusu olmaktadır. Bu çalışmada depo, kademelere (kontrol hacimlerine) bölünerek ele alınmış 
(Şekil 6) ve her depo kademesi içerisinde sıcaklık dağılımı homojen kabul edilmiştir. 

Saydam Örtü Boru 

Alı Alıcı 
 

  

Isı Taşıyıcı 
Akışkan 
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Şekil 6. Deponun modellenmesi 
 
Sistem elemanlarının ısıl denge ifadeleri Tablo 2’de sunulmuştur. 
 
Sistem için termodinamiğin I. Kanun verimi eşitliği, ısı taşıyıcı akışkana geçen enerjinin (faydalı enerji, 
Efay) toplayıcı açıklık alanına düşen direkt güneş ışınımına oranı (E top,d) olarak ele alınmış ve aşağıda 
ifade edilmiştir. 
 

dtop

gfçff

dtop

fay
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TTcm
E
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 (1) 
 
Eksfay, ısı taşıyıcı akışkanın kullanılabilirlik (ekserji) miktarının, toplayıcı girişi ve çıkışı arasındaki 
değişimidir. Sistem için termodinamiğin ikinci kanun verimi değeri, Eks fay değerinin, toplayıcının açıklık 
alanına düşen direkt güneş ışınımının kullanılabilirliğine (Eks top,d) oranıdır [6] 
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TS, güneşin efektif siyah cisim sıcaklığı olup bu çalışmada 5762 K değerinde alınmıştır [7]. 

Toplayıcıdan depoya gelen ısı 
taşıyıcı akışkan 

Depodan toplayıcıya 
giden ısı taşıyıcı akışkan 
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Tablo 2. Birim sistem elemanlarının enerji dengesi ifadeleri 
 

Saydam Örtü Boru 

Temel 
Eşitlik [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

t
T

dxAcdx
x
T
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Alıcı Boru 

Temel 
Eşitlik [ ] [ ] [ ] [ ]

t
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Isı Taşıyıcı Akışkan 
Temel 
Eşitlik t

TdxAc
x
Tdxcmq f
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Depo 
Temel 
Eşitlik dt

dT
cm)TT(cm)TT(AU n,d

n,dn,d1n,dn,dn,dçn,dn,dn,d +−=−− −  

 )TT(AU)TT(cm
dt

dT
cm çn,dn,dn,dn,d1n,dn,d

n,d
n,dn,d −−−= −  

 
Tablo 2 içerisindeki eşitliklerde ve metin içerisinde yer alan diğer bölümlerde geçen semboller Tablo 
3’de sunulmuştur. 
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Tablo 3. Sembol Listesi 
 

A Alan (m2) q Isı (W) 
c Sabit basınçta özgül ısı (J/kg 

K) 
t Zaman (s) 

C Çevre (m) T Sıcaklık (K) 
D Çap (m) TS Güneş efektif siyah cisim sıcaklığı (K) 
E Enerji (W) U Toplam ısı geçiş katsayısı (W/m2K) 

Eks Ekserji(W) W Açıklık alanı Genişliği (m) 
h Isı taşınım katsayısı (W/m2K) V Hacim (m3) 
h Özgül entalpi (J/kg) α Güneş ışınımı yutma oranı 
I Açıklık alanına gelen anlık 

direkt güneş ışınımı (W/m2) 
γ Kesişme Oranı 

k Isı iletim katsayısı (W/mK) κ Kesişme oranı düzeltme faktörü 
L Uzunluk (m) η I, η II Termodinamiğin I. ve II. Kanun verimi  

 
m  Isı taşıyıcı akışkan debisi 

(kg/s) 
η I-ort, 
η II-ort 

Günlük ortalama termodinamiğin I. ve 
II. Kanun verimi 

m Kütle (kg) τ Güneş ışınımı geçirgenlik oranı 
Alt Indisler 

1 Alıcı boru g Giriş 
2 Saydam örtü boru g,1 Alıcı borunun aldığı ışınım 
a Açıklık alanı g,2 Saydam örtü borunun aldığı ışınım 
ç Çevre ış,1-2 Işınım ile alıcı boru ve saydam örtü 

boru arası 
 

d,n Deponun n. kademesi ış,2-ç Işınım ile saydam örtü boru ve çevre 
arası 

d-opt Depo için optimum değer il,1-2 İletim ile alıcı boru ve saydam örtü 
boru arası 

h Hava R Ölü hal 
h,eff Hava ileitim ve taşınım 

katsayısı toplamı 
t,1-2 Taşınım ile alıcı boru ve saydam örtü 

boru arası 
f Isı taşıyıcı akışkan t,1-f Taşınım ile ısı taşıyıcı akışkan ve alıcı 

boru arası 
 

f,ç Isı taşıyıcı akışkan çıkış t,2-ç Taşınım ile saydam örtü boru ve 
çevre arası 

f,g Isı taşıyıcı akışkan giriş top,d Toplayıcı direkt güneş ışınımı 
fay Faydalı x Toplayıcı ekseni boyunca 

 
Sayısal çözüm metodu uygulanırken, Tablo 2’de sıralanan, sistemin 4 elemanı için geliştirilen 
diferansiyel denklemler, sonlu farklar metodu kullanılarak ayrıştırılmış ve sıcaklık değerleri Gauss 
Seidel iterasyon metodu kullanılarak bulunmuştur. Hesaplanan bu sıcaklık değerleri, (1) ve (2) 
eşitliklerinde yerine konularak her iki termodinamik verim değeri günün farklı anlarında elde edilmiştir. 
Bu değerlerin günlük ortalaması alınarak, günlük ortalama termodinamik verim değerleri elde 
edilmiştir. 
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5. TERMODİNAMİK İNCELEME 
 
Bu çalışmada, toplayıcı açıklık alanı (Aa), ısı taşıyıcı akışkan debisi ( m ) ve depo hacmi (Vd) değerleri 
değişken işletim parametresi olarak ele alınarak, değişimlerinin sistem için günlük ortalama 
termodinamiğin I. ve II. kanun verimi (μ I-ort, μ II-ort) ve gün sonu ortalama depo suyu sıcaklığı (Td-ort) 
üzerine etkileri incelenmiştir. Açıklık alanı, 20-80 m2; ısı taşıyıcı akışkan debisi, 0.016-0.36 kg/s ve 
depo hacmi, 1-8 m3 değişim aralığında ele alınmıştır. 
 
 
5.1. Termodinamiğin I. Kanun Verimi Değerlerinin Değişimi  
 
Şekil 7-10’da dört farklı açıklık alanı değerleri için günlük ortalama termodinamiğin I. kanun verimi 
değerinin, depo hacmi değerlerine bağlı değişimi gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 7. Aa=20 m2, günlük ortalama termodinamiğin I. kanun verimi değerleri 
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Şekil 8. Aa =40 m2, günlük ortalama termodinamiğin I. kanun verimi değerleri 
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Şekil 9. Aa =60 m2, günlük ortalama termodinamiğin I. kanun verimi değerleri 
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Şekil 10. Aa =80 m2, günlük ortalama termodinamiğin I. kanun verimi değerleri 
 
Yukarıdaki grafikler incelendiğinde, ısı taşıyıcı akışkan debisi ( m ) ve depo hacmi (Vd) değerlerinin 
artışı ile μ I-ort değerininarttığı görülmektedir. Fakat  kg/s 0.096m ≥ ısı taşıyıcı akışkan debisi 
değerleri için, m miktarındaki artışın ihmal edilebilecek seviyede önemsiz μ I-ort artışlarına sebep 
olduğu gözlenmektedir (E fay değerindeki değişim önemsiz olmaktadır). Bu debi değeri, ele alınan 
sistem için, akışın boru boyunca laminer akış bölgesinden çıktığı ısı taşıyıcı akışkan debisine karşılık 
gelmektedir. (Ref >2300). Bu noktadan hareketle, silindirik parabolik bir güneş toplayıcısında η I-ort 
değerinin, alıcı boru içerisindeki akış, boru boyunca türbülanslı-laminer akış geçiş bölgesi ve 
türbülanslı bölgeye girdikten sonra önemli ölçüde artmadığı görülmektedir. 
 
Depo hacmi büyüdükçe, sistem için günlük ortalama termodinamiğin I. kanun verimi (η I-ort) değerleri 
artış göstermektedir.  
 
ηI-ort değerlerinde değişimin sonlandığı depo hacmi değeri, açıklık alanı (Aa) arttıkça büyüme 
göstermiştir. 
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5.2. Termodinamiğin II. Kanun Verimi Değerlerinin Değişimi 
 
Şekil 11-14‘de dört farklı açıklık alanı değerleri için günlük ortalama termodinamiğin II. kanun verimi 
değerinin (μ II-ort), depo hacmi değerlerine bağlı değişimi gösterilmiştir. 
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Şekil 11. Aa=20 m2, günlük ortalama termodinamiğin II. kanun verimi değerleri 
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Şekil 12. Aa=40 m2, günlük ortalama termodinamiğin II. kanun verimi değerleri 
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Şekil 13. Aa=60 m2, günlük ortalama termodinamiğin II. kanun verimi değerleri 
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Şekil 14. Aa=80 m2, günlük ortalama termodinamiğin II. kanun verimi değerleri 
 

Depo hacmi ve ısı taşıyıcı akışkan debi değeri küçüldükçe ve açıklık alanı büyüdükçe, μ II-ort artış 
gösterdiği grafiklerden görülmektedir. 
 
 
 
 
6. SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Bu çalışmada sistem değerlendirilirken, konut sıcak su ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır. 
Termodinamik verim ifadelerinin anlamları dikkate alındığında, termodinamiğin I. kanun verimi, 
sistemin güneşten sağlanan enerjiyi ne oranda kullandığı; II. kanun verimi ise sahip olduğu enerjinin 
ne kadarının işe çevrilebileceğini gösterir. Konut sıcak su ihtiyacının karşılanması için kullanılan 
böylesi bir toplayıcı sisteminde, sistemden iş elde edilmesi amaçlanmamaktadır. Bu nedenle sistem 
değerlendirilirken, depo suyu sıcaklık değerleri ve termodinamiğin I. kanun verimi değerleri göz önüne 
alınmaktadır. II. kanun verimi değerleri ise söz konusu amaç için değerlendirilmeye alınmamaktadır. 
Söz konusu amaç için ihtiyaç duyulan depo suyu sıcaklığı istatistiksel olarak 55-60 ˚C olarak 
belirlenmiştir [8]. 
 
Açıklık alanına (Aa) bağlı olarak günlük ortalama termodinamiğin I. kanun verimi değeri (η I-ort) 
incelendiğinde, her açıklık alanı değeri için m =0.096 kg/s ısı taşıyıcı akışkan debisinden sonra η I-ort 
artışının durduğu tespit edilmiştir. Bu değer, ele alınan sistemde ısı taşıyıcı akışkanın toplayıcı ekseni 
boyunca tüm noktalarda laminer akış şartlarını terk ettiği akışkan debisidir. Bu noktadan hareketle, 
sistem için en uygun (optimal) ısı taşıyıcı akışkan debi değeri, açıklık alanından bağımsız olarak akış 
karakterine bağlıdır ve laminer akıştan çıkışı sağlayan minimum debi değeridir. Ayrıca, yukarıda 
değinildiği gibi, η I-ort değerlerini belirleyen E fay değeri, bu debi değerinden sonra sabite yakın değer 
almaya başlamaktadır. E fay, aynı zamanda ısı taşıyıcı akışkanın toplayıcıya girişi ve çıkışı arasında 
sistemden kazanarak depoya taşıdığı enerji miktarıdır. Bu durumda, s/kg096.0m = debi değerinden 
sonra akışkan yolu ile depoya taşınan enerji miktarı da yaklaşık sabit kalacak ve böylece bu debi 
değerlerinden sonra depo suyu ortalama sıcaklıklarında oluşacak değişim çok küçük olacaktır. 
Açıklanan bu oluşumun gözlemlendiği depo suyu ortalama sıcaklığı (Td-ort) değişim grafiği, örnek bir 
açıklık alanı için Şekil 15’de gösterilmiştir. 
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Şekil 15. A=20 m2, gün sonu ortalama depo suyu değerleri 
 
Özetle, ele alınan sistem için m =0.096 kg/s ’den büyük ısı taşıyıcı akışkan debi değerleri, gün sonu 
ortalama depo suyu sıcaklığı (Td-ort) ve günlük ortalama termodinamiğin I. kanun verimi (η I-ort) 
değerlerinde bir değişim yaratmadığı gibi pompa yüklerini arttırarak sistem kayıplarını arttıracaktır. 
Sistem için optimal debi değeri, boru boyunca her noktada laminer akış şartlarını terk ettiği en küçük 
debi değeri olan m =0.096 kg/s dir.  
 
Önceki bölümde sunulan grafikler incelendiğinde, η I-ort değerlerinin her ısı taşıyıcı akışkan debisi için 
belli bir depo hacmi değerine kadar büyüdüğü sonrasında sabitleştiği tespit edilmiştir. Bu durumda, 
depo hacmini bu değerden fazla büyütmek, sistem I. kanun verimi değerine yansımadığından 
gereksizdir. Sonuç olarak, optimal ısı taşıyıcı akışkan debi değeri sisteme sağlandığında, her açıklık 
alanı değeri için değişen bu depo hacmi değerlerinin, sistem işletimi için en uygun (optimal) depo 
hacmi (Vd-opt ) değeri olduğu ortaya çıkar.  
 
Ele alınan her açıklık alanında, en uygun depo hacmi ve ısı taşıyıcı akışkan debi değeri ( m =0.096 
kg/s) sağlandığında, gün sonu ortalama depo suyu sıcaklıkları 55-60 °C ve üzerini sağlamaktadır. 
Tablo 4’de, incelenen farklı açıklık alanı değerleri için, optimal ısı taşıyıcı akışkan debi değerinde 
sistem çalıştırıldığında söz konusu olan optimal depo hacmi (Vd-opt ), gün sonu ortalama depo suyu 
sıcaklığı (Td-ort) ve günlük ortalama termodinamiğin I. kanun verimi değerleri (η I-ort) sunulmuştur.  
 
Tablo 4. Optimal depo hacmi değerleri, gün sonu ortalama depo suyu sıcaklığı ve günlük ortalama I. 
kanun verimi değerleri  
 

A (m2) Vd-opt (m3) Td-ort (°C) η I-ort 

20 1.7 62 0.72 

40 3.2 60.194 0.71 

60 4.5 78.3 0.70 

80 6 80.92 0.7 
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SONUÇ 
 
Şekil 16’da açıklık alanı (Aa) ve optimal ısı taşıyıcı akışkan debi değeri sisteme sağlandığında elde edilen 
optimum depo hacmi değerlerleri (Vd-opt) grafik üzerinde gösterilmiştir. Ayrıca, Vd-opt değerlerine minimum 
%95 doğruluk ile yakınsayan, 

A071.03.0V optd +=− [m3]               ( )2
a

2 m80Am20 ≤≤      (3) 
 
eğrisi de aynı şekil üzerinde gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 16. Açıklık alanına bağlı olarak optimal depo hacmi değerleri 

 
Konutlarda sıcak su ihtiyacının karşılanması için depo hacmi büyüklüğü, kişi başına 130-160 lt. günlük 
su tüketimi esas alınarak hesaplanmaktadır [8]. Depo hacmi seçiminde birincil belirleyici etken, sıcak 
su sağlanan konutta yaşayan insan sayısıdır. Depo hacmi değeri belirlendikten sonra, (3) eşitliği ile 
optimal açıklık alanı belirlenmelidir. Sabit bir açıklık alanının söz konusu olduğu halde ise, (3) eşitliği 
yardımı ile optimal depo hacmi miktarı belirlenebilmektedir. 
 
Sistem için günlük ortalama termodinamiğin I. kanun verimi değerleri ve günlük ortalama II. kanun 
verimi değerlerinin, ele alınan işletim parametrelerine göre değişimin ters yönlü oluşu, sistemden elde 
edilecek ısı enerjisinin işe dönüştürülmesi amaçlanan (II. kanun verimi değerinin önem kazandığı) 
proseslerde bir handikap oluşturmaktadır. Bu durum I. ve II. kanun verimi değerlerinin optimizasyonu 
ile aşılmalıdır.  
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CO2 SOĞUTKANLI SICAK SU ISI POMPALARININ 
PERFORMANS ANALİZİ 

 
 

Arif Emre ÖZGÜR 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Küresel ısınma Dünya’mızın en önemli sorunu olarak günden güne varlığını daha ciddi 
hissettirmektedir. Bu sorunun önemli kaynaklarından biri, ısı pompalarından kaçak yoluyla ve arıza 
giderilmesi amacıyla atmosfere salınan soğutkanlardır. Bu çalışmada, çevresel sorunlara alternatif bir 
çözüm olarak kabul edilen ve performans açısından olumlu sonuçlar ortaya koyan CO2’in, sıcak su ısı 
pompalarında kullanılabilirliği incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, ısı pompası uygulamalarında CO2’in 
soğutkan olarak kullanılabilir olduğunu göstermektedir. Fakat CO2 soğutkanlı ısı pompalarında, 
optimum gaz soğutucu basıncı değerine uygun gaz soğutucu basıncının sağlanamaması, performans 
açısından oldukça olumsuz sonuçlara sebep olmaktadır. Bu çalışmada, değişik buharlaşma 
sıcaklıkları için optimum gaz soğutucu basıncı değerleri grafikler ile sunulmuştur. Ayrıca buharlaşma 
sıcaklığının sistem performansına etkisi ve 4 kW buharlaştırıcı kapasitesi için ısı pompasından elde 
edilebilecek ısıtma kapasitesi ile kompresör gücü değerlerinin gaz soğutucu basıncı ile değişimi 
verilmiştir. Yine 4 kW buharlaştırıcı kapasitesi ve 1 kg/s’lik su debisi için ısı pompasından elde 
edilebilecek sıcak su sıcaklığının gaz soğutucu basıncı ile değişimi de verilmiştir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Çevresel sorunlar nedeniyle üretimi ve kullanımı çeşitli uluslar arası protokollerle yasaklanan CFC ve 
HCFC soğutkanlara ilave olarak, ozon tabakasına zarar vermeyen, fakat küresel ısınmaya sebep olan 
HFC-134a soğutkanı kullanımının da kısıtlanması, Avrupa Birliği üyesi ülkeleri tarafından 
planlanmaktadır [1]. Dolayısıyla ısı pompalarında kullanılabilecek alternatif soğutkanlara ihtiyaç vardır. 
Günümüzde hidrokarbonlar (izobütan, propan vb. akışkanlar/karışımlar), amonyak, su ve CO2 gibi 
doğal akışkanlar, alternatif soğutkanlar olarak kabul edilmektedir. Hidrokarbonların patlayıcı ve yanıcı 
olması nedeniyle büyük kapasiteli sistemlerde kullanılmaları sakıncalıdır. Amonyağın zehirli olması, bu 
soğutkanın kullanımını kısıtlamaktadır. Libr-H2O akışkan çiftli absorbsiyon sistemlerinde su soğutkan 
olarak kullanılmaktadır. Bu sistemlerdeki düşük buharlaştırıcı basıncı ve 0 oC nin altına 
düşürülemeyen buharlaştırıcı sıcaklığı önemli problemlerdir. CO2 ise 20 yy.’ın başlangıcında ısı 
pompalarında en çok kullanılan soğutkanlar arasındaydı [2]. Fakat 1960’lı yıllardan sonra sadece çok 
düşük sıcaklık uygulamalarında kullanılmıştır ve kullanımı azalmıştır. Çünkü kimyasal yöntemler ile 
üretilen CFC ve HCFC akışkanları, CO2 in yerini almıştır. Günümüzde ise birçok ısı pompası 
uygulaması için CO2 soğutkanının kullanımı tekrar yoğun olarak araştırılmaktadır. 
 
CO2 soğutkanlı ısı pompalarında sistemden ısı atımı, CO2’in kritik sıcaklığı ve kritik basıncı 
değerlerinin üstünde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla ısı atımı sonrasında CO2 sıvı faza 
dönüşmemektedir ve sistemde yoğuşturucu yerine bir gaz soğutucu kullanılmaktadır. Yoğuşma kısma 
valfi içinde olmaktadır. Kısma valfinin çıkışında ıslak buhar olarak elde edilen CO2, buharlaştırıcıya 
gönderilmektedir. CO2’in gaz soğutucudan çıkış sıcaklığı, ısı atılan kaynak ile gaz soğutucu arasındaki 
ısı transferine bağlıdır. CO2 soğutkanlı ve dış havaya ısı atımı gerçekleştiren ısı pompalarının 
verimliliği dış hava sıcaklığına çok bağımlıdır. CO2 soğutkanlı soğutma ve ısı pompası sistemlerinin 
performansları, dış ortam sıcaklığından, konvansiyonel akışkanlı sistemlerinkine göre daha çok 
etkilendiği teorik ve deneysel çalışmalar ile belirlenmiştir [3]. 
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Dolayısıyla CO2 soğutkanlı ısı pompalarının suya ısı atımı gerçekleştirmesi, daha doğru bir seçim 
olarak kabul edilebilir. Su ile CO2 arasındaki ısı transferi, eşit gaz soğutucu yüzey alanı şartlarında, 
CO2 ile hava arasındaki ısı transferine göre daha fazladır. CO2’in gaz soğutucudan çıkış sıcaklığı, gaz 
soğutucuya giren su sıcaklığına çok yaklaştırılabilir ve ısı pompasının Isıtma Tesir Katsayısı (ITK) 
değerinde artış sağlanır. Neksa ve diğerleri, deneysel olarak yaptıkları bir çalışmada, 60 oC sıcaklıkta 
su elde edebilmek için CO2 soğutkanlı ısı pompası, elektrikli ısıtıcı ve gaz yakıtlı ısıtıcıların enerji 
gereksinimlerini karşılaştırmışlardır [4]. CO2 soğutkanlı ısı pompasının diğer sistemlere göre %75 
daha az enerji harcadığını belirtmişlerdir.  
 
 
 
 
2. TEORİK ANALİZ 
 
Bu çalışmada incelenen CO2 ısı pompası sisteminin şematik gösterimi ve çevrimin T-s diyagramının 
şematik gösterimi sırasıyla şekil 1 ve 2’de verilmiştir. Daha öncede bahsedildiği gibi, sistemden ısı 
atımı esnasında CO2’in sıvılaşmadığı ve kısma valfi sonrası soğutkanın ıslak buhara dönüştüğü, bu 
şekillerden görülebilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1. CO2 soğutkanlı sıcak su ısı pompası sistemi şematik çizimi. 
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Şekil 2. CO2 soğutkanlı sıcak su ısı pompası çevriminin T-s diyagramında şematik olarak 
gösterilmesi. 

 Teknolojik Araştırma Bildirisi 



   ___________________________________________  180  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

CO2 için kritik sıcaklık ve kritik basınç değerleri sırasıyla Tkr = 31.1 oC ve Pkr = 73.8 bar olarak 
belirtilmektedir [5]. Kritik nokta sıcaklığının düşük olması sebebiyle CO2 soğutkanlı ısı pompaları, şekil 
2’den de görüldüğü gibi, kritik nokta değerlerinden daha yüksek sıcaklıklarda çalışmak 
durumundadırlar. Bununla beraber sistemin gaz soğutucusunda, kritik nokta basıncından daha yüksek 
basınç değerleri oluşmaktadır (80–120 bar). Yüksek basınç, cidar kalınlığı arttırılmış bir gaz soğutucu 
gerektirmektedir. Bu durum, gaz soğutucu ile çevre akışkan arasındaki ısı transferini azaltmaktadır. 
Günümüzde küçük kanallar yardımıyla oluşturulmuş gaz soğutucu tasarımları ile yüksek ısı transfer 
katsayıları elde edilebilmektedir. Bu katsayı, CO2 soğutkanlı sıcak su ısı pompaları için oldukça iyi 
değerlere ulaşmıştır. Neksa, iyi bir gaz soğutucu tasarımı sayesinde CO2 ’in gaz soğutucudan çıkış 
sıcaklığı ile gaz soğutucuya giren su sıcaklığı arasındaki farkın birkaç dereceye kadar 
düşürülebileceğini belirtmiştir [6]. 
 
Şekil 1’de görülen sistemde CO2 buharlaştırıcıdan doymuş buhar olarak çıkmaktadır ve iç ısı 
değiştiricisinden geçerek kompresöre girmektedir. İç ısı değiştiricisi kullanılması ile sistem verimliliğinin 
arttırılması amaçlanmıştır. Fakat bu ısı değiştiricisindeki ısı transferinin sınırlandırılma zorunluluğu 
vardır. Kompresör tarafından emilen soğutkan sıcaklığının artması, kompresörden çıkan soğutkanın 
sıcaklığını da arttırmaktadır. Bu artış nedeniyle kompresör yağında bozulmalar olmaktadır. Dolayısıyla 
ısı pompası uygulamalarında, kompresör yağının zarar görmemesi için iç ısı değiştiricinin by-pass 
edilmesi de tavsiye edilmektedir [7]. Bu çalışmada, kompresör yağının aşırı ısınmaması amacıyla, iç 
ısı değiştiricisinden geçerek kompresöre giden akışkanın sıcaklığındaki artış 10 oC olarak 
sınırlandırılmıştır. Gaz soğutucuda, soğutkan ile su arasında oluşan ısı transferi süresince CO2’in 
sıcaklığı azalmaktadır ve suyun sıcaklığı artmaktadır. İki akışkan arasında oluşan ısı transferi 
katsayısı, bu sıcaklık değişimleri nedeniyle, gaz soğutucu boyunca çok değişmektedir. 
 
Gaz soğutucuyu terk eden soğutkan tekrar iç ısı değiştiricisine gider. Burada bir miktar daha soğutulan 
CO2 kısma valfinden geçer ve kısma valfi çıkışında ıslak buhar olarak buharlaştırıcıya girer. Sistem bu 
şekilde çevrimi tamamlar. 
 
Bu çalışmada, sistem içindeki soğutkanın basınç kaybı ihmal edilmiştir. CO2’in hacimsel ısı transfer 
kapasitesi (kJ/m3), ısı pompası uygulamalarında oluşan buharlaşma sıcaklığı değerleri için oldukça 
yüksektir ve sistem içindeki yüksek basınç sebebiyle akışkan yoğunluğu yüksektir. Sonuç olarak, 
akışkan hızı konvansiyonel akışkanlı sistemlere nazaran düşüktür. Bu durumda basınç kaybının düşük 
olması sonucunu ortaya çıkartmaktadır. 
 
Şekil 1 ve 2’de görülen rakamlar (1–8), sistemin çeşitli noktalarında akışkanların özeliklerini temsil 
etmek amacıyla kullanılmıştır. 
 
Bu çalışmada çevrimin ısı aldığı kaynak hava olarak düşünülmüştür ve buharlaştırıcı kapasitesi, 
 

)hghhçh(havam)hh(COmbQ −=−=  612      (kW)  (1) 
 
ifadesi ile elde edilmiştir. Burada hhg ve hhç sırasıyla buharlaştırıcıya giren ve çıkan havanın 
entalpileridir. Buharlaştırıcı sonrası yerleştirilen iç ısı değiştiricisindeki enerji dengesi, ısı değiştiriciden 
çevreye olan ısı kaybının ve akışların kinetik ve potansiyel enerji değişimlerinin ihmal edilmesi ile 
 

)hh()hh( 5412 −=−        (kJ/kg)  (2) 
 
şeklinde yazılabilir. 
 
CO2 soğutkanlı ısı pompalarında kullanılan kompresörler için adyabatik verim değeri için literatürde 
değişik sonuçlar sunan çalışmalar mevcuttur. Çelik bu değeri 41.98 bar buharlaştırıcı basıncı ve 
değişik gaz soğutucu basıncı değerlerinde 0.65–0.7 olarak elde etmiştir [7]. Ayrıca basınç oranı aralığı 
olarak 1–10 değerleri için Robinson ve Groll bu değeri 0.827–0.726 olarak elde etmişlerdir [8]. Bu 
çalışmada kompresörün izentropik verim değeri 0.65 ile 0.75 aralığında değişken olarak alınmıştır. 
Adyabatik verim ifadesi yardımıyla kompresör çıkışındaki soğutkan entalpisi, 
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hshh +
−
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h

        (kJ/kg)  (3) 

 
ifadesi ile hesaplanmıştır. Burada h3s izentropik sıkıştırma sonrası elde edilebilecek soğutkan 
entalpisidir. Bu durumda kompresör kapasitesi 
 

223 COm)hh(kW −=        (kW)  (4) 
 
şeklinde hesaplanır. 
 
Gaz soğutucuda suya aktarılan ısı miktarı, çevreye olan ısı kayıpların ihmal edilmesi ile 
 

)hh(sum)hh(COmgsQ 78432 −=−=       (kW)  (5) 
 
ifadesi ile hesaplanır. Gaz soğutucunun etkinliği 90.0gs =h  olarak alınmıştır. Dolayısıyla gaz 
soğutucudan çıkan soğutkanın sıcaklığı 
 
 )( 7T3Tgs3T4T −−= h        (oC)  (6) 
 
ifadesi ile elde edilmiştir. Bu sıcaklık ısı pompasının performansını belirleyen en önemli 
parametrelerdendir. Bu sıcaklığın ısı pompasına giren su sıcaklığına yaklaştırılması, ITK değerinde 
önemli artış sağlamaktadır. 
 
Kısma valfi, CO2 soğutkanlı ısı pompalarında en önemli parçalardandır. Çünkü içinde faz değişimi 
olmaktadır. İki fazlı akış kısma valfi elemanlarına zarar verilebilir. Bu sebeple malzeme seçimi önemli 
bir parametredir. Kısma valfi için  
 

65 hh =          (kJ/kg)  (7) 
 
kabulü yapılabilir.  
 
Bu durumda ısı pompasının ITK değeri,  
 

kW
gsQ

kW
kWbQITK =

+
=        (-)  (8) 

 
ifadesi ile hesaplanır.  
 
Bu çalışmada, buharlaştırıcı sıcaklığı (Tb) -15 oC ile 5 oC aralığında, gaz soğutucu basıncı ise 60 bar 
ile 120 bar aralığında değişken olarak alınmıştır. CO2’in özelikleri ve denklemlerin çözümleri bir paket 
program* ile elde edilmiştir [9]. Bu program içerisinde yer alan R–744 (CO2) akışkan kütüphanesi, 
Span ve Wagner [10] tarafından elde edilen eş-ilişkileri kullanmaktadır. 
 
 
 
 
3. BULGULAR 
 
Şekil 3 ve 4’de sırasıyla, kompresörün adyabatik verim değerinin 0.65 ve 0.75 olduğu durumlarda, ısı 
pompasının ısıtma tesir katsayısının gaz soğutucu basıncı ile değişimi verilmektedir. Bu şekillerde beş 
farklı buharlaşma sıcaklığı (Tb) için ITK değişimi verilmiştir. Şekillerdeki Tb değerlerinin birimi oC dir. 
 
 
* EES (Engineering Equation Solver), Version 7.714, F-Chart Software. 
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Şekil 3. 650.gs =h  için ısı pompasının ısıtma tesir katsayısının gaz soğutucu basıncı ile değişimi. 

 
Bu şekillerden görüldüğü gibi CO2 soğutkanlı ısı pompaları için optimum bir gaz soğutucu basıncı 
vardır. Bu basınç, buharlaşma sıcaklığına da bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla 
sistemin çalışma şartlarının belirlenmesinde, bu optimum basınç değerinin dikkate alınması önemlidir. 
Aksi takdirde ITK katsayısında istenmeyen ani azalmalar oluşmaktadır. 
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Şekil 4. 750.gs =h  için ısı pompasının ısıtma tesir katsayısının gaz soğutucu basıncı ile değişimi. 
 
Şekil 5’de ise değişik gaz soğutucu basınçlarında, buharlaşma sıcaklığı ile ITK değerinin değişimi 
görülmektedir. Buharlaşma sıcaklığının yükselmesi ile ITK katsayısında artma olduğu görülmektedir. 
Bu beklenen bir sonuçtur. Fakat şekil 5’de değişik gaz soğutucu basınçları için verilen eğriler 
incelendiğinde, önemli bir sonuç görülmektedir. En düşük gaz soğutucu basıncı olan 60 bar değeri için 
en düşük ITK değerleri elde edilmiştir. Bununla beraber 70 bar gaz soğutucu basıncı için en yüksek 
ITK değerleri elde edilmiştir. Gaz soğutucu basıncının daha da artması ile ITK değerleri azalmaktadır. 
Bu sonuç, yine CO2 soğutkanlı ısı pompaları için bir optimum basınç olduğunu doğrulamaktadır. 

750.gs =h  

650.gs =h  
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Şekil 5. Buharlaşma sıcaklığı ile ITK’nın değişimi.  
 

4 kW buharlaştırıcı kapasitesi ve beş farklı buharlaşma sıcaklığı için ısı pompasından elde edilen çıkış 
suyu sıcaklığının, gaz soğutucu basıncı ile değişimi şekil 6’da verilmiştir. Burada hava ve su debileri 1 
kg/s olarak alınmıştır. Bu diyagramda, gaz soğutucu basıncının artışı ile ısı pompasından elde 
edilebilecek su sıcaklığında önce hızlı bir artış sağlandığı görülmektedir. Gaz soğutucu basıncının 
daha yüksek değerlere çıkması ile su sıcaklığındaki artış hızı azalmaktadır. Buradaki durum yine 
optimum gaz soğutucu basıncı ile ilişkilidir. 
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Şekil 5. Değişik buharlaşma sıcaklıklarında gaz soğutucu basıncı ile ısı pompasından elde edilen su 

sıcaklığının değişimi. 
 
Yine 4 kW’lık buharlaştırıcı kapasitesi değerinde, ısı pompasının ısıtma kapasitesinin gaz soğutucu 
basıncı ile değişimi şekil 6’da verilmektedir. Gaz soğutucu kapasitesinin 60 bar değerinde en yüksek 
değere ulaşması, kompresör gücünün aşırı artışından kaynaklanmaktadır. 

650.gs =h  

650.gs =h  

s/kgsum 1=  

C20T o
giriş,su =  
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Gerçek gaz soğutucu kapasitesi, şekil 6 ve 7’nin birlikte incelenmesi ile elde edilebilir. Şekil 7’de 
değişik buharlaşma sıcaklıklarında, gaz soğutucu basıncı ile kompresör gücünün değişimi 
gösterilmiştir. Şekil 7’den kompresör gücünün en düşük değerleri, yine optimum gaz soğutucu 
basınçlarında elde edildiği görülmektedir. 
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Şekil 6. Değişik buharlaşma sıcaklıklarında gaz soğutucu basıncı ile ısı pompası ısıtma kapasitesinin 

değişimi. 
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Şekil 7. Değişik buharlaşma sıcaklıklarında gaz soğutucu basıncı ile kompresör gücünün değişimi. 
 
 
 
 
4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
CO2 soğutkanlı ısı pompaları için en önemli tasarım parametresinin optimum gaz soğutucu basıncı 
olduğu görülmektedir. Gaz soğutucu basıncı, ısı pompasının ITK değerini etkileyen en önemli unsur 
olarak kabul edilebilir. 
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CO2’in soğutkanlı ısı pompalarının sıcak su elde edilmesi için uygun bir çözüm olduğu kabul edilebilir. 
CO2 soğutkanlı ısı pompalarının verimliliğini arttırıcı yöntemler ile ısı pompasının ITK değerlerinde 
artış sağlanabilir. Fakat bu konu halen güncelliğini sürdüren bir konudur. Avrupa’da birçok yüksek 
bütçeli projeler ile bu konularda önemli çalışmalar yapılmaktadır. 
 
Önümüzdeki on yıllık süre içinde, uluslar arası protokollerle soğutucu akışkan üretimi ve kullanımı 
konusunda uygulanacak kısıtlamalar nedeniyle, ısı pompaları için akışkan seçenekleri sınırlı olacaktır. 
Danimarka’da 2008 yılından itibaren, 10 kg’ın üstünde soğutkan içeren sistemlerde HFC-134a 
soğutkanının kullanımı yasaklanacaktır. Bu yasaklamalar, küresel ısınma probleminin ciddiyetini 
koruması nedeniyle daha yaygın ve ağır şartlar ile yaygınlaşabilir. Bu ülkemiz içinde önemli bir fırsattır. 
Kimyasal yolla üretilen soğutkanlar, yabancı firmaların patentindedir ve ülkemiz ithalat yoluyla bu 
kimyasal soğutkanları almaktadır. Fakat CO2 doğal bir akışkandır ve ülkemizde kolaylıkla üretilebilir. 
Bu avantajın kullanılması, CO2 ile çalışabilecek kompresör, gaz soğutucu, kısma valfi, buharlaştırıcı 
ve benzeri elemanların yerli sanayi tarafından üretilmesi ile mümkündür.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, bir bölgenin derece-gün (DG) sayısının hesaplanmasına ve dış duvarlara uygulanacak 
yalıtım kalınlığının tespitine yönelik bir prosedür sunulmuştur. İlk olarak güncel dış hava sıcaklık 
verilerinden yararlanarak DG değeri ve yıllık ısıtma enerji gereksinimi hesaplanmıştır. Yakıt olarak 
doğalgaz kullanılması durumunda yıllık yakıt giderleri farklı yalıtım kalınlıkları için çıkarılmıştır. Yakıt 
giderlerine yalıtım maliyetleri de eklenerek ısınma için toplam maliyet elde edilmiştir. Daha sonra, faiz 
ve enflasyon oranlarının da dikkate alındığı ömür maliyet analizlerinde yıllık yakıt giderinin bugünkü 
değeri hesaplanmıştır. Farklı yalıtım kalınlıkları için maliyet eğrileri oluşturularak, toplam maliyeti 
minimum yapan yalıtım kalınlığı belirlenmiştir. Analizler, farklı duvar tipi ve DG değerleri için de 
yapılarak bulgular ülkemizdeki çeşitli iklim bölgeleri için genişletilmiştir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Isı yalıtımının önemi, temel olarak enerji ve çevre olmak üzere iki ana kavrama dayanır. Buna sağlıklı 
ve konforlu yaşam alanlarını da ekleyebiliriz. Enerji, sadece bizim için değil, diğer ülkeler için de 
önemli, stratejik, makro bir kavramdır. Ülkemizin, enerji kaynakları açısından çok zengin olmadığı bir 
gerçektir. Enerji ihtiyacının %60-65’lik bir kısmı dışarıdan ithal edilmektedir [1,2]. Ayrıca bu ihtiyaç her 
yıl yaklaşık %4,4 gibi bir oranda da artış göstermektedir [3]. 
 
Ülkemizin ithal ettiği ve kendi öz kaynaklarından ürettiği enerjinin üçte biri binaların ısıtılması ve 
soğutulması amacıyla kullanılmaktadır. Yalıtımsızlık nedeniyle israf edilen enerji, kükürtdioksit, 
karbonmonoksit ve bunun gibi zehirli gazların oluşturduğu hava kirliliğine yol açmaktadır. Bu da 
sadece Türkiye açısından değil küresel anlamda büyük ve tehlikeli bir problemdir. 
 
Isı yalıtımı, tüm dünyada enerji verimliliği kavramına bağlı olarak geliştirilen politikaların en önemli 
ayağını oluşturmaktadır. Ülkemizde konut ve yapı sektörünün, toplam enerjinin yaklaşık yüzde 30-
35’ini tüketmesi ve büyük bir tasarruf potansiyeline sahip olması, bu sektöre yönelik ilgiyi artırmıştır 
[3,4]. Bu nedenle, enerji verimliliği ile ilgili çalışmalarda, inşaat sektörüne yönelik düzenlemeler önemli 
yer tutmaktadır. Birçok ülke 1970’li yıllardan başlayarak, yeni bina kodları ve standartları geliştirmiştir. 
Bu standartlar, gelişen yalıtım teknolojisine bağlı olarak sürekli yenilenmektedir. 
 
TS 825 “Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları” standardı [5]; ülkemizdeki enerji tüketiminde önemli bir paya 
sahip olan binaların ısıtılmasında kullanılan enerji miktarını sınırlayarak enerji tasarrufu sağlamayı 
hedeflemektedir. 
 
Türkiye, TS 825’de derece-gün (DG) sayılarına göre il merkezleri için 4 yalıtım bölgesine ayrılmıştır. 1. 
bölge ısıtma için en az enerji ihtiyacının olduğu, 4. bölge ise en fazla enerji ihtiyacının olduğu bölgeyi 
temsil etmektedir. 
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Bu çalışmada dış duvarlara uygulanacak yalıtım kalınlığının optimum değerinin tespiti için bir prosedür 
tanıtılmış ve farklı şartlarda çözümlemeler yapılmıştır. Enerji ve yalıtım maliyetlerinden oluşan toplam 
maliyetin minimizasyonu için ömür maliyet analizi (life cycle cost) kullanılmıştır. Optimum yalıtım 
kalınlığı hesaplamalarına geçmeden önce, ele alınan bölgenin yıllık dış hava sıcaklık verilerinden 
yararlanarak DG sayısı tespit edilmiş, ısıtma sezonunun başlama ve bitiş tarihleri belirlenmiştir. Daha 
sonra, optimum yalıtım kalınlıkları farklı DG sayıları, duvar tipleri ve yalıtım malzemeleri için tespit 
edilerek bulgular genelleştirilmiştir.  
 
 
 
 
2. MATEMATİKSEL MODEL 
 
 
2.1. Derece-gün Yöntemi 
 
Enerji gereksiniminin tahmini için kullanılan yöntemlerden biri de derece-gün (DG)’dür. DG değeri 
belirli bir denge sıcaklık (Tb) referans alınarak hesaplanır. Denge sıcaklığı, binadaki ısı kaynaklarıyla 
(insan, aydınlatma, güneş ışınımı vs.) binadan olan ısı kayıplarının eşit (dengede) olduğu sıcaklık 
olarak tanımlanır. Bu nedenle binanın yapısal özellikleri (duvar tipi, yalıtım durumu, hava sızıntıları, 
güneş ışınımı durumu), iklim koşulları ve bina kullanıcılarının kişisel tercihleri gibi birçok faktör DG 
değerinin belirlenmesini etkilemektedir [6]. Bu çalışmada Tb =15ºC alınmıştır [7]. 
 
Isıtma sezonunda toplam derece-gün sayısı için eşitlik (1) ve (2) kullanılabilir.  
 

 ( )∑ −=
N

oi TTDG
1

  (To ≤ Tb)  (1) 

 0=DG   (To > Tb)  (2) 
 
Burada Ti iç ortam dizayn sıcaklığı, To günlük ortalama dış hava sıcaklığı ve N ısıtma yapılan toplam 
gün sayısıdır. Günlük ortalama sıcaklık, gün içindeki ölçülen maksimum ve minimum sıcaklıkların 
ortalaması alınarak belirlenir.  
 

 
2

max,min, oo
o

TT
T

+
=  (3) 

 
Burada To,min ve To,max sırasıyla gün içinde kaydedilen en düşük ve yüksek sıcaklıklardır.  
 
 
2.2. Isı Kayıpları ve Enerji Gereksinimi 
 
Dış duvarın birim yüzeyinden olan ısı kaybı, 
 
 ( )ob TTUq −=  (4) 
 
denklemiyle hesaplanabilir. Burada U duvarın toplam ısı transfer katsayısıdır. DG kavramından 
yaralanılarak birim yüzey alan için yıllık ısı kaybı ise eşitlik (5) ile bulunabilir.  
 
 UDGq ..86400=  (5) 
 
Dış duvarın birim yüzeyinden oluşan ısı kaybı sebebiyle, ısıtma için gerekli yıllık enerji miktarı EA, yıllık 
ısı kaybının yakma sisteminin verimine bölünmesiyle hesaplanabilir. 
 
 η/..86400 UDGE A =  (6) 
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Yalıtımın da olduğu tipik bir duvar için toplam ısı geçirgenliği, U, 
 

 
owi hkxRh

U
/1//1

1
+++

=  (7) 

 
şeklindedir. Burada hi ve ho sırasıyla iç ve dış taraftaki ısı taşınım katsayıları, Rw yalıtımsız duvarın ısıl 
direnci, x ve k sırasıyla yalıtım malzemesinin kalınlığı ve ısı iletim katsayısıdır. Binanın iç ve dış 
tarafındaki ısı taşınım katsayıları için hi = 8,29 W/m2K ve ho = 34,0 W/m2K değerleri kullanılmıştır [8]. 
Yalıtımsız duvarın toplam ısıl direnci Rt,w olmak üzere toplam ısı geçirgenliği yeniden düzenlenirse, 
 

 
kxR

U
wt /

1

, +
=  (8) 

 
elde edilir. Bu durumda, ısıtma için gerekli yıllık enerji ihtiyacı eşitlik (9) yardımıyla hesaplanabilir.  
 

 ( )ηkxR
DGE

wt
A /

.86400

, +
=  (9) 

 
Burada η ısıtma sisteminin verimidir. Hu doğalgazın alt ısıl değeri olmak üzere, tüketilen yıllık yakıt 
(doğalgaz) miktarı aşağıda verilen denklemle hesaplanır.  
 

 ( ) η../
.86400

, HukxR
DGm

wt
f +
=  (10) 

 
 
2.3. Maliyetler ve Optimum Yalıtım Kalınlığı 
 
Yıllık yakıt miktarı bulunduktan sonra bu değerin yakıtın birim fiyatı (Cf) ile çarpılması yakıt maliyetini 
verir. Birim yüzey alan için ısıtmanın yıllık maliyeti eşitlik (11) ile hesaplanabilir.  
 

 ( ) η../
..86400

, HukxR
CDG

C
wt

f
A +
=  (11) 

 
Bu çalışmada, binanın kullanım ömrü süresince enerji maliyet hesaplamalarında ömür maliyet analizi 
(LCCA) kullanılmıştır. Toplam ısıtma maliyeti hesaplanırken ömür süresi (LT) ve bugünkü değer (PV) 
birlikte değerlendirilmesi gerekir. PV değeri, gerçek faiz oranına (r) ve zamana bağlıdır. Gerçek faiz 
oranı aşağıda verilen denklemle bulunur.  
 
 ( ) ( )ggir +−= 1/  (12) 
 
Burada g enflasyon oranı ve i faiz oranıdır. Bu durumda PV [9], 
 

 ( )
( )LT

LT

rr
rPV
+

−+
=

1
11  (13) 

 
Burada LT ömür süresidir ve 10 yıl olarak kabul edilmiştir [10]. Yalıtımın toplam maliyeti (Ct,ins) 
aşağıda verilen denklemle bulunur.  
 
 xCC insinst ., =  (14) 
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Sonuç olarak toplam ısıtma maliyeti eşitlik (15) ile hesaplanabilir.  
 

 ( ) inst
wt

f
t C

HukxR
PVCDG
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, ../

...86400
+

+
=

η
 (15) 

 
Toplam ısıtma maliyetinin yani (15) nolu denklemin, yalıtım kalınlığına (x) göre türevi alınıp sıfıra 
eşitlenirse optimum yalıtım kalınlığı elde edilir. 
 

 wt
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f
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2.4. Parametreler 
 
Çalışmada ele alınan iki duvar tipinin özellikleri Tablo 1’de, yakıtla ilgili özellikler ve PV analizinde 
kullanılan bazı finansal ve maliyet parametreleri ise Tablo 2’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Duvar tipleri ve özellikleri  
 

Parametre Değer 

I. tip duvar 
 2 cm İç sıva k=0,87 W/mK 
 x cm Yalıtım k=0,034 W/mK 
 13,5cm Tuğla k=0,45 W/mK 
 3 cm Dış sıva k=0,87 W/mK 
     U =1/(Rins+0,508) W/m2K 

II. tip duvar (sandviç duvar) 
 2 cm İç sıva k=0,87 W/mK 
 13,5cm Tuğla k=0,45 W/mK 
 x cm Yalıtım  k=0,034 W/mK 
 8 cm Tuğla k=0,45 W/mK 
 3 cm Dış sıva k=0,87 W/mK 
     U =1/(Rins+0,696) W/m2K 

 
Tablo 2. Yakıt, yalıtım özellikleri ve finansal parametreler [10,11] 
 

Parametre Değer 

Yakıt (Doğalgaz) 
 Alt ısıl değer (Hu) 34,526.106 J/m3 
 Fiyat (Cf) 0,259 $/m3 
 Isıtma sisteminin verimi (η) 0,93 
Yalıtım malzemesi (polistiren) 
 Isı iletim katsayısı (k) 0,034 W/mK 
 Fiyatı (Cins) 75 $/m3 
 Yoğunluğu (ρ) 30<ρ<35 kg/m3 
Finansal parametreler 
 Enflasyon oranı (g) 8 
 Faiz oranı (i) 14 
 Ömür (LT) 10 
 Şimdiki değer (PV)  7,52 (eş.13 ile) 
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3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 
 
Optimum yalıtım kalınlığı hesabında öncelikle incelenecek bölgenin derece-gün değerinin belirlenmesi 
gerekir. Aşağıda verilen grafikte, 4. bölge derece-gün il grubunda yer alan örnek bir il için dış hava 
sıcaklık verilerinin yıl içindeki değişimi görülmektedir (Şekil 1). Verilen şekil, ısıtma sezonunun 
başlangıç ve bitiş zamanlarını tespit etmek için kullanılır. Yılın ilk ve son günleri kış mevsimine denk 
geldiğinden Şekil 1’den görüldüğü gibi dış sıcaklıklar oldukça düşüktür. Denge sıcaklığı 15ºC 
alındığında ısıtma sezonun başlangıç ve bitiş noktaları, eğrinin kesim noktaları olup sırasıyla yılın 277. 
(4 Ekim) ve 126. (6 Mayıs) günleridir. Yani, dış hava sıcaklık verileri dikkate alındığında Tablo 3’ten 
görüldüğü gibi, teorik olarak 4 Ekim tarihinde ısıtma sezonu başlamakta ve 6 Mayıs tarihinde sezon 
son bulmaktadır. Periyot olarak yılın 1. ile 126. günleri arası 126 gün ve 277. ile 365. günleri arası 89 
gün olmak üzere toplam 215 gün ısıtma yapılmaktadır. İlin veya gözöüne alınan bölgenin dış sıcaklık 
verilerinin uzun periyotlu (en az 10 yıl gibi) olması daha güvenilir sonuçlara ulaşılmasına imkan sağlar. 
 

 
 

Şekil 1. Dış hava sıcaklığının değişimi 
 
Tablo 3. Isıtma periyodu 
 

Isıtma yapılan süreç (gün) Başlangıç günü / tarihi Bitiş günü / tarihi 
1-126, 277-365 277. gün / 4 Ekim 126. gün / 6 Mayıs 

 
Şekil 2’de verilen DG değerleri incelendiğinde, yılın ilk ve son günlerinde bu değerlerin büyük olduğu 
görülür. Çünkü bu günlerde dış hava sıcaklığı düşük olduğundan ısıtma için gerekli enerji miktarı veya 
diğer bir deyişle DG büyüktür. Yılın 126. ve 277. günleri arasında ısıtma yapılmadığından doğal olarak 
bu günler arasında DG sıfırdır. Her gün için bulunan derece-gün değerleri toplandığında DG=3426,78 
olarak hesaplanır. 
 

 
 

Şekil 2. Derece-gün (DG) değerlerinin değişimi 
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Şekil 3’de maliyetlerin (enerji, yalıtım ve toplam maliyet) yalıtım kalınlığı ile değişimi görülmektedir. Dış 
duvara uygulanan yalıtımın kalınlığı arttıkça doğal olarak toplam ısıl direnç (Rt) artar ve duvardan olan 
ısı kaybı azalır. Isı kaybının azalmasıyla şekilden görüldüğü gibi yıllık yakıt maliyeti (Cf,pv) azalan bir 
eğimle azalmaktadır. Çünkü yalıtım kalınlığı arttıkça Rt azalan bir eğimde artmaktadır. Bununla 
birlikte, yalıtım kalınlığı arttıkça yalıtım maliyeti (Ct,ins) de lineer olarak artmaktadır. Çünkü uygulanan 
yalıtım kalınlığının artması daha fazla yalıtım malzemesi kullanılması anlamına gelmektedir. Bu iki 
maliyetin göz önünde bulundurulmasıyla oluşan toplam maliyet (Ct), yalıtım kalınlığının artmasıyla 
baştan azalmasına karşın belli bir değerden itibaren, enerji maliyetinin toplam maliyet içindeki 
etkinliğini kaybetmesinden dolayı artmaktadır. Toplam maliyeti minimum yapan nokta en uygun yalıtım 
kalınlığı değerini vermekte ve optimum yalıtım kalınlığı olarak adlandırılmaktadır. Bu noktanın sağında 
ve solunda (yani daha fazla ve az yalıtım kullanılması durumunda) ya yalıtım ya da yakıt maliyetinden 
dolayı toplam maliyet artma eğilimi göstermektedir. Yapılan hesaplamalarda optimum yalıtım kalınlığı 
7,3 cm bulunmuştur. 
 

 
 

Şekil 3. Isıtma, yalıtım ve toplam maliyetin yalıtım kalınlığıyla değişimi 
 
Şekil 4’de toplam maliyet eğrisi iki farklı duvar tipi için verilmiştir. Bu grafikten duvar tipinin optimum 
yalıtım kalınlığı üzerine etkisi görülmektedir. II. tip duvarın (sandviç duvarın) ısıl direnci I. tip duvara 
göre daha fazla olduğundan yakıt maliyeti dolayısıyla toplam maliyet bir miktar daha düşüktür. Ancak 
yalıtım kalınlığı arttıkça bu fark azalmakta, iki maliyet eğrisi birbirine yaklaşmaktadır. Yapılan 
hesaplamalarda sandviç duvar için optimum yalıtım kalınlığı 6,7cm bulunmuştur. Dolayısıyla, yüksek 
ısıl dirence sahip duvarlarda daha ince yalıtım kullanılabileceği sonucuna ulaşılmaktadır.  
 

 
 

Şekil 4. İki farklı duvar tipi için toplam maliyetin yalıtım kalınlığı ile değişimi 
 
Yapılan hesaplamalarda incelenen bölge için DG yaklaşık 3426 olarak elde edilmişti. DG değeri iklim 
koşullarına göre oldukça değişkenlik göstermektedir. Ülkemiz için il bazında DG değerleri 
(Hatay/İskenderun için) 878  ile (Ardahan için) 5443 arasında değişmektedir (Bolattürk, 2006). Bu, 
Ardahan ilinde bulanan bir binanın, aynı özellikte İskenderun’da bulunana göre ısınma için 6,2 kat 
daha fazla enerji ihtiyacı olduğunu göstermektedir. 
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Enerji ihtiyacındaki bu ciddi değişim, optimum yalıtım kalınlığını da önemli ölçüde etkilemektedir. DG 
değerlerinin 500 ile 6000 arasında değişmesinin optimum yalıtım kalınlığı üzerindeki etkisi Şekil 5’de 
gösterilmiştir. Şekilden, İskenderun ili için optimum yalıtım kalınlığı yaklaşık 2,8 cm okunurken, 
Ardahan için yaklaşık 9,6 cm okunmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde bina uygulamalarında, iklim 
koşullarına dikkat edilmeli ve her ilin hatta varsa ildeki özel bölgelerin de meteorolojik koşulları göz 
önünde bulundurularak yalıtım kalınlıkları belirlenmelidir.  
 

 
 

Şekil 5. Optimum yalıtım kalınlığının DG ile değişimi (I. tip duvar için) 
 
Optimum yalıtım kalınlığını etkileyen faktörlerden biri de duvarın ısıl direncidir. Daha önce dikkate 
alınan I ve II nolu duvar tiplerini yalıtımsız haldeki ısıl dirençleri sırasıyla 0,508 ve 0,696 m2K/W idi 
(Tablo 1). Şekil 6’da ise 0,4’den 0,8 m2K/W değerine kadar değişen üç farklı ısıl dirence sahip duvar 
için optimum yalıtım kalınlıkları verilmiştir. Duvarın ısıl direnci arttıkça gerekli yalıtım kalınlığı 
azalmaktadır. Dolayısıyla yüksek ısıl dirence sahip duvarlarda uygulanacak yalıtım kalınlığı daha 
aşağılara çekilebilir. Örnek olarak DG=1000 için baktığımızda Rt,w=0,4 m2K/W’da xopt=3,5 cm iken 
Rt,w=0,8 m2K/W’da xopt=2,2 cm bulunmaktadır. 
 

 
 

Şekil 6. Farklı duvar ısıl dirençleri için optimum yalıtım kalınlıkları 
 
Buraya kadar yapılan analizlerde yalıtım malzemesi değiştirilmediğinden yalıtım malzemesinin ısıl 
direncinin optimum yalıtım kalınlığı üzerindeki etkisi görülememiştir. Çalışmada yalıtım malzemesi 
olarak ısı iletim katsayısı k=0,034 W/mK olan polistiren alınmıştı. Kullanılacak yalıtım malzemesinin ısı 
iletim katsayısının optimum yalıtım kalınlığına etkisi Şekil 7’den görülmektedir. Isı iletim katsayısı 
arttığında optimum yalıtım kalınlığı da artmaktadır. Ancak bu etki, yüksek DG değerlerinde yani soğuk 
bölgelerde daha fazla olmaktadır. İklim olarak daha sıcak bölgelerde yalıtım malzemesinin önemi daha 
az olmaktadır. Hatta DG=500 için optimum yalıtım kalınlıkları neredeyse üst üste çakışıktır. DG=3426 
için polistiren kullanıldığında optimum yalıtım kalınlığı 7,3 cm bulunmuştu. k=0,025 W/mK ve k=0,045 
W/mK ısı iletim katsayısı değerlerine sahip iki yalıtım malzemesi kullanılması durumunda optimum 
yalıtım kalınlıkları ise sırasıyla 6,5 cm ve 8,1 cm’dır. 
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Şekil 7. Yalıtım malzemesi ısı iletim katsayısının optimum yalıtım kalınlığına etkisi (I. tip duvar için) 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Ülkemizin enerji kaynaklarının sınırlı ve dışa bağımlı olması nedeniyle özellikle enerjinin yoğun olarak 
tüketildiği ve ısı kayıpların çok olduğu konut sektöründe enerjinin korunumu ve verimli kullanımı gün 
geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır.  
 
Bu çalışmada örnek bir bölgenin ısıtma sezonu tespit edilmiş ve enerji maliyetleri dikkate alınarak 
optimum yalıtım kalınlığı hesaplanmıştır. Duvar tipine, yalıtım malzemesinin ısı iletim katsayına ve 
bölgenin DG sayısına bağlı olarak gerekli yalıtım kalınlıklarının değişimi belirlenmiştir. Sonuç olarak, 
duvarın toplam ısı transfer katsayısının artması optimum yalıtım kalınlığını azaltırken, DG ve yalıtım 
malzemesinin k değerinin artması optimum yalıtım kalınlığını artırmaktadır.  
 
Ülkemizdeki optimum yalıtım kalınlıklarına baktığımızda ise yaklaşık 2,8 ile 9,6 cm arasında oldukça 
geniş bir aralıkta değiştiği görülmektedir. Bu nedenle ülkemizde, enerji verimliliği ve binaların ısıtma-
soğutma hesaplamalarında ilin yanı sıra ilçe bazında tek tek iklim koşulları belirlenmeli ve yerel 
çözümler sunulmalıdır. 
 
Yalıtım konusunda uygulamaya konulacak bir plan, ülkemize çok şey kazandıracaktır. İnsanlarımız 
daha sağlıklı, güvenli ve konforlu mekanlarda yaşayacaktır. Yalıtım, bütçeye, sağlığa, konfora ve 
çevreye yatırımdır. Kısaca yalıtım, karlı yatırımdır. 
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ÖZET 
 
Dış iklimsel koşulların iklim bölgelerine ve yıl içindeki dönemlere bağlı olarak gösterdiği değişiklikler 
geniş bir alanı kaplıyor olmasına karşın, iç iklimsel konfor koşullarının daha dar bir alanda sınırlandığı 
bilinmektedir. Farklı mühendislik ve disiplinlerin ortaklaşa çalışmaları ile meydana gelen mimari ürünün 
bütünlüğünün korunması ve yapıdan beklenen performansın maksimum düzeyde tutulması ve 
geleceğe olumlu örnekler devredilmesi açısından bu konu önem taşımaktadır. 
 
Bu çalışma; ilköğretim dersliklerinde termal konfor araştırmasının sonuçlarını yansıtmaktadır. Çalışma 
için Trabzon’da bir ilköğretim okulu seçilmiştir. Bu okulda okuyan 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenim 
gördükleri mekânların fiziksel çevre koşullarının ölçümleri yapılmış ve öğrencilerin bu dersliklerin 
termal koşulları hakkında hissettikleri değerlendirilmiştir. Çalışma hem ısıtma dönemini (kış) hem de 
ısıtma olmayan (yaz) dönemi kapsamaktadır. Öğrencilerin hissettikleri termal konfor düzeyini 
belirlemek üzere bir dizi soruyu içeren bir anket çalışması yapılmıştır. 
 
İncelenen dersliklerin fiziksel çevre koşullarının (hava sıcaklığı, bağıl nem, hava hızı ve iç yüzey 
sıcaklığı) ölçümleri ile Fanger’in 7-nokta termal duyarlılık ölçeğindeki soruları da içeren anketler eş 
zamanlı olarak yapılmıştır. Öğrencilerin termal duyarlılık ölçeğini daha iyi kavrayabilmeleri için +3’den 
-3’ e değerlendirmede uygun tonda renkli fonlar üzerine rakamın değerini anlatan karikatürler 
öğrencilere sunulmuş ve konu hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. 
 
Elde edilen verilerle PMV (predicted mean vote-tahmini ortalama oy) ve PPD (predicted percentage 
dissatisfied-memnuniyetsizlerin tahmini yüzdesi) belirlenmiş ve incelenen derslikler ISO (International 
Standards Organization) Standard 7730 termal konfor standardına göre değerlendirilmiştir. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
İklimsel konfor koşulları mekanik sistemlerle kontrol edilebilen bir binanın sağlaması gereken optimum 
iklim durumunu tanımlar. Amaç konforlu bir iç çevre yaratmak olduğuna göre, iklimsel konfor 
koşullarının ve konfor durumunda bulunabilmek için duyulan iklimsel ihtiyaçların saptanması, böyle bir 
iç çevreyi sağlayacak binanın tasarım sürecinin başlangıç aşamasını meydana getirmelidir. 
 
Kentlileşmenin ve toplumun gün geçtikçe çağdaş teknolojiye ulaşması sonucu insanların büyük bir 
oranı yaşamlarının önemli bir kısmını iç mekânlarda geçirmektedir. Bu mekânlarda kullanıcıların 
performansları üzerine olumlu ya da olumsuz etki oluşturan etmenlerden biri de sıcaklık öğesidir. 
Termal konfor şüphesiz ki iş verimini ve üretkenliği etkileyen önemli etkenlerden biridir. Dersliklerin 
termal konforunun da hem öğrenme hem de özenli bir sıcaklık kontrolü ile enerji korunumu potansiyeli 
üzerine doğrudan bir etkisi vardır. ISO (International Standards Organization) Standard 7730’a göre 
termal konfor termal çevreyle memnuniyeti anlatan koşul olarak tanımlanır. 

 Teknolojik Araştırma Bildirisi 



   ___________________________________________  200  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

Termal konfor terimi, insanın bulunduğu ortamın termal koşullarını ne daha sıcak ne de daha soğuk 
istememesi halidir [1]. İnsanın yapısı, yaşı, cinsiyeti gibi birçok parametreye bağlı olsa bile en genel 
anlamda termal konforu etkileyen değişkenler kişisel ve çevresel parametreler olarak sınıflandırılabilir: 
 
Kişisel parametreler: 
 

• Aktivite seviyesi  
• Kıyafetin termal direnci 
 

İç mekânı oluşturan iklimsel parametreler: 
 

• Hava sıcaklığı 
• İç yüzey sıcaklığı 
• Hava hızı 
• Bağıl nem  

 
Aktivite seviyesi: İnsan vücudu metabolizma olarak adlandırılan bir sistemle sürekli olarak ısı üretir. 
Bu ısı sabit iç sıcaklığı ve ideal bir deri sıcaklığını sürdürmek için vücut tarafından çevreye yayılır. 
Uyku halindeyken minimum miktarda ısı üreten vücut, oturmadan yürüme ya da koşmaya doğru 
aktivitesini arttırdıkça ürettiği ısı miktarı da artış gösterir. 
 
Aktivite seviyesinin standart ölçüm birimi ‘met’ (metabolic activity-metabolik aktivite) dir. 
(1 met=58,2 W/m2) 
 
Kıyafetin termal direnci: Bireylerin üzerlerine giydikleri kıyafet vücuttan ısı kaybını yavaşlatan bir 
yalıtıcı olarak görev alır. Giysilerin ısı geçiş direnci ‘clo’ (clothing-kıyafet) birimi ile ifade edilir. 
(1clo=0,155 m2 0C/W) 
 
Hava sıcaklığı: Çevre havanın kuru termometre sıcaklığıdır. İnsanın çevresiyle yaptığı konveksiyonel 
ısı alışveriş miktarını belirleyen önemli etkenlerden biridir, ‘0C’ ile ifade edilir. 
 
İç yüzey sıcaklığı: Kapalı mekânların iç yüzey sıcaklıklarına bağlı olarak meydana gelen ısıl ışınım 
sıcaklığıdır. ‘0C’ ile ifade edilir. 
 
Hava hızı: Kapalı mekânlar için termal konfor incelemelerinde ikincil olarak etkili bir etkendir. Vücuttan 
buharlaşma ile ısı kaybında etkilidir. Birimi ‘m/sn’ dir. 
 
Bağıl nem: Havadaki gerçek su miktarı ile hava sıcaklığında tutulabilen havanın su buharının 
maksimum miktarı arasındaki orandır. ‘%’ olarak ifade edilir. Çeşitli işlevlere hizmet vermesi için 
oluşturulan mekanlarda istenilen bağıl nem aralığı genellikle %30 ve %70 aralığındadır ve %50 en çok 
kabul gören değerdir. %40-%70 arasındaki bağıl nemin termal konfor üstünde büyük bir etkisi yoktur. 
Bazı ofislerde nem, bilgisayarların korunumu yüzünden %40 ile %70 arasında tutulur. Ama 
iklimlendirmesiz çalışma alanlarında ya da iç mekân çevresini etkileyebilen dış mekân iklim 
koşullarının hâkim olduğu yerlerde bağıl nem ılık ve sıcak nemli günlerde %70’den büyük olabilir [2], 
[3], [7], [8], [9], [10], [11]. 
 
 
 
 
2.ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 
 
Dersliklere ilişkin termal veriler, yıl içinde biri ısıtma olan dönemde (kış) diğeri de ısıtma olmayan 
dönemde (yaz) olmak üzere iki aşamada elde edildi. Bu ölçümlerle eş zamanlı olarak 108 öğrenci (48 
kız, 60 erkek) ile gerçekleştirilen yaz ve kış mevsimleri için içeriği aynı olarak düzenlenen bir anket 
çalışması yapıldı. Uygulanan anketlerde öğrencilerin kişisel bilgilerinin yanı sıra, bulundukları sınıfın 
termal koşullarını değerlendirebilecekleri Fanger’in 7-nokta termal duyarlılık ölçeğini kapsayan 
sorulara yer verildi. Bu ölçeğin daha iyi kavranabilmesi ve akıllarda anlam kargaşası oluşmaması için 
anket çalışması karikatürlü anlatımlarla desteklendi. 
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2.1.Termal Duyarlılık Ölçeği ve PMV_PPD Göstergeleri 
 
Fanger, 7-nokta termal duyarlılık ölçeği ile çok sayıda bireyden oluşan bir topluluk için en az % 80’lik 
memnuniyeti sağlayacak konfor sıcaklığını tahmin etmeye çalışmıştır. Konfor bölgesi için +1,0,-1 
oylarını konforlu olarak nitelendirmiştir [3]. Bu değerler Tablo 1’de gösterilmiştir, [4]. 
 
Tablo 1. 7-nokta termal duyarlılık ölçeği 
 

+3 Sıcak  
+2 Ilık 
+1 Biraz ılık 
0 Nötr 
-1 Biraz serin 
-2 Serin  
-3 Soğuk  

 
PMV modeli öncelikle çok sayıda insandan oluşan bir grubun termal duyarlılığını tahmin etmek için 
tasarlanmıştır. Bu tür gruplarda bireyler arasında kişilerin o anki psikolojik halleri, kıyafet seçimleri ve 
diğer kişisel parametrelerinden kaynaklı yaklaşık 20C ya da termal duyarlılık ölçeğinin bir birimine 
kadar farklılık görülebilir. Bu yüzden mekândaki termal çevre PMV modeline göre oluşturulursa, bu 
mekândaki bireylerin bazılarının termal olarak memnuniyetsiz olmaları olasıdır. İnsanlar arasındaki bu 
fark yine Fanger tarafından geliştirilen PPD göstergesi ile ifade edilir, (Şekil 1). PMV göstergesiyle 
tanımlanan konfor sıcaklığında PPD göstergesi kullanıcıların %5’inin hàlà termal çevreden memnun 
olmadığını gösterir. Bu yüzden PMV modeli kullanıcıların çoğunluğu için memnun verici sıcaklık 
aralığını belirlerken, tüm kullanıcıların termal olarak aynı koşullarda memnun olabileceğini düşünmek 
doğru değildir [5]. 
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Şekil 1. Memnun olmayanların tahmini yüzdesi (PPD) değerinin tahmini ortalama oy (PMV) değerinin 

fonksiyonu olarak değişimi [ISO 7730:2005(E)]. 
 
PMV modeli, ikincil olarak kullanıcıların bir iç mekânda kendilerini ne kadar sıcak ne kadar soğuk 
hissettiğini ölçmeye dayalıdır. Fakat içerik olarak termal duyarlılık; termal memnuniyet (termal 
koşullarla memnunum/memnun değilim), termal kabul edilirlik (termal koşullar kabul edilir/ kabul 
edilemez), termal konfor (konforlu/konforsuz hissediyorum) ve termal tercihten (daha sıcak/daha serin 
olmasını isterim) farklıdır [1]. 
 
Termal duyarlılık basit olarak kullanıcının içinde bulunduğu ortamın sıcaklığını değerlendirmesiyle 
ölçülür. -1, 0, +1 değerlerinin termal duyarlılıkta memnuniyeti gösterdiği varsayılır [6]. 
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3.YAPININ TANITIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Yapı Trabzon İli sınırları içerisinde yer alan 3 katlı (zemin+2kat) bir ilköğretim okuludur. İnceleme 
yaptığımız 6., 7. ve 8. sınıflar 1. ve 2. katta yer almaktadır. Bu çalışma için 2 tane 8. sınıf ve birer tane 
6 ve 7. sınıf seçilmiştir, (Tablo 1, Şekil 2, 3, 4, 5). 
 
Tablo 1. Çalışma için seçilen sınıfların özellikleri 
 

Sınıf Yönlenme Öğrenci yaş ortalaması Konumu Şube 
A Kuzey 14,15 2.kat 8 
B Güney 14,26 2.kat 8 
C Kuzey 13,12 1.kat 7 
D Kuzey 12.46 2.kat 6 

 

KORİDOR

MÜDÜR MEMUR FEN LAB. 2 FEN LAB. 1

DERSLİK
YABANCI DİL

PROJE ST.
FEN BİLGİSİDEPO

KAT HOLÜ

 
 

Şekil 2. Seçilen ilköğretim okulu -1. Kat Planı (Tasarlanan Proje) 
 

 
 

Şekil 3. Seçilen ilköğretim okulu -2. Kat Planı (Tasarlanan Proje) 
 

 
 

Şekil 4. Seçilen ilköğretim okulu -1. Kat Planı (Mevcut Proje) 
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Şekil 5. Seçilen ilköğretim okulu -2. Kat Planı (Mevcut Proje) 
 

Hazırlanan mimari projeye ek olarak şu anda zemin ve 1. katta devam eden ve idari personele hizmet 
veren bir ek yapı mevcuttur. Mimari projede idari personel için hazırlanan mekânların işlevi 
değiştirilerek derslik haline getirilmiştir. 
 
Mimari proje incelendiğinde okulun mevcut öğrenci potansiyeli için derslik sayısında yetersiz kaldığı ve 
projelendirmede laboratuar ya da diğer çalışma mekânları olarak düzenlenen alanların dersliğe 
çevrilerek bu yetersizliğin karşılanmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca mimari projede idari 
personel için hazırlanan mekânların işlevi değiştirilerek derslik haline getirilmiştir. Bu mekânların sıhhi 
tesisat projelendirilmesi işlev değişikliği oluşturulurken dikkate alınmamış, bu nedenle dersliklerde 
sıcaklık farklılıkları ortaya çıkmıştır. Örneğin; Sınıf D’nin kullandığı mekân tasarım aşamasında 
kütüphane olarak düşünüldüğü için iç mekân sıcaklığı 200C ve aynı mekân içindeki fotokopi alanı ise 
220C olarak düzenlenmiştir. Oysaki derslik olarak tasarlanan mekânlarda iç ortam sıcaklığı 220C 
olarak düzenlenmektedir.  
 
 
3.1.Sınıfların Termal Konfor Açısından Değerlendirilmesi 
 
3.1.1.Sınıf A 
 
15 kız ve 10 erkek öğrencinin bulunduğu, kuzeye yönlenmesi olan bu sınıfta ısıtma olan dönemde 
(kış) ölçülen hava sıcaklığı 17,5 olarak kaydedilmiştir. Bu sıcaklık öğrencilerin mevcut okul kıyafetlerini 
giydikleri ve okul aktivitesi içinde oldukları süre içerisinde ve sınıf içerisindeki bağıl nem %60,4’ü 
gösterdiğinde PMV’ yi (ortalama tahmini oy) -1,13 olarak göstermiş ve sınıf içerisinde %31,8’lik bir 
memnuniyetsizlik oluşturmuştur. Bu veriler için sınıf içi hava sıcaklığı 200C ‘ye çıkarıldığında – 0.48’lik 
PMV değeri ile sonuçlanan %80.3’lük kullanıcı memnuniyeti sağlamak mümkündür.  
 
Isıtma olmayan dönemde (yaz) ise yine ISO Standard 7730 (‘Ergonomics of the thermal environment-
Assessment of the influence of the thermal environment using subjective judgment scales’)’a göre -
0,45 PMV değeri ile %80,7’lik kullanıcı memnuniyeti sağlanmıştır. 
 
3.1.2.Sınıf B 
 
8 kız ve 18 erkek öğrencinin bulunduğu, güneye yönlenmesi olan bu sınıf için ısıtma olan dönemde 
(kış) ölçülen ortalama hava sıcaklığı 17,9 olarak kaydedilmiştir. Sınıf içerisindeki bağıl nem %59,6’yı 
gösterdiğinde bu ISO Standard 7730’a göre –1,13’lk bir PMV oyuna denk gelip sınıf içerisinde 
%41,2’lik bir memnuniyetsizlik oluşturmaktadır. Bu veriler için sınıf içi hava sıcaklığı 200C ‘ye 
çıkarıldığında – 0.66’lık PMV değeri ile % 85.8 ’lik kullanıcı memnuniyeti sağlamak mümkündür.  
 
Isıtma olmayan dönemde (yaz) ise +0,36 PMV değeri ile %82,3’lük kullanıcı memnuniyeti 
sağlanmıştır. 
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3.1.3.Sınıf C 
 
15 kız ve 14 erkek öğrencinin bulunduğu kuzeye cephesi olan bu sınıf için ısıtma olan dönemde (kış) 
ölçülen hava sıcaklığı 18,2 0C olarak kaydedilmiştir. Sınıf içerisindeki bağıl nem %53,5’i gösterdiğinde, 
bu -1,24’lük bir PMV oyuna denk gelip sınıf içerisinde %37,2’lik bir memnuniyetsizlik oluşturmuştur. Bu 
veriler için sınıf içi hava sıcaklığı 200C ‘ye çıkarıldığında ISO 7730 Standardına göre – 0.48’lik PMV 
değeri ile % 90.3 ’lük kullanıcı memnuniyeti sağlamak mümkündür.  
 
Isıtma olmayan dönemde (yaz) ise + 0,5 PMV değeri ile %89,8’lik kullanıcı memnuniyeti sağlanmıştır. 
 
3.1.4.Sınıf D 
 
10 kız ve 18 erkek öğrencinin bulunduğu kuzeye cephesi olan bu sınıf için ısıtma olan dönemde (kış) 
ölçülen hava sıcaklığı 17.5 0C olarak kaydedilmiştir. Sınıf içerisindeki bağıl nem %58,6’i gösterdiğinde 
Standarda göre-1,17’lik bir PMV oyu elde edilmiş olup sınıf içerisinde %33,7’lik bir memnuniyetsizlik 
oluşturmuştur. Bu veriler için sınıf içi hava sıcaklığı 200C ‘ye çıkarıldığında – 0.51’lik PMV değeri ile % 
89.5 ’lik kullanıcı memnuniyeti sağlamak mümkündür.  
 
Isıtma olmayan dönemde (yaz) ise + 0,4 PMV değeri ile %91.4’lük kullanıcı memnuniyeti sağlanmıştır. 
 
 
3.2. Öğrenci Sayısı- Termal Duyarlılık İlişkisi 
 
Isıtma olan dönem (kış) için öğrencilerin yaklaşık %35.9’u bu mekanları konforsuz olarak bulmuştur, 
%64.1’i ise -1,0,+1 aralığı dikkate alındığında aynı mekanları konforlu olarak nitelendirmişlerdir. 
Memnuniyetsizlik düzeyinde %19.9’luk oranı kızlar oluştururken, %16’lık oranı ise erkeklerin 
oluşturduğu görülmüştür, (Şekil 6). 
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Şekil 6. İncelenen dersliklerin ısıtma döneminde öğrenci sayısı (%)-termal duyarlılık ilişkisi 
 
Öğrenci kıyafet yalıtımlarının genel ortalamasına bakıldığında, kız ve erkek öğrenciler arasında erkek 
öğrenci kıyafetlerinin genelde kızlara göre daha yüksek bir clo değeri taşıdığı görülür, (Tablo 2). 
 
Tablo 2. Isıtma dönemi için öğrencilerin kıyafetlerinin ısı geçirim dirençleri (clo) 

 
Sınıf  Kızların ortalama clo 

değeri  
Erkeklerin ortalama clo 

değeri 
Sınıfın ortalama clo 

değeri 
A 1.09 1.29 1.19 
B 0.9 1.2 1.05 
C 1.03 1.24 1.13 
D 1.07 1.36 1.21 

Genel ortalama 1.02 1.27 1.14 
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Öğrencilerin öğenim gördükleri sınıfların termal koşullarını değerlendirmesinde psikolojik ve kişisel 
parametrelerin (bu araştırma için özellikle kıyafet yalıtım değerleri) önemli etkisi olduğu görülmektedir, 
(Şekil 7,9). 
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Şekil 7. Isıtma dönemi (kış) için dersliklerin termal koşullarının öğrencilerce değerlendirilmesi 
 

Isıtma olmayan dönem için öğrencilerin yaklaşık %36.3’ü bu mekanları konforsuz olarak bulmuştur, 
%53.7’si ise -1,0,+1 aralığı dikkate alındığında aynı mekanları konforlu olarak nitelendirmişlerdir. 
Memnuniyetsizlik düzeyinde %20.4’lük oranı kızlar oluştururken, %15.9’luk oranı ise erkeklerin 
oluşturduğu görülmüştür, (Şekil 8). 
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Şekil 8. İncelenen dersliklerde ısıtma olmayan dönem de(yaz) öğrenci sayısı (%)- termal duyarlılık 
ilişkisi 

 
Isıtma olan dönemin aksine, ısıtma olmayan dönemde öğrenci kıyafet yalıtımlarının genel 
ortalamasına bakıldığında, kız ve erkek öğrencilerin arasında kız öğrenci kıyafetlerinin erkek 
öğrencilere göre daha yüksek bir clo değeri taşıdığı görülmektedir, (Tablo 3). 
 
Tablo 3. Isıtma olmayan dönem için öğrencilerin kıyafetlerinin ısı geçirim dirençleri (clo) 

 
Sınıf  Kızların ortalama clo 

değeri  
Erkeklerin ortalama clo 

değeri 
Sınıfın ortalama clo 

değeri 
A 0.76 0.53 0.64 
B 0.75 0.67 0.71 
C 0.72 0.45 0.58 
D 0.71 0.59 0.65 

Genel ortalama 0.73 0.56 0.64 
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Şekil 9. Isıtma olmayan dönem (yaz) için dersliklerin termal koşullarının öğrencilerce değerlendirilmesi 
 
 
3.3. Termal Konfor- Başarı İlişkisi 
 
Öğrencilerin çoğunluğu bulundukları dersliklerde hissettikleri sıcaklık derecesinin başarıları üzerine 
etkisini yorumlarken yıl içindeki psikolojilerini de dikkate aldılar. Genelde hiçbir zaman çok soğuk ya da 
çok sıcak hissetmediklerini düşündüklerinde mevcut sıcaklık derecesinin başarıları üzerinde önemli bir 
etki yapmayacağını, ancak biraz da olsa bir etkinin olabileceğini savundular. Öğrencilerin %10.6’lık 
oranı ise fazla ya da çok fazla bir etkiye maruz kalacaklarını belirttiler, (Şekil 10, 11). 
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Şekil 10. Öğrenciler bulundukları dersliklerde kendilerini çok sıcak hissetmesinin dersleri üzerine etkisi 
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Şekil 11. Öğrenciler bulundukları dersliklerde kendilerini çok soğuk hissetmesinin derslerine etkisi 
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SONUÇ 
 
Araştırma sonucu elde edinilen verilerle ISO Standard 7730 değerleri karşılaştırıldığında ısıtma 
döneminde öğrenciler için konforsuz alan oluşturan derslikler, ısıtma olmayan dönemde +1, 0, -1 oy 
aralığında kullanıcılara konforlu bir ortam oluşturmuştur. Diğer taraftan ısıtma olan dönem için 
öğrencilerin %35.9’u, ısıtma olmayan dönem için ise %36.3’ü bulundukları derslikleri konforsuz olarak 
nitelendirmişlerdir. Isıtma olan dönem için bu memnuniyetsizlik oranı ISO Standard 7730 
değerlendirmesi ile hemen hemen birbirini doğrularken, ısıtma olmayan dönemde ise yaklaşık %20’lik 
memnuniyetsizlik oranı farkı meydana gelmektedir. 
 
Aynı derslik içerisinde bulunan kız ve erkek öğrencilerinin kıyafet yalıtım değerlerinde gözle görülür bir 
fark gözlenmiştir, yaklaşık 0,2–0,4 clo’ luk bu fark aynı sınıf içerisinde farklı termal koşulların 
istenilmesine yol açar. Isıtma olan dönem içerisinde erkek öğrencilerin, ısıtma olmayan dönem 
içerisinde ise kız öğrenci kıyafetlerinin clo değerinin fazla olduğu görülmektedir. Öğrenciler arasında 
bu farkın en aza indirilmesinin sağlanması ile (termal açıdan eşit yalıtımın sağlanmasıyla) termal 
memnuniyet oranı yükselebilir. 
 
İncelenen ilköğretim okulunda sınıflar kuzey ve güney yönünde düzenlenmiştir. Güneye cephesi olan 
sınıflar kuzeye olanlara göre daha yüksek iç yüzey sıcaklıklarına sahiptir. Bu da ısıtma olan dönem 
için iç mekân hava sıcaklığı üzerinde olumlu bir etki oluşturmuştur. Kuzeye cephesi olan sınıflarda da 
duvarların iç yüzey sıcaklıkları ek önlemler alınarak bu duvarların ısı geçirgenlik dirençlerinin 
iyileştirilmesiyle uygun hale getirilebilir. 
 
Dersliklerin ısıtma olan dönemde öğrencilere termal açıdan konforlu birer mekân haline gelebilmesi 
için bu dersliklerde mevcut ısıtma tesisatın gözden geçirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi 
gerekmektedir. 
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ÖZET 
 
Ülkemiz dünya ölçeğinde bakıldığında ılımlı iklim kuşağında yer almakla birlikte beş farklı 
karakteristikte bölgelere sahiptir. Bunun yanı sıra küresel ısınma yönünde iklim değişiklikleri de dikkate 
alındığında, sürdürülebilir sağlıklı bir çevrenin enerji etkin tasarımında yalnızca EASD koşulları değil 
ESD koşulları da önem kazanmaktadır. Doğal iklimlendirmede pasif soğutma ısıtmanın önünde yer 
alacaktır. Pasif soğutmada amaç; ısı kazançlarını en aza indirmek, ısı kayıplarını arttırmaktır.  Isı 
kazançlarından kaçınmak için güneşin ısısal etkilerinden korunmak amacıyla binanın konumu, biçimi, 
kabuğu tasarlanırken alınacak önlemlerin yanı sıra bina içi ve bina dışı güneş kontrol elemanları 
önerilmelidir. İç ısı kazançları, hacimleri kullanan kişi sayısının azaltılması, aydınlatma ve diğer ısı 
yayıcı araç gerecin optimizasyonu ile kontrol altına alınmalıdır. 
 
Isı kayıplarının arttırılması için, bina dışı ve içi yüzeylerin doğal hava hareketi sağlanarak, bina 
elemanlarının ya da toprağın ısıl kütlesinden, gece – gündüz, iç – dış sıcaklık farklarından, 
buharlaşmadan yararlanmak gerekmektedir. Bütün bunlar yapıldığında ısısal konforun sağlanamadığı 
koşullar için ek aktif iklimlendirme sistemleri tasarlanacaktır. Böylelikle en az ek enerji harcayan 
mekanlar, binalar ve kentler yaratılmış olunabilecektir.  
 
Rüzgar ısı kayıplarının oluşumunda ve doğal havalandırmada yaşamsal bir güç kaynağıdır. Binaların 
rüzgarla karşılıklı etkileşimi bina aerodinamiğini tanımlamaktadır. Bu bildiride öncelikle pasif 
iklimlendirme ( ısıtma – soğutma ) ilkelerinden, yollarından kısaca söz edildikten bina aerodinamiğinin 
iklimlendirmeye ilişkin, rüzgar, doğal havalandırma, rüzgar kontrolu ve enerji giderlerine rüzgarın etkisi 
konuları elealınmaktadır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Ölçeği ne olursa olsun, sağlıklı bir yapma çevre insanın fiziksel, sosyal, ekonomik gereksinmelerinin 
en üst düzeyde karşılayan bir alt sistemler bütünüdür. Bu alt sistemlerden biri de doğal/ pasif 
iklimlendirmedir. Binaların doğal iklimlendirme alt sistemi olarak tasarlanmasında amaç, insanın 
iklimsel gereksinmelerinin doğal koşullar yardımıyla minimum ek enerji gerektirecek düzeyde 
karşılanmasıdır. Dolaylı amaç ise en az enerji gerektirirken en az kirli atık en az çevre kirliliği, 
kaynakların optimum kullanımı, sürdürülebilir bir yaşam alanı yaratılmasıdır. 
 
Sağlıklı kent sağlıklı binalar, açık alanlar ve onları oluşturan eleman ve bileşenlerden oluşmaktadır. 
Dolayısıyla kentin bütününün iklimsel performansı binaların performanslarının toplamından 
oluşacaktır. 
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Dünya ölçeğinde bakıldığında ılımlı iklim kuşağında yer alan ülkemiz insanın iklimsel gereksinmeleri 
açısından değerlendirildiğinde ılımlı-kuru, ılımlı –nemli bölgeler yanı sıra sıcak- kuru sıcak-nemli ve 
serin bölgelere sahiptir. Bu nedenle pasif / doğal iklimlendirme sistemleri bu karakteristikler gözönünde 
bulundurularak ya ısıtma ( EASD )  ya da soğutma (ESD ) dönem stratejilerine göre tasarlandıktan 
sonra gereksinmelerin karşılanamadığı dönemler için çeşitli ek iklimsel kontrol sistemleriyle 
bütünleştirilmelidirler. 
 
Özellikle ESD koşullarına göre yaratılacak pasif soğutma sistemi rüzgar etkilerinden en üst düzeyde 
yararlanılmasını, güneşin ısısal etkilerinden korunulmasını, EASD döneminde ise rüzgardan en üst 
düzeyde korunulmasını güneşin ısısal etkisinden ise en üst düzeyde yararlanılmasını hedeflemelidir. 
 
İklimlendirme sistemine kaynak girdi olan rüzgar ve bina arasındaki etklileşimin incelenmesi bina 
aerodinamiğinin konusudur. 
 
Binalardaki rüzgar etkileri ile ilgili kaygılar erken dönem insan yerleşimlerine kadar uzanmaktadır. 
Birçok antik kentin tasarımında ortaya konan tasarım ilkelerinin Eski Çin hanedanlarının şehir 
geliştirmedeki Feng-Shui (rüzgar-su) ilkeleri gibi tekrar gündeme gelmesinden de anlaşılabileceği gibi 
bu gün de geçerliliğini koruduğu söylenebilir. 
 
Aynsley, Melbourne ve Vickery’nin bina aerodinamiğine ilişkin önemli bir kaynak oluşturan ‘ Mimari 
Aerodinamik’ kitabından özetle; Aristoteles’in M.Ö. 4. yy., “Meteorologika”da ilk kez gizemli 
rüzgarlardan söz etmesi, onun öğrencisi Theophratus’un hava tahmini metodları, eski Yunanların 
rüzgar gülünde , yönlere   rüzgar tanrıları isimleri vermeleri konuya verilen önemi bize aktarmaktadır. 
Roma’lı mimar ve mühendis Vitrivius’ün, M.Ö. 1. yy, , “Mimarlık Hakkında On Kitap”ında ortaya 
koyduğu prensipleri 15. yy.da Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Avrupa kıtasından gidenlerin 1573’te 
Güney ve Merkez Amerika’daki İspanyol şehirleri için geliştirdikleri şehir planlama yasaları yanı sıra 
dünyanın çeşitli iklim bölgelerinde, Japonya, Kanada, Hindistan, ve benzeri diğer kültürlerde bina ve 
şehirlerin yerel rüzgarlara uygun tasarlandığı görülmektedir. 
 
Endüstri devrimden sonra, şehir planlamasında, Avrupa’da 1870’te Nuremburg’da konutların her 
odasında doğal aydınlatma şartını hesaba katan, 1874’te binalardaki ışık ve hava yeterliliğinin sağlığı 
korumak için gerekli olduğu söylenen İsveç yasalarında,1900’lerde Viyana’da fabrikalardan çıkan 
dumanı şehir dışına taşımak amacıyla, şehir ve bölge planlamada hakim rüzgar dikkate alınmıştır. 
Benzer şehir planlama prensiplerinin çağdaş uygulamalarda deneysel, sayısal tasarım tekniklerinin 
gelişimine koşut birçok örneği vardır [1]. 
 
Bugün ise RÜZGAR tünellerinde binalar etrafındaki akım problemleri, ısıl dengeler gibi diğer iklim 
elemanlarını da içerecek şekilde çok boyutlu olarak incelenmeye devam edilmektedir. Aynı zamanda 
arazide, şehirsel açık mekanlarda gerçek koşullarda ölçüm çalışmalarıyla deney çalışmalarının test 
edilmesi veya benzetişiminin geliştirilmesi olanakları aranmaya devam etmektedir  [2 ref. 1-57]. 
 
 
 
 
2. PASİF İKLİMLENDİRME 
 
Yapma çevrenin doğal / pasif iklimlendirme sistemi olarak tasarlanması; yapma çevreyi oluşturan 
tasarım parametrelerinin İnsanın iklimsel gereksinmelerini, iklim elemanları, yöresel mikro – klimatik ve 
diğer  doğal - yapay mevcut fiziksel çevre verilerinden yararlanarak en az enerji gerektirecek şekilde 
belirlenmesidir. 
 
Pasif iklimlendirme sistemi çevre iklim elemanlarının değerleri konfor koşullarının alt düzeylerinde 
olması durumunda (EASD ) ısıtma, konfor koşullarından üst düzeylerde olması durumunda ( ESD ) 
soğutma işlevi görmek üzere tasarlanmaktadır. 
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2.1. İklimsel Gereksinmeler 
İklimsel gereksinmeler, güneş ışınımı, rüzgar-hava hareketi, hava sıcaklığı, hava nemi ve ısıl ışınım 
gibi iklim elemanlarının, insanın konforda bulunabilmesini sağlayan değerler topluluğudur [3, 4,5]. 
 
Bu koşullar, insanın yaşına, cinsiyetine, eylem düzeyine bağlı olarak değişim göstermektedir. 
 
 
2.2. İklimsel Elemanlar 
 
Yöresel-mikro-klimatik ve iklimsel karakterleri ortaya koyan iklim elemanları güneş ışınımı, hava 
sıcaklığı, hava nemi, rüzgarlar veya hava hareketleri ve bunların sonucu ortaya çıkan doğal olaylardır 
[6]. 
 
 
2.3. Uzak ve Yakın Doğal Çevre Koşulları 
 
Çok genel anlamda büyük ölçekte, dünya üzerindeki coğrafi konum, deniz düzeyinden yükseklik, 
atmosfer koşulları, topoğrafik düzen, yeryüzü örtüsü, küçük ölçekte ise açık mekanların ve yakın 
çevrenin yüzey malzemelerinin ısısal-fiziksel özellikleri, çevre binalarla diğer elemanların biçim, boyut, 
konum gibi geometrik özellikleri olarak sayılabilmektedir [7,8,9]. 
 
Doğal iklimlendirme sistemi olarak yerleşme ve binaların dizaynında, sistemin iklimsel performansını 
etkileyen ve belirleyen parametreler ise; yerleşmenin yeri, yerleşme dokusunun biçimi, binaların 
konumu, bina dışı mekanlarda yer alan çeşitli fonksiyonel elemanlar, bina aralıkları, bina boyutları, 
bina biçimi ve formu, çatı eğimi, bina yönlendirilişi, hacimlerin organizasyonu, hacmin yönü, hacmin 
boyutları, bina kabuğu saydamlık oranı, efektif toplam ısı geçirme katsayısı, pencerelerin biçimi, 
boyutu ve konumu, pencerelerin toplam ısı geçirme katsayısı, doğrama alanı ve toplam ısı geçirme 
katsayısı, camın ısı ve ışınım geçirme ve emme katsayıları, opak bileşenin toplam ısı geçirme 
katsayısı, kabuğun zaman geciktirmesi, kabuğun genlik küçültme katsayısı, opak bileşenin ışınım 
emme katsayısı, kabuğun buhar difüzyon direnç faktörü olarak sıralanabilir. 
 
 
2.4. Pasif / Doğal  İklimlendirmede Uygulanacak Stratejiler 
 
Konut ya da diğer fonksiyonlardaki bina ve yerleşme tasarımda doğal iklimlendirme sistemi 
oluşturmayı amaçlayan ve nesnel bakış açısına sahip yaklaşımlar; 1950’lerde Olgyay kardeşlerin 
çalışmalarıyla başlamış ve bu güne değin çeşitli araştırmacıların yeni teknolojiler geliştirmesiyle 
sürmüştür [10,11,12,13,14]. 
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Şekil 1. İklimsel Tasarım Stratejileri ve İlkelerinin Özeti [14]. 

 
Pasif / doğal iklimlendirme sistemi olarak yapılacak tasarımın doğal çevresel elemanlardan 
gerektiğinde yararlanmak ya da korunmak için geliştirilmiş stratejilere sahip olması gerekmektedir. Bu 
stratejiler geliştirilirken, yukarıda şekil 1’ de D. Watson ve K. Labs ’ın şemasında görülebileceği gibi;  
amaç yaratılan yapma çevre, kullanıcı, doğal çevre arasındaki ısıl olayların iyi analiz edilmesi ve bu 
olaylara karşı takınılacak tavrın ve ilkelerin ortaya konmasıdır. 
 
Pasif Isıtma İlkeleri: 
Isı kayıplarını önlemek ve güneşin ısıtıcı etkisinden en üst düzeyde yararlanmak veya rüzgarın 
olumsuz etkisinden korunmak için yerleşme yeri, dokusu, bina biçimi, kabuğu hacim organizasyonu, 
tampon mekanlar,  bina bileşenleri belirlenirken bina dışı peyzaj elemanları gibi çeşitli kontrol 
elemanları da önerilmelidir. Bina içi ısı kazançlarını arttırmak bakımından kullanıcı yoğunluğu 
arttırılmalıdır. Güneş ısıtmasından yararlanmak üzere doğrudan ışınımı mekana almak üzere saydam 
yüzeyler, rüzgardan korunmuş kış bahçeleri, dolaylı olarak güneş ışınımından alınan ısıyı depolayıcı 
bina elemanları, doğal taşınım döngüleri, ısı depolayıcı birimler tasarlanmalıdır. 
 
Pasif Soğutma İlkeleri: 
 
Isı kazançlarından kaçınmak için güneşin ısısal etkilerinden korunmak amacıyla, yerleşme dokusu 
yeri, biçimi, yoğunluğu,  binanın konumu, biçimi, kabuğu tasarlanırken alınacak önlemlerin yanı sıra 
bina içi ve bina dışı güneş kontrol elemanları önerilmelidir. İç ısı kazançları, hacimleri kullanan kişi 
sayısının azaltılması, aydınlatma ve diğer ısı yayıcı araç gerecin optimizasyonu ile kontrol altına 
alınmalıdır. 
 Isı kayıplarının olabildiğince   arttırılması için, bina dışı ve içi yüzeylerin doğal hava hareketi 
sağlanarak, bina elemanlarının ya da toprağın ısıl kütlesinden, gece – gündüz, iç – dış  sıcaklık 
farklarından, buharlaşmadan yararlanmak gerekmektedir . 
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Çağdaş Pasif Soğutma Sistemleri 
 
Çağdaş pasif soğutma sistemleri  yaz konforunu sağlama   amacına ulaşmada; iklim bölgesi etkin 
isteğine bağlı hava hareketi hızında  konfor havalandırması, yörelerin günlük sıcaklık farkına bağlı  
konvektif  hava hareketini, bina yüzeylerinin soğuk hava ile yıkanmasını sağlayan gece 
havalandırması  ve iç havanın serin dış hava ile değiştirilmesi, bina çatı yüzeyinin doğrudan gece 
ters ışıma yoluyla ısı kaybetmesi ya da gündüz güneş ışınımlarından yalıtılmış bir üst katmanın 
altından iç çatı yüzeyinin  ek bir pervane yardımıyla dolaylı havalandırılması, çatı yüzeyi bir su 
püskürtme sistemiyle nemlendirilirken püskürtülen suyun dış sıcak ve kuru hava ile buharlaşması 
sırasında  ortaya çıkan nemli ve soğumuş havanın bir pervane yardımıyla iç mekana doğrudan 
yönlendirilmesi, ya da gündüz güneşin ısıl etkisinden yalıtılmış çatı yüzeyleri üzerinde düzenlenmiş 
havuz suyunun çatı arasına alınan hava hareketiyle soğurken dolaylı olarak  iç cidarı soğutması, 
yüzeylerinin büyük bölümü  toprakla doğrudan temasta bulunan korugan tipi binalarda kabuğun iletim 
yoluyla toprağa  doğrudan ısı vermesiyle, yada toprak altına yerleştirilen borulardan geçirilerek  dış 
havanın içe alınması sırasında dolaylı soğutma yapılması, iç mekanlarda kurutucu bir madde ile 
nemin yok edilmesi yollarından oluşmaktadır [15]. 
 
(Lechner, 1991 ). 
Yukarıda sayılan her bir yolun iklim karakteristiklerine göre göstereceği performans farklı düzeylerde 
olabilecek bazı durumlarda sakıncalar bile ortaya çıkabilecektir. 
 
 
 
 
 
3. BİNA AERODİNAMİĞİNDE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNE İLİŞKİN BAŞLICA KONULAR 
 
Bina aerodinamiği rügarın binalar üzerindeki yapısal yükleri, çevresel etkileri yanı sıra doğal 
iklimlendirmeye ilişkin öncelikle büyük küçük  doğal ve yapma çevre ölçeklerinde hava hareketleri ve 
rüzgarın karakteristiklerinin tanımlanması, yerleşme dokusu açık ya da kapalı mekanlarda hava 
hareketleri, doğal havalandırma, rüzgar denetimi gibi konularda doğrudan ve ısı kazanç kayıpları gibi 
dolaylı alanlardaki bilgi üretimiyle uğraşmaktadır. 
 
 
3.1. Rüzgâr-hava hareketlerinin Çeşitli ölçeklerde tanımlanması  
 
Dünya ölçeğinden başlayarak, hava hareketleri veya rüzgârların oluşum nedenlerine bakıldığında, 
bunların ısısal, dinamik ya da ısısal kökenli "basınç" sistemi, dünyanın dönmesiyle oluşan "coriolis", 
yeryüzü pürüzlülüğüyle oluşan sürtünme, düşey sıcaklık gradyanı nedeniyle oluşan "yüzdürme", 
havanın akışkanlığıyla bağıntılı "viskozite" kuvvetleri olduğu görülmektedir  [16,17,18]. 
 
Bu güçler sonucu dünya ölçeğinde NE- SW yada tersi doğrultularında kutupsal ve tropikal, alt tropical 
bölge rüzgarları oluşmuştur. 
 
Rüzgarın istatistksel yapısı: Aşağıda verilmiş anemograf kayıtlarından da görülebileceği gibi, 
rüzgarın yön, şiddet ve doğrultuları sürekli değişkendir. Rüzgarın şiddetinde, doğrultusunda ve 
yönünde zamana bağlı oluşan bu değişme özelliğine sağnaklılık veya türbülanslılık denmektedir. 
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Şekil 2. Rüzgar hızı ölçen bir anemograf kaydı örneği [19]. 
 
Atmosferin üst tabakalarında akım tipi olarak "laminer" düzgün diyeceğimiz bu akımların hızı 
yeryüzünden yaklaşık 500 m yüksekliğe kadar, yüksekliğe  ve yüzey pürüzlülüğüne göre değişim gös-
termektedir [1,16,17,18,19]. Kentsel alanla kırsal açık alan arasında hız profilindeki değişim Şekil 3'de 
görüldüğü gibidir. 
 
Kentsel açık alanı oluşturan binalar aynen açık kırsal alandaki topografyanın etkisini yapmaktadır. 
Açık kırsal alanda oluşan akım tipleri ile kentsel alandaki akım tipinde farklılaşma olmakta, rüzgâr veya 
hava hareketleri düzgün olmaktan çıkıp türbülanslı, girdaplı duruma geçmektedir.  Böylece kentsel açık 
mekan ölçeğinde hava hareketlerinin tipi yine geometrik özelliklerle bağıntılı olarak Şekil 4'de görüldüğü 
gibi oluşmaktadır. 
 

 
 

Şekil 3. Yeryüzü sınır tabakasında rüzgar hızı değişim gradyanlarının yapma çevre özelliklerine bağlı 
biçimlenişleri . [18]. 

 
Açık kırsal alanlarda oluşan dağ ve vadi rüzgârları gibi kentsel açık mekanlar arasında, mekanların 
ölçü, konum ve biçimlerine bağlı olarak periodik hava akımları oluşmaktadır.  Bunun nedeni de açık 
mekanları oluşturan yüzeylerin farklı zamanlarda ve miktarlarda güneş ışınımı alarak ısınması veya 
soğumasıdır. 
 
Yerleşme ve bina çevresinde hava akımları: 
 
Bina aerodinamiğin ana konularından biri binalar etrafındaki veya kentsel doku içersinde oluşan 
hava akımlarının karakteristiklerinin ortaya konmasıdır. 
 
Düzenli birbirine paralel lifler halinde gelen hava akımları binaların rüzgara açık yüzeylerinde pozitif 
yada itme, yan ve rüzgar altı arka yüzeylerinde ise negatif yada emme kuvveti şeklinde basınç etkisi 
yapmaktadır. 
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Binaların rüzgar üstü yüzeyine çarpan hava molekülleri yüzeye çarptığı anda duracak, yüzeyi yalayarak 
yönünü değiştirecek sonunda bu yüzeyden kopma noktasında ayrılarak yan yüzeyleri takip ederek bina 
arkasındaki iz bölgesini oluşturacaktır. 

    
 

 
 

Şekil 3. Binalar etrafında oluşan hava akımları şemaları. [18]. 
 
Birbiri tarafından itilen ve farklı hız değerlerine sahip olan hava molekülleri girdaplar oluşturmaktadır. 
Zeminden itibaren gradyanlı bir hız profiliyle etki eden hava akımları binaların rüzgar üstü bölgesinde 
yukardan aşağıya doğru etek girdaplarını ve bina arkasında saçak girdaplarını oluşturmaktadır. Bina 
çevresinde böylece hızı ve esme yönü değişken konforsuz alanlar oluşmaktadır. Binaların 
geometrisine ve ölçüsüne bağlı olarak değişen bu oluşum tasarım aşamasında yapılacak çalışmalarla 
giderilebilinecektir. Özellikle bir boyutta fazla büyük olan yüksek yada yatayda sürekli bina blokları 
olması durumunda bina çevresinde en az bina yüksekliği en fazla bina yüksekliğinin 5 – 7 katı kadar 
mesafelerde bu etkiler görülmektedir. 
 

 

 
 

 
Şekil  4.   a., b. Dikdörtgen binanın etrafındaki 

hava akışı  [19]. 
Şekil 5. Dik dörtgen ve L biçimli bina 

yüzeylerinde hava basıncı [17]. 
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Bina aerodinamiğinin diğer bir inceleme konusu ise binalara rüzgar tarafından uygulanacak 
kuvvetlerdir. Binalar üzerinde rüzgar tarafından yaratılan pozitif veya negatif basınç; rüzgarın yapısal 
ve binaların soğutulması yada havalandırılması gibi çevresel etkilerinin kontrol edildiği sistemlerin 
geliştirilmesi için incelenmektedir. 
 
 
3.2. Doğal Vantilasyon / Havalandırma 
 
Bina aerodinamiğinin  inceleme alanınan giren ana konulardan biridir. 
 
Doğal havalandırma sistemi, hacme gereken taze havanın alınması ve atılması, hacmin yüzeylerinin, 
dolayısıyla havasının (Konveksiyon) taşınım yoluyla soğutulması, hacimde yaşayan insanın konforu 
(vücudun fazla ısısını atmak) için gerekli hava hareketi hızının sağlanmasını amaçlamaktadır. Kapalı 
ve açık mekanların doğal yolla havalanması için hava hareketine kaynak olabilecek ısıl ve dinamik 
kökenli basınç kuvvetlerinden yararlanmak mümkündür. 
 
Bina içi mekanlarda ESD koşullarında özellikle baca etkileriyle havalandırmanın verimsiz kalacağı 
ılımlı ya da sıcak nemli iklim bölgelerinde konfor sınırlarını aşan iç hava sıcaklığının hava hareketi 
hızıyla kullanıcılara olan etkisini kontrol etmek etkin olabilir [1,20]. 
 
Havalandırma boşluklarının düzenlendiği cephelerde rüzgarın yapacağı basınc, rüzgar hızı, ve 
açıklıkların konumuna bağlı sürükleme kat sayıları ile açıklık alanlarının büyüklüğünün bir 
fonksiyonudur 
 
Rüzgar basıncıyla iç mekanların havalandırılması: Bina içi mekanların doğal yolla havalandırılması 
ya da soğutulmasında rüzgar basıncından yararlanarak, ayni düzlemde farklı yüzeylerdeki açıklıklarla 
çapraz havalandırma yapmak olanağı vardır.  Havalandırılacak mekanın rüzgar üstü yüzeyi ile rüzgar 
altı yüzeyi arasındaki basınç farkı, hava giriş ve çıkış açıklıklarının biçim ölçü ve konumu, rüzgarın 
geliş açısı; mekanda gerçekleşecek hava hızının dağılımını, hava değişim kat sayılarını belirler. 
 
Mekanların tek yüzeyinde düzenlenen tek açıklık bırakıldığında hava giriş ve çıkışı ayni boşluğun alt 
ve üst bölümlerinden eş zamanlı olarak gerçekleşmektedir. Bina aerodinamiğinde sayısal benzetişim 
yollarının gelişimiyle akım alanında hız vektörlerinin ve sıcaklığın dağılımı öngörülebilmektedir. 
Aşağıda Şekil 11’de tek taraflı bir açıklığı olan mekanda akım alanının CFD ( Hesaplamalı akışkan 
dinamiği ) yoluyla hesaplanmış görüntüsü izlenebilir [21]. 
 

 

 
 

 

Şekil 6. Sayısal benzetişim tekniği ile bir mekanın 
çapraz havalandırılmasında sıcaklık dağılımı[21]. 

[17]. 

Şekil 7. Örnek Bir  Binada Rüzgar Basıncıyla 
Oluşturulmuş  Doğal Havalandırma 

Sisteminde Akım Çizgileri [22]. 
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3.3. Bina Dışı ve Bina İçi Çevrede Rüzgar Kontrol Sistemi  
 
Doğal havalandırma sisteminin işlevini yerine getirebilmesi için bina dışı ve içi çevrede ek olarak 
rüzgar kontrolü sistemi oluşturulur.  
 
Rüzgar Kontrol Sisteminin Amacı, rüzgarın hızının azaltılması veya arttırılması doğrultusunun 
değiştirilmesi, hava kalitesinin istenen değerlere değiştirilmesi olarak sıralanabilir. 
 
 
Bina konumlarıyla rüzgar kontrolu 
 
Binalar kontrol altına alınmak istenen hakim rüzgara göre dar yada geniş açıklıklar bırakacak şekilde 
konumlandırılarak açık mekanda rüzgar hızının Venturi olayı yaratılarak artmasına ya da azalmasına 
hizmet edebilirler. Şekil..den izlenebileceği gibi örnek alınan yerleşme yerinde I. Dereceden N 
yönünden II. Dereceden NW yönündebn esen rüzgarlara göre binalar arasında değişen hızlar akım 
çizgilerinin sıklaştığı bölgelerde artmakta  
 

 a  b 
 

Şekil 8. Bina Grubunda Akım Çizgileri Şeması (NW ve N’den esen rüzgarlar için )akım çizgilerinin 
seyreldiği bölgelerde ise azalmaktadır. 

 
Değerlendirmede girdaplar gösterilmemekle birlikte Şekil 10 ‘ da açıklandığı gibi oluşacağı 
beklenmektedir. 
 
Binaların rüzgar doğrultusunda bir kanal meydana getirecek şekilde konumlanışları sonucunda Venturi 
etkisi ile o bölgelerde hız artışları oluşabilecektir. Şekil 9. ‘den izlenebileceği gibi farklı yükseklikteki 
binalar rüzgar doğrultusunda alçaktan yükseğe göre sıralandığında hava tabakasının aralarındaki 
alana girmeden ötelenmesine sebep olabilirler. 
 

  
 

Şekil 9. Binaların yatay ve düşey düzlemde bir araya 
gelişinde rüzgar hızının arttırılması ve öteleme 

 

 
Şekil 10. Binaların konumu ve biçimlenişi 

ile hız ayarlaması 

 
Binaların rüzgarı alan cephelerinin konumu, kesit ve plan düzlemindeki biçimlenişlerine bağlı  hava 
liflerinin yüzeyden kopma noktalarında girdap oluşturması dolayısıyla hız artışları  olabilmektedir (Bkz.  
Şekil 10 ve 11) 
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Şekil 11. Bina çatılarının biçimlenişine bağlı girdap oluşumu 
 
Bitkilerle rüzgar kontrolu 
 
Bitkiler gibi canlı peyzaj elemanlarıyla bina dışı mekanlarda rüzgar engellenebilir, istendiğinde hızı 
arttırılabilir, ötelenebilir içindeki partiküllerden arındırılmak için süzülebilir. Açık mekanların dinlenme 
eylemlerine ayrılmış alanlarında rüzgar kırıcı eleman olarak düzenlenebilirler. Arka arkaya getirilen iki 
sıra ağaç ve çalı birbirlerinin geçirgen bölümlerini perdelediğinde rüzgar altı bölgelerinde hız büyük 
oranda düşmüş olabilecektir.Bitkiler venturi olayı yaratacak şekilde yan yana getirildiklerinde açık 
mekanın bir bölümünden diğerine geniş bir alandan giren hava dar alandan geçerken hız 
kazanacaktır.  
 
Rüzgar yönünde ağaç boyları ve konumları ile yapılan düzenleme sayesinde hava kütlesi bunları 
aşarken en yüksek engele göre bir iz bölgesi oluşacağından hareketli hava ötelenmiş olacaktır. Bitkiler 
yaprak biçimleri ve yaprak yoğunlukları oranında kendilerinin içinden havanın geçmesine izin 
vermektedirler. Yapraklarda tutulan nem, pürüzler nedeniyle de geçen havadaki asılı parçacıkların 
süzülmesine ya da havanın koşullanmasına yardımcı olurlar ( Şekil 12’de Görüleceği gibi ). 
 

  
Engelleyici  

Öteleyici 

  
Hız arttırıcı 

 
Süzücü 

 
Şekil 12. Bitkilerden Yararlanarak Rüzgarın Engellenmesi, Hızının Arttırılması, Hava Akımının 

Ötelenmesi, Havanın Süzülmesi [23]. 
 
Sert peyzaj elemanlarıyla rüzgar kontrolu 
 
Bina dışı çevrede bitkiler gibi yaşayan elemanlar yanı sıra yapık sert peyzaj elemanları da rüzgarı 
engellemek, ötelemek, belirli oranda geçirmek amacıyla tasarlanabilirler. En çok kullanılan eleman 
duvar tipidir. Uyarı panoları, sınır belirleyiciler, bölücü panolar bunlardan bir kaçıdır.Tamamen dolu 
olabilecekleri gibi belirli oranlarda geçirimli olabilirler. Örnek olarak Şekil 13’de verilen B1,2,3 gibi farklı 
geçirimlilikte ve F tipi gibi geçirimsiz elemanların rüzgar altı bölgesinde sakin alan biçimlenişi ve ölçüsü 
farklı olmaktadır. 
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B1 

 
 

B2 
 
 

B3 
 
 

F 

  

 

     
Rüzgar Kırıcılar Düşey elemanlar: Duvarlar, Çitler 

 
Şekil 13. Bina dışı sert peyzaj elemanlarıyla rüzgar kontrolu  [23].   

 
Rüzgar hızını belli bir oranda düşürmek yanı sıra girdaplanmayı azaltmak üzere geçirimli tipler tercih 
edilebilir. Genellikle eleman yüzeyinin fazla ısınmasının dolayısıyla yakın çevresinin hava sıcaklığının 
artmasının istenmediği dönemlerde istenen verimin alınabilmesi için hareketli düzenekler 
kullanılmasında yarar vardır.  
 
Bina Yakın Çevresinde Rüzgar Kontrolu 
 
Bina yakın çevresinde az katlı yerleşme dokularında önerilen sert, yumuşak, doğal ya da yapay 
elemanlar bulundukları açık mekanın yanı sıra bina içi mekanlarda da rüzgarı kontrol etmeye yararlar. 
Yüksek binalarla düşeyde yoğunlaşmış yerleşme dokularında ise bina yakın çevresinde etek ve köşe 
girdaplanmalarını kontrol etmek için bu tür elemanlar tasarlanmaktadır. Bina yakın çevresinde özellikle 
yayaların sıklıkla kullandıkları alanlarda yukarda açıklanan peyzaj düzenlemeleri yapmak yanı sıra 
örneğin yangın merdivenleri gibi binaya ait uzantılar bir kontrol aracı olarak tasarlanabilirler. Az katlı ve 
az yoğun yerleşme içinde bina çevresinde yetiştirilecek bitkilerin konumları, gövde biçimlenişleri, 
gövde yükseklikleri, yaprak yoğunlukları yakın bina yüzeyindeki giriş açıklıklarından geçecek havanın 
hızını ve yönünü Şekil 14. a ’da görüldüğü gibi değiştirebilmektedir. 
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   a 

 

 
 
Sc > 2.4 H 

 

 
 
Sc < 2.4H - > 1.4 H 

 

 
 
Sc =< 1.4 H 
                               b 

 
Şekil 14. a. Bina Yakın Çevresinde Farklı Boyut ve Biçimde Bitkilerle İç Mekan Akım Alanının 

Düzenlenmesi [23]. b. Bina Yakın Çevresinde Komşu Binalarla Rüzgar Hız ve Akım Tipi Kontrolu 
 
Bina Yüzeyinde Rüzgar Kontrolu 
 
Yerleşme merkezlerindeki yüksek yapılar aynen büyük ölçekteki topografya etkisini yapmaktadır. Yer-
leşmede ele alınacak bir bina yüzeyindeki hava akımı, Şekil 15. b’den izlenebileceği gibi,  yakın 
çevredeki engel olabilecek yapıların biçim-konum ve ölçülerine bağımlılık göstermektedir 
[24,25,26,27]. Binanın yüzeyini etkileyecek dinamik ve statik basıncın şiddeti yüzeyin rüzgarı alış 
açısıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle binanın biçimlenişi, dış yüzeyin eğimi, yönlenişi, hacim 
organizasyonu ve dış yüzeyin pürüzlülüğü ile rüzgar kontrol gerçekleştirilebilecektir. 
 
Binalarda rüzgar giriş açıklıklarının bulunduğu yüzeylerin konumunu ya da yönlenişini etkin rüzgar 
doğrultusunda,  ona dik doğrultuda ya da koşut yönde düzenleyerek iç mekanda akış yörüngesi ve 
hava hızı Şekil 4.2.9.’da görülen şemalarda olduğu gibi gerçekleştirilebilir. Binada  rüzgara göre yan 
yüzlerde düzenlenecek ek elemanlar bazen zorunlulukla bu yüzeylerde açılan pencere ya da kapı gibi 
havalandırma açıklıklarından girecek , çıkacak havayı kontrol edebilecektir. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 15. Bina Yüzeyinde Doğal Elemanlarla Rüzgar Kontrolu [23]. 

 
Bina yüzeyinde düzenlenen güneş kontrol araçları ayni zamanda rüzgarı da kontrol altına almada   
etkilidir.  Bu nedenle iki iklim elemanı kontrol edilirken birine göre alınan önlemin diğerine karşı 
göstereceği performans optimize edilmelidir. 
 
 
3.3. Binaların Isıtma / Soğutma Yüklerine Rüzgarın Etkisi 
 
Özellikle iç mekanların olabildiğince düşük ısı kazanmasının istendiği en sıcak dönemde, bina dış 
yüzeylerinde rüzgarın taşınım olayı üzerindeki zorlayıcı etkisinden ve rüzgar basıncı nedeniyle 
havalandırma (vantilasyon) açıklıklarından ya da sızdırma boşluklarından doğrudan iç mekana alınan 
hava kütlesinin ısı kazancı ya da kaybı etkisi olacaktır [28,29,30,31]. Dolayısıyla mekanların, binaların 
ve kentin ısıtma vaya soğutma enerjisi yükü değişebilecektir. 
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Bina yüzeylerinde istenen ya da istenmeyen dönemlerde güneş ışınımı kazancı yoluyla oluşan dış yüz 
sıcaklığı (sol-air sıcaklık) olarak alınan (fictive) sıcaklık, daima ortamın hava sıcaklığından büyük 
değerdedir. Bu sıcaklık kavramında hava sıcaklığına eklenen, yüzeye gelen güneş ışınımı, yüzey 
emiciliği ile doğru orantılı, yüzeydeki taşınım katsayısıyla ters orantılı olarak değişim göstermektedir  
[9]. 
 
Bina yüzeyini etkileyen bir hava hareketi 1 m/s’ i geçmiş olduğunda taşınım zorlamalı olacak, 
 taşınım katsayısı(hc ); 
 
(hc ) = 5+ 3.6 V           (1) 
 
Eşitliği ile veya bir başka çalışmanın sonuçlarına dayalı olarak Şekil 16’dan izlenen değişim 
doğrusuyla  ifade edilecek değerde gerşekleşebilecektir [32,33 ref. 31]. Böylece  yüzey sıcaklığının 
oluşumunda güneş ışınımı etkisiyle kazanılacak ısı azalmış olacaktır. Bina yüzeyinin rüzgardan 
yararlanılarak soğutulması bu kavramdan hareketle düşünülmektedir. 
 

 
 
 

 
 

Şekil 16. Hava Hızının Konveksiyon kat sayısı 
üzerine etkisi [33 ref.31]. 

 
Şekil 17. Farklı Vantilasyon Sistemlerinde Isıtma 

Enerjisi Harcamaları [34]. 
 
Binaların toplam ısıtma enerjisi öncelikle sızıntı ve sağlık havalandırmasımektedir ( Bkz Şekil 17 ). 
sistemlerinden doğrudan etkilen 
 
Rüzgarın binaların pasif yollarla soğutulmasındaki rolünde bina cephesinde elde edilecek basıncın 
azalmasına yol açabilecek, zorlanmalı taşınımı değiştirebilecek her hangi bir engel eleman rüzgarın 
binaya olan bu etkilerini değiştirecektir [35]. 
 
 
 
 
4. SONUÇ 
 
Sağlıklı, sürdürülebilir bir kent onu oluşturan alt ölçekteki binaların ve diğer elemanların en az enerji 
gerektirecek dolayısıyla en az atık çıkaracak bir pasif iklimlendirme sistemi olarak tasarlanmasıyla 
olanaklıdır. Aerodinamiğin öznesi olan rüzgar insanın sağlıklı ve konforda yaşatabilmek için yaratılan 
çevrenin ısıl performansını büyük ölçüde değiştiren bir iklim elemanıdır. Bina aerodinamiği, rüzgarla 
yerleşme dokusu ve binalar arası etkileşimi inceleyerek çözüm önerileri tahmin yolları üretilen bir bilim 
alanıdır. 
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Bina aerodinamiğinde yapılan çalışmalar sayısal, deneysel, karma yöntemlerle bina tasarımında doğal 
havalandırma tahminleri olanaklıdır. Bu konuda; Binaların iç mekanlarında oluşabilecek hava hızları 
dağılımı, basınç ve sürükleme katsayıları tahmin edilebilmektedir. Sağlık ve konfor için istenen iç hava 
hızı ya da hava değişim kat sayılarını sağlayacak havalandırma açıklıkları, dış dizayn rüzgar hızına 
göre öngörülebilir. Vantilasyon / havalandırma hesaplarında dış dizayn rüzgar hızları, içinde bulunulan 
yakın çevre kentsel dokunun geometrik özelliklerine bağlı belirlenir. Bina içi ve dışı açık mekanlarda 
istenen hava hareketi hızı yada akım tipini sağlamak üzere rüzgar kontrol elemanlarının tasarımında 
gereken verilerin üretilmesi ve performans değerlendirmesi olanağı vardır. Rüzgar etkisi hesaba 
katılmadan yapılan iklimsel performans değerlendirmesi gerçek koşulları yansıtmayacağından yetersiz 
kalacaktır. Günümüzde aerodinamiğin sunduğu olanaklardan yararlanarak tasarım aşamasında daha 
gerçekçi benzetişimler yapılabilmektedir. 
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BİNALARDA GÜNIŞIĞINDAN YARARLANMA YÖNTEMLERİ: 
ÇAĞDAŞ TEKNİKLER 

 
 

Alpin Köknel YENER 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Binaların günışığı ile aydınlatılması genellikle pencereler veya çatı ışıklıkları kullanılarak 
gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemlere ek olarak günümüzde görsel konfor koşullarını ve enerji 
tasarrufunu sağlamak amacıyla ışık rafları, ışık tüpleri ve çeşitli özelliklere sahip cam türleri gibi 
teknikler geliştirilmiştir. Binalarda günışığından yararlanmada çağdaş teknikler olarak 
adlandırılabilecek olan bu sistemlerin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Binanın işlevi, bulunduğu 
coğrafi bölge, iklim koşulları, yönlendirilmesi gibi değişkenlere bağlı olarak en uygun doğal aydınlatma 
sisteminin tasarlanabilmesi için bu tekniklerin özelliklerinin göz önüne alınması ve bina tasarımı 
sırasında farklı seçeneklerin karşılaştırılarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde belirlenen 
uygun yöntemlerle binalara alınan günışığı miktarının arttırılması, ancak uygun bir kontrol sistemi ile 
günışığı-yapma ışık entegrasyonu sağlandığında görsel konfor ve enerji tasarrufu açılarından optimum 
sonuç verecektir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Yüzyıllar boyunca binaların biçimlendirilmesinde günışığından yararlanma amacı etkin rol oynamıştır. 
Teknolojik gelişmeler sonucunda elektrik enerjisi aydınlatma amacıyla kullanılmaya başlamış ve 
yaygınlaşmıştır. Bu durum mimarların tasarımda özgürleşmelerini sağlamıştır; ne var ki günümüzde 
enerji kaynaklarının bilinçli tüketilmesinin gerekliliği de herkesçe kabul edilmesi gereken bir gerçek 
olarak karşımıza çıkmıştır. Bu nedenle günışığının etkin kullanımı ve aydınlatma enerjisi tüketiminin 
azaltılmasına yönelik çözümlerin üretilmesi günümüz mimarlığının en önemli konularından bir tanesi 
haline gelmiştir. 
 
Kullanıcıların fizyolojik ve psikolojik konforunun sağlanmasının yanı sıra enerji tüketiminin azaltılması 
açılarından hacimlerin günışığı ile aydınlatılmasında ana hedefler, 
 
• günışığının etkin kullanımı,  
• olabildiğince düzgün bir aydınlığın sağlanması, 
• direkt güneş ışığından korunarak kamaşma kontrolu sağlanması, 
• dış çevre ile görsel ilişki kurulması,  
• dış aydınlık düzeyinin gün içindeki niceliksel ve niteliksel farklılıklarının hissedilmesi, 
• iklim kontrolu ve gürültü kontrolu gibi diğer fiziksel çevresel konularla uyumlu bir tasarımın 

gerçekleştirilmesi, 
• yapma aydınlatma, ısıtma ve soğutma yüklerinin azaltılması 
olarak sıralanabilmektedir. 
 
Bu hedefler, bulunulan iklim bölgesinin özellikleri, binanın işlevi ve kullanım saatleri gibi değişkenlere 
bağlı olarak farklı önceliklere sahip olabilirler. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla günışığından 
yararlanmada çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. 
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2. BİNALARDA GÜNIŞIĞI AÇIKLIKLARI 
 
Binaların günışığı ile aydınlatılması genellikle pencereler veya çatı ışıklıkları kullanılarak 
gerçekleştirilmektedir. 
 
 
2.1. Pencereler 
 
Pencereler, düşey veya düşeye yakın eğimli, bina dış duvarlarında yer alan ve çalışma düzleminde 
istenen aydınlık düzeyini sağlamayı amaçlayan günışığı açıklıkları olarak tanımlanabilmektedir. 
Pencereler her iklim bölgesi için uygun olup, tasarımın ilk aşamalarında ele alınmalıdır. Göz hizasında 
bulunan ve dış görüşü sağlayan görüş pencereleri ile dış görüşü sağlamayan yüksek pencereler 
(clerestories) bu başlık altında incelenebilmektedir.  
 

  
 

Şekil 1. Pencerelerde dış görüş 
 
Göz hizasındaki pencerelerin en büyük özellikleri dış ortamla görsel bağlantıyı sağlamalarıdır. 
Özellikle doğaya açılan pencerelerin hem kullanıcı performansını yükseltme, hem de göz kaslarının 
gevşemesini sağlama gibi olumlu yönleri bulunmaktadır (Şekil 1). Bu pencerelerin en belirgin özelliği iç 
aydınlık düzeyinin pencereye yakın bölgelerden hacmin derinliklerine gidildikçe hızla düşmesidir. Bu 
karakteristik dağılımda pencerenin baktığı yönün ve gök koşullarının niceliksel ve niteliksel etkisi 
büyüktür (Şekil 2). Pencereler kullanıcıların görüş alanı içinde bulunduklarından görsel konfor 
açısından direkt güneş ışığına karşı önlem alınması gerekmektedir. Güneşin gün içindeki ve yıl 
içindeki hareketi göz önüne alındığında yön değişkeni pencere tasarımı ve pencereye uygulanacak 
gölgeleme aracının tasarımı açısından önemli rol oynamaktadır. 
 

 
 

Tek yanal pencere 

 
 

Karşılıklı yanal 
pencere 
a. açık gök 

b. kapalı gök 

 
 

Pencere boyutlarının günışığı 
dağılımına etkisi 

Şekil 2. Pencerelerle plan ve kesitte günışığı dağılımları [1] 
 
Yüksek pencereler genellikle yerden 2.5m yükseklikte dış duvarda tasarlanan düşey pencerelerdir. 
Bina dış duvarlarının yüksek olarak planlanmasını gerektirir. Kuzeye veya güneye yönlendirilebilirler, 
güneye yönlendirildiğinde gölgeleme gerektirir. 
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Ancak yatık gelen güneşin içeri girmesinde sakınca olmadığı zaman veya ışığı yaygınlaştırıcı camlarla 
kullanıldığında doğuya veya batıya yönlendirilmelidir. Bu pencerelerle hacimde daha düzgün bir 
günışığı dağılımı sağlandığından aydınlatmanın niteliği iyileşmekte ve enerji tasarrufu 
sağlanabilmektedir.  
 
 
2.2. Çatı Işıklıkları 
 
Çatı ışıklıkları, sürekli açıklıklar, fenerler ve eğimli pencereler gibi çatıda bulunan yatay açıklıklardır ve 
dış görüş sağlamayarak yalnızca yeterli ve kontrollu günışığı alınmasını hedeflemektedirler. Bu tiplerin 
her birinin bina biçimi ve iç mekan düzenlemesi üzerindeki etkisi farklı olduğu gibi, içeride sağladıkları 
günışığı dağılımı da birbirinden farklıdır. Yatay açıklıklar düzgün bir aydınlatma sağlar ve hem 
günışığının hem de güneş ışığının kullanılabilmesine olanak verir. Direkt güneş ışığının 
kullanılmasında güneş kontrolu ve ışığın yaygınlaştırılması açısından önlemler alınmalıdır. Yatay 
çalışma düzleminin aydınlatılması, genel aydınlatma istenen hacimler, üç boyutlu nesnelerin 
aydınlatılması ve duvarların aydınlatma dışında başka amaçlarla kullanılması gereken yerler için 
uygundurlar. Kapalı gök koşullarında uygulanmaları görsel ve iklimsel konfor koşulları açısından daha 
uygundur. 
 
Sürekli açıklıklar düşey veya eğimli açıklıkların eğimli bir çatı düzlemi ile birlikte tasarlanmaları ile 
oluşturulan testere dişi biçiminde açıklıklardır. Genellikle tek yüzeyleri saydamdır. Boyutlara bağlı 
olarak hacimdeki günışığı dağılımı ve miktarı değişiklik göstermektedir. Endüstri binalarında kullanımı 
çok yaygın olmasına rağmen, büro, okul, hastane, kütüphane ve lobi gibi hacimlerde geniş alanlarda 
düzgün günışığı sağlamak amacıyla kullanılırlar (Şekil 3 ve 4). 
 
 

 
 

Şekil 3. Sürekli çatı ışıklığı 

 
 

Şekil 4. Sürekli çatı ışıklıkları örnekleri [1] 

 
Uygun şekilde seçilmiş ve monte edilmiş, enerji etkin bir çatı ışıklığı ısıtma, soğutma ve aydınlatma 
açılarından konforlu bir ortam yaratırken enerji kayıplarını da minimize edebilmektedir. Binanın 
bulunduğu iklim bölgesi, binanın işlevi ve tasarım konsepti ile çatı ışıklığının uygun biçimde 
ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Kuzeye dönük olan çatı ışıklıkları ile güneş ışığı binaya girmemekte, 
yaygın gök ışığı içeri alınmaktadır. Doğuya yönlendirilmiş çatı ışıklıkları sabahları maksimum düzeyde 
aydınlık ve solar ısı kazancı sağlamaktadırlar. Batıya dönük çatı ışıklıkları ise öğle güneş ışığı ve ısı 
kazancı sağlarlar. Kışın ise güneye yönlendirilmiş çatı ışıklıkları diğer yönlere oranla arzu edilen en iyi 
solar ısı kazancını sağlamaktadırlar, fakat yazın istenmeyen ısı kazançlarına sebep olabilmektedirler.   
 
Çatı ışıklıkları uygulamalarında binanın enerji etkinliğini arttırmak için cam seçimine çok dikkat 
edilmelidir. İklim ve yönlendirme cam seçimini de etkilemelidir. Çatı ışıklıklarında cam ya da plastik 
kullanılmaktadır. Gelişmiş cam teknolojileri de çatı ışıklıklarına uygulanabilmektedir. Çatı ışıklığı 
üretiminde kullanılan cam güvenli bir cam olmalıdır. Temperlenmiş ya da laminasyon camlar bu 
sistemler için çok uygundur. 
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Bazı çatı ışıklıkları günışığı amaçlı uygulanırken bazıları havalandırma ve nem kontrolü amaçlı 
kullanılabilmektedirler. Günümüzdeki yüksek teknolojik gelişmeler günışığının kullanımı amacıyla 
gökyüzü ışığını maksimize ederler. 
 
Fenerler sürekli açıklıklara benzemekle beraber, birden fazla yönde saydam yüzeylere sahip 
olduklarında parıltı oranları ve güneş kontrolu açısından dikkatli olunması gerekmektedir. Güneşli 
iklimlerde kuzeye veya güneye yönlendirilmiş fenerler yatay açıklıklardan daha uygundurlar. Doğuya 
ve batıya yönlendirilen çift yönlü fenerler gün boyu düzgün bir aydınlatma sağlamak için uygundurlar.  
 
 
 
 
3. GELİŞMİŞ (ÇAĞDAŞ) GÜNIŞIĞI SİSTEMLERİ 
 
Düşey pencerelerle hacim içerisinde pencere önü ve çevresinde yüksek bir aydınlık düzeyi 
sağlanırken, pencereden uzaklaşıldıkça aydınlık düzeyi azalmakta ve hacmin derinliklerinde yetersiz 
kalmaktadır. Derin hacimlerde yeterli aydınlık düzeyi elde etmek için pencerelerin büyütülmesi veya 
sayılarının artırılması ise ısıtma ve soğutma yüklerini artıracağından her zaman uygulanamamaktadır. 
Bu gibi durumlarda çatı ışıklıklarının kullanılması ise ancak binaların tek katlı olmaları halinde veya 
son katlarda hacmin işlevine uygun çözümlerle gerçekleştirilebilmektedir. Günümüzde doğal ışık 
alınamayan hacimlerin aydınlatılmasında günışığını yönlendiren, yansıtan ya da taşıyan sistemlerin 
kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır. 
 

 
 

Şekil 5. Günışığından yararlanmada çağdaş teknikler 
 
Günışığı açıklıklarından beklenen hedefleri gerçekleştirmek için önerilecek olan çözümler bazen 
birbirleri ile çelişebilirler. Bir projede optimum çözüme ulaşabilmek için yöre, enlem, mevsim, işlev ve 
kullanım saatleri gibi değişkenlere bağlı olarak hedeflerin taşıdıkları önem belirlenmelidir. Günümüzde, 
doğal aydınlatma sistemlerinin gelişen teknoloji ile birlikte gelişmeleri sonucunda günışığının etkin 
kullanılmasına olanak vererek enerji tasarrufu sağlayan ve direkt güneş ışığını engelleyerek görsel 
konfor koşullarının sağlanmasında etkili olan çağdaş sistemler tasarlanmaktadır. 
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Bu sistemler, binalarda aydınlatma amacıyla tüketilen elektrik enerjisini olabildiğince azaltmayı ve 
bunun yanı sıra iç mekanın ışık kalitesini önemli oranda arttırmayı hedeflemektedirler. Bu sistemlerin 
bina tasarımıyla bütünleştirildiği yaklaşımlar yaygınlaştıkça, yapma çevrede görsel ve ergonomik 
gereksinmelerin karşılanması, iklimsel konforun sağlanması, enerji tüketiminin minimize edilmesi ve 
yenilenebilir enerji (gün ışığı) kullanımının artarak çevresel ve yaşamsal kalitenin de büyük oranda 
artması gerçekleştirilecektir. Son yıllarda gün ışığı sistemleri üzerinde yapılan yoğun çalışmalar 
sonucunda, gelişmiş gün ışığı sistemlerini piyasalarda daha geniş ölçüde görmek mümkün olmaktadır. 
Bunlar arasından doğru seçimi yapmak ancak bu sistemleri daha yakından tanımakla olanaklıdır [2]. 
Bu bölümde çağdaş aydınlatma tekniklerinden ışık rafları, ışık tüpleri ve çeşitli cam türlerine kısaca yer 
verilmiştir. 
 
 
3.1. Işık Rafları 
 
Işık rafları, güneş ışığını engellemek ve günışığını tavana yönlendirmek amacıyla tasarlanan, 
pencerenin iç veya dış yüzeyinde yer alan yatay veya yataya yakın elemanlardır. Cepheyle 
bütünleşmiş bir eleman olabileceği gibi sonradan monte edilen bir eleman da olabilirler. Işık rafı 
genellikle göz seviyesi üzerine yerleştirilir. Pencerenin alt kısmı dış görüşü sağlarken üst pencere 
alanı ışığın içeri alınmasına hizmet eder. Işık rafları hacimde pencereye yakın bölgeyi güneş ışığından 
korurken, yansımış ışık tavanı aydınlatmaktadır. Kışın ise ışık rafının altında ve üstünde kalan pencere 
bölümlerinden hacme güneş ışığı girebilmektedir (Şekil 6).  
 

 
  

 
Şekil 6. Işık rafı sistemleri [3, 4, 5] 

 
Işık rafları hem kamaşmayı önlemek hem de dış görüşü sağlamak amacını taşıdıkları için konumları 
hacimsel özelliklere bağlıdır. Ne kadar altta yer alırsa tavana yansıtılan ışık miktarı da o kadar fazla 
olur. Işık raflarının işlevlerini yerine getirebilmeleri için yüksek bir tavana gereksinim olduğundan 
mimari tasarım ve taşıyıcı sistemle birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Pencere yönüne, hacim 
özelliklerine ve enleme bağlı olarak tasarlanmalıdır. Direkt güneş ışığının bol olduğu bölgelerde 
güneye yönlendirilmiş derin hacimli binalar için uygundur. Doğu ve batı yönleri için ve kapalı gök 
koşullarının hakim olduğu bölgelerde aynı derecede etkili olmamaktadırlar.  
 

Işık rafı sistemi, içerisinde hem doğal ışık yansıtıcılarını hem de yapay ışık kaynaklarını 
barındırabilmektedir. Bu durumda doğal ışık yansıtıcıları, pencerenin üst bölümünden gelen ışığı 
tavana yansıtıp, doğal ışığı tavandan hacmin daha derin bölgelerine iletmektedir. Sistemin içinde yer 
alan yapay ışık kaynaklarının ışıkları da benzer bir yöntemle dolaylı olarak çalışma düzlemine 
erişmektedirler. Böylece ışık rafı sisteminin uygulandığı hacimlerde doğal ve yapma aydınlatma için 
benzer durumlar elde edilir. Sağlanan dolaylı aydınlatma, özellikle içinde bilgisayarlar ile çalışılan 
ortamlarda çalışma konforunu olumlu etkilemektedir. 
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Şekil 7. Işık raflarının yaz ve kış dönemlerine ilişkin etkileri [2] 
 
Gelişmiş sistemlerden bir tanesi olan ışık raflarında pencereye yakın bölümlere direkt güneş ışığının 
ulaşması önlenirken, yansımış ışığın hacimlerin derinliklerine ulaşması sağlanmaktadır. Pencere 
dışında kullanılan ışık rafları pencereye yakın bölgeyi güneş ışığından korurken, yansımış ışık tavanı 
aydınlatmaktadır. Kışın ise ışık rafının altında ve üstünde kalan pencere bölümlerinden hacme güneş 
ışığı girebilmektedir (Şekil 7) [2].  
 
İTÜ’ de tamamlanmış olan “Işık rafı sistemi ile günışığı-yapay ışık entegrasyonunun iklim koşullarına 
bağlı optimizasyonu” başlıklı proje kapsamında, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesinin en üst katında 
güneye bakan iki ofis kullanılmaktadır. Odalardan biri test odası, diğeri ise referans odadır. Test 
odasına Berlin Teknik Üniversitesinden gönderilen ışık rafı sistemi monte edilmiştir. Işık rafı sistemi 
içinde yer alan lambalara, çalışma düzlemi üzerindeki aydınlık düzeyine bağlı olarak kumanda eden 
bir otomatik kontrol sistemi kurulmuştur (Şekil 8). Işık rafı sistemi hacimdeki günışığı dağılımını 
optimize ederken kullanılan otomatik kontrol sistemi ile istenen aydınlık düzeyi olan 500 lx değerine 
günışığı ile ulaşılabildiğinde ışık kaynaklarını loşlaştırılması sağlanarak enerji tasarrufu elde 
edilmektedir. Güneşin yükseliş açısına bağlı olarak bu tasarruf yaz, bahar ve kış aylarında farklı 
oranlarda gerçekleşmektedir.   
 
Alınan sonuçlara bağlı olarak Türkiye’nin farklı iklim bölgelerini temsil eden illere ait meteorolojik 
verilerden yararlanılarak bu sistemin güneşlenme süreleri yüksek olan Antalya ve Diyarbakır gibi 
illerde kullanılmasının enerji etkinliği açısından olumlu olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  
 

 
 

Şekil 8. Işık rafı uygulaması (İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi) 
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3.2. Işık Tüpleri 
 
Çağdaş sistemlerden bir tanesi olan ışık kılavuz sistemlerinin çalışma prensibi, günışığını taşıyarak bir 
yerden başka bir yere iletmektir. Işık tüpü ya da güneş tüpü olarak anılan bu sistemler, özellikle derin 
planlı kamu binalarının dışa kapalı olan ve günışığının ulaşamadığı bölümlerinde tatmin edici sonuçlar 
vermektedir. Derin planlı açık ofisler de ışık tüpleriyle, günboyu homojen bir şekilde, doğal ışıkla 
aydınlatılabilmektedir. Bu şekilde yapma aydınlatma enerjisinden tasarruf edilerek kamu binalarının 
yıllık enerji kazançları artırılabilmektedir. Doğal ışık kullanımıyla çalışanların görsel konforunu 
sağlamak, çalışma temposunu iyileştirerek iş verimini artırmak da hedeflerden bazılarıdır. 
 
Işık tüplerinde, küçük çatı ışıklıklarından alınan günışığı, yansıtıcı borularla hacmin tavanına 
taşınmaktadır. Işığın hacme dağılımı içte yer alan yayıcı elemanlarla sağlanmaktadır. Borunun içine 
veya yayıcı elemana yerleştirilen günışığına duyarlı yapma aydınlatma elemanı günışığı ile bağlantılı 
çalışabilmektedirler. Bu şekilde düzenlendiklerinde enerji tasarrufu açısından da olumlu sonuçlar 
vermektedirler. Direkt güneş ışığı mevcut olduğunda kapalı göktekine göre daha iyi performans 
gösterirler. Küçük mekanların aydınlatılması için uygun bir sistemdir, büyük mekanlarda 
kullanıldıklarında ızgara düzeni sağlanırsa düzgün bir günışığı dağılımı elde edilebilir (Şekil 8a).  
 
Güneşli iklimlerde güneye yönlendirilen yansıtıcı bir yarım kubbenin açıklığın içine yerleştirilmesiyle 
kışın yatık gelen direkt güneş ışığını içeri alarak daha fazla yansıtmak olanaklıdır (Şekil 8b). Kapalı 
gök koşullarının mevcut olduğu yörelerde tamamen saydam bir kubbe kullanılmalıdır. Özel 
merceklerin ve geometrik şekillerin kullanılmasıyla yatık güneş ışığının alınması ve aşağıya 
yönlendirilmesi olanaklıdır.  
 

 
a. 
 

 
 

b. 

 
Şekil 8.a) Işık tüpünün çalışma prensibi [6] b) Işık tüpünde yansıtıcı kubbe 

 
Işık tüpleri iki farklı şekilde tasarlanmaktadır; yandan ışıyan ve uçtan ışıyan ışık tüpleri. Yandan ışıyan 
ışık tüpleri, çatıya ya da yapının dışına, güneşi takip edecek şekilde monte edilen ve günışığını 
yoğunlaştırmak için kullanılan bir “Heliostat” ünitesi, toplanan ışığı tüpe iletmek için tüpün giriş kısmına 
yerleştirilmiş ikincil bir ayna ve ışığı iletmek için kullanılan bir ışık borusu olmak üzere üç ana 
bölümden oluşmaktadır. Bu sistemler, ışığı bir çekirdekte ve binanın tüm katlarına hizmet verecek 
şekilde tasarlandıkları için, gün ışığını bina içine almadan önce yoğunlaştırmaya ve güçlendirmeye 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, sistemi destekleyecek Heliostat ve ikincil bir ayna gibi hareketli yan 
elemanlardan destek alınmaktadır. Ayrıca, tüpün içinde iletilen ışık miktarı, uzaklıkla ters orantılı 
olarak azalacağından, tüp içerisine optik film yerleştirilmektedir. Böylece yansıtma katsayısı %95’in 
üzerinde olan film tabakası sayesinde ışık, çok az kayıpla bina boyunca iletilebilmektedir. 
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Şekil 9. Işık tüpleri (Berlin Potsdamer Platz ve İstanbul Rumelihisarı) 

 
Borusan Holding’in yönetici ofislerinin bir araya geldiği İstanbul Boğazı, Rumeli Hisarı’nda bulunan 
tarihi Yusuf Ziya Paşa Yalısı için, Türkiyede’de bir ilk olarak yandan ışıyan bir ışık tüpü projesi 
yapılmıştır. Yandan ışıyan ışık tüpleri kükürtlü lamba, halojen ya da ledlerle desteklenerek, doğal ışığı 
iletmesinin yanı sıra, yapma aydınlatma sisteminde dekoratif amaçlı hizmet verecek şekilde 
projelendirilebilmektedir. Bu projede sekiz adet metal halide lambadan yararlanılmıştır. Bu lambaların 
ışık tüpüne entegre edilmesiyle geceleri farklı renkte aydınlatma efektleri elde edilebilmektedir (Şekil 
9). 
 
Uçtan ışıyan ışık tüpleri ise genellikle tek katlı binalarda uygulanan çözümler ki, bu örneklere dünyanın 
farklı yerlerinde sıkça rastlamak mümkün. Üç ana bölümden oluşan bu tipin ilk bölümü, polikarbonat 
ya da akrilikten meydana gelen saydam bir kubbedir. Bazı modellerde altıgen veya sekizgen piramit 
şeklinde, bazılarında ise kare prizmadan bir kubbe şeklinde olabilmektedir. Bu bölüm dış toplayıcı 
ünite olarak görev yapmaktadır. Güneşin zararlı ışınları olan ultraviyole ışınlarını süzerken, tüpün içine 
toz ve suyun girmesini engellemektedir. Enjeksiyon kalıp yöntemiyle üretilen akrilik kubbe, yüksek ışık 
geçirme özelliğine sahiptir ve hava şartlarına karşı dayanımı da yüksektir. Parlak bir plakaya, gün 
ışığını en doğru açıda kıracak şekilde monte edilmektedir. İkinci kısım, ışık tüpü, iç içe geçen 
tüplerden oluşturulmuştur. Işığın iç mekana yayılmasını sağlayan bir aydınlatma aygıtı veya dağıtıcı 
ünite ise sistemin üçüncü bölümünü oluşturmaktadır. Dış toplayıcı ünite, genellikle binaların çatısına 
yerleştirilmektedir. Böylelikle gün ışığını gün boyunca toplaması hedeflenmektedir. Orta üniteyi 
oluşturan ışık tüpünün iç yüzeyi, yansıtıcılığı çok yüksek metal malzemeden oluşmakta veya Alcoa 
Everrbite veya Silverlux gibi malzemelerle kaplanmakta ki bu malzemeler de %95’in üzerinde ışık 
yansıtma özelliğine sahiptirler.  
 
Günümüzde, projelendirme safhasında ışık tüpleri, maketleri yapılarak veya bire bir prototipleriyle 
deney odalarında ölçülerek değerlendirilebilmektedir. Bu durum, projenin tasarım ve uygulama 
maliyetine ek yük getirmektedir. Proje maliyetini düşürmek amacıyla test odaları dışında bilgisayar 
ortamında modelleme yöntemleri de geliştirilmektedir. Özellikle Amerika ve Avrupa’da bunun için 
araştırma merkezleri bazı modelleme programları üzerinde çalışmalarına devam etmektedirler. 
Lawrence Berkeley Laboratuvarı ve Kanada Ulusal Araştırma Konseyi bunların önde gelenleridir. 2006 
yılında Kanada Ulusal Araştırma Konseyi tarafından geliştirilen “Skyvision” isimli çatı ışıklıklarını 
değerlendirmede kullanılan modelleme programına güneş tüpü sekmesinin eklenmesiyle pasif güneş 
tüpleri modellenebilmektedir. Şu anda yalnız uçtan ışıyan güneş tüplerini modelleyebilen yazılımın 
yakın gelecekte gelişmesini tamamlayarak tasarımcılara tümüyle ışık tutacak özeliklere kavuşacağı 
düşünülmektedir. Böylece binaların tasarımı aşamasında yapılabilecek karşılaştırmalarla enerji 
harcamaları açısından en uygun seçeneğin belirlenmesi ve binanın kullanım süresi boyunca enerji 
kaynaklarını olabildiğince az tüketecek biçimde tasarlanması mümkün olabilecektir. 
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4. DOĞAL AYDINLATMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN CAMLAR 
 
Camların binalarda kullanımı güneş ışınımının kontrolu, günışığının kontrollu olarak içeriye alınması, 
güneş ışınımından ısı kazancı sağlanması, dış görüşün sağlanması ve güneş ışınımının hacimlerde 
yarattığı ısıtıcı etkinin kontrolunu amaçlamaktadır. Pencere camının ışık geçirgenlik değeri hacimlerde 
gerçekleşen günışığı miktarını etkileyen başlıca değişkenlerden bir tanesidir ve doğal aydınlatma 
sistemi tasarımı sürecinde görsel konfor ve aydınlatma enerjisi korunumu açılarından titizlikle üzerinde 
durulması gerekmektedir. 
 
Fotokromik camların ışık geçirgenliği, üzerine gelen ışık miktarına bağlı olarak değişmektedir. 
Kamaşmanın önlenerek görsel konforun sağlanması açısından uygundur. Cam bünyesindeki 
metallerin optik özellikleri, üzerine gelen ışık miktarına bağlı olarak değişmekte, ışık miktarı arttığında 
yutuculuk artmakta ve geçirgenlik azalmakta, bulutlu bir görüntü oluşmaktadır. Bu değişimin sınırı 
sabit olduğundan yaz aylarında güneş ışınımı kazancını sınırlandırıp, kış aylarında daha fazla güneş 
ışınımı kazancı sağlamak olanaklı değildir. Kızılötesi ışınların geçirilmesi azaltılmadığından ısı kazancı 
etkilenmemektedir.  
 
Termokromik camların geçirgenliği sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir. Kullanılan malzeme cam 
katmanları arasına yerleştirilen bir tür jeldir. Soğukta saydam haldeyken, sıcaklık arttığında saydamlığı 
azalmakta ve yansıtıcı özelliği artmaktadır. Bu durumda camdan görüntü bulanıktır. Değişim sınırının 
sabit olması dezavantajdır.  
 
Elektrokromik camlar dinamik pencerelere bir örnektir. Bu pencereler bir EC katmanıyla kaplı olup 
istenen kontrolu sağlamaktadırlar. Bu malzemelerin üretimiyle ilgili sorunlar aşılmıştır ve ticari olarak 
üretilmektedirler. Bugün tungsten trioxide EC elemanların low-e camlarla birlikte kullanıldığı 2m2’ye 
kadar çeşitli çift cam pencere sistemleri mevcuttur. Bu tür pencerelerle konfor, enerji tasarrufu ve 
estetik gereksinmelerin sağlanmasında içte veya dışta herhangi bir güneş kontrolu elemanına 
gereksinim duyulmaz. Tamamen camlı cepheler için uygundurlar. Uygulanan voltaja bağlı olarak renkli 
durumdan orta ve tamamen renksiz hale geçmektedirler. Renkli durumdan renksiz duruma geçmesi 
30 saniye ile 5-10 dakika arasında değişmektedir. Bu geçiş manuel veya bina işletim sistemine bağlı 
olarak gerçekleştirilebilir. Elektrokromik kaplamalar farklı cam katmanlarında yer alabilmektedir.  
 
Gazokromik camların etkileri elektrokromik camlar gibidir, camı renklendirmek için cam katmanları 
arasına hidrojen verilir ve saydamlığın ilk haline geri dönmesi için de oksijenle birleştirilir. Film kalınlığı 
ve hidrojen konsantrasyonunun değişmesi ile renklenme özellikleri değişir.  Renklenme için süre 20 
saniye ve berraklaşma için de 1 dakikadan azdır.  
 
Güneş kontrol camlarının güneş ışınımı geçirgenlikleri, yansıtıcılıkları ve yutuculukları birbirinden farklı 
olan birçok türü vardır. Bu değerlere bağlı olarak günışığı geçirgenlikleri de farklılık göstermektedir. Bu 
camlarda güneş kontrolü amacıyla genellikle güneş ışınımı geçirgenliğinin düşük olması, spektrumun 
görülebilen bölümü için de düşük geçirgenlik değerlerine neden olmaktadır. Bu durumu ortadan 
kaldırmak ve camın günışığı geçirgenliğini olabildiğince yüksek tutabilmek amacıyla yalnızca 
spektrumun görülemeyen bölümü için etkili olan bazı özel boya ve kaplamalar kullanılmaktadır. 
Böylelikle elde edilen tayfsal seçici camlar (spectral selective glazing) görülebilen ışınımı 
olabildiğince geçiren fakat kızılötesi ışınımı yutan veya yansıtan camlardır.  
 
Güneşin yükseliş açısı günün ve yılın en sıcak zamanlarında dik açıya yakın değerlerdedir. Açısal 
seçici camların özelliği bu ışınların geçişini engelleyerek yataya yakın gelen ışınları geçirmeleridir. 
Dışta uygulanan gölgelemeyle en basit ve etkili bir biçimde ısı kazancı engellenebilirken hacimlere 
giren günışığı da azalmaktadır. Bu sakıncanın ortadan kaldırılabilmesini sağlayan açısal seçici 
camlar alüminyum veya gümüş gibi kaplamalarla elde edilmektedir. Lazer kesimli paneller 2mm 
kalınlığında üretilebildikleri için bu amaçla kullanılmaya uygundurlar (Şekil 10).   
 
Prizmatik paneller direkt güneş ışığını kırıp, yaygın ışığı içeri alarak gölgeleme amacıyla 
kullanılabilmektedir. Açısal seçici camlar ise sıcak dönemde güneş yükseliş açısı dik veya dike yakın 
iken gelen ışığı geçirmemekte, küçük yükseliş açılarıyla gelen ışığı geçirmektedir. 
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Bu camların tepe ışıklıklarında kullanılması da yine benzer etki yaptığından sıcak iklim bölgeleri için 
uygun bir çözümdür (Şekil 11, 12) [2]. 
 

 
 

Şekil 10. Açısal seçici camların tepe 
ışıklığında kullanımı [2] 

 
 

Şekil 11. Farklı prizmatik panel tipleri [2] 
 

 
 
Şekil 12. Prizmatik panellerin yaygın günışığında, direkt güneş ışığında, sabit güneş kontrol aracı ve 

hareketli güneş kontrol aracı olarak kullanımı [2] 
 
 
 
 
5. GÜNIŞIĞI-YAPMA IŞIK ENTEGRASYONU 
 
Binalarda günışığının etkin kullanımı yoluyla yapma aydınlatma enerjisi tüketiminin azaltılması, ancak 
uygun kontrol sistemlerinin seçilerek günışığı-yapma ışık entegrasyonunun görsel konfor koşullarını 
sağlayabilecek biçimde gerçekleştirilmesiyle olanaklıdır.  
 
Kontrol sistemleri 1980 yılından itibaren aydınlatma sistemlerinde enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 
geliştirilmekte ve yaygınlaşmaktadır. Bu amaçla elektronik balastlar üretilmeye başlanmış ve daha 
sonra loşlaştırma özelliği kazandırılmıştır. Bugün piyasada DALI (Digital Addressable Lighting 
Interface), EIB (The European Installation Bus), BAC net (Building Automation and Control Network) 
gibi birçok kontrol sistemi bulunmaktadır. Kontrol sistemleri manuel veya otomatik olabilmekte, 
hacimde günışığının yeterli olduğu bölgelerde yer alan aydınlatma araçlarının loşlaştırılması veya 
tamamen devre dışı bırakılması sonucunda enerji tüketimi azaltılabilmektedir. Günışığına bağlı kontrol 
sistemlerinde loşlaştırma ve devre dışı bırakma kullanıcıları rahatsız etmeyecek kadar yumuşak, fakat 
günışığındaki ani değişime uyabilecek kadar da çabuk olmalıdır. Ayrıca kullanılan lambaların renk 
sıcaklıkları da günışığına yakın olmalıdır. 
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Gün içinde az kullanılan hacimlerde günışığına bağlı bir kontrol yerine yapma aydınlatmanın kullanıcı 
sensörleri ile kontrol edilmesi enerji tasarrufu açısından uygun bir çözümdür. Kontrol sistemleri hem en 
fazla tasarrufu sağlayabilecek, hem de kullanıcı memnuniyetini karşılayabilecek biçimde seçilmelidir. 
Günışığı miktarı, kullanıcı sayısı ve kullanım süresine bağlı bir seçim yapılmalıdır.  
 
Amerikan Enerji Departmanı, kontrol sistemlerini manuel ve otomatik olarak sınıflandırdıktan sonra 
manuel sistemleri loşlaştırmalı ve aygıt içindeki lambaların bağımsız kontrolu olarak ikiye ayırmakta, 
otomatik sistemleri ise kullanıcı sensörlü, zamanlamalı ve günışığı duyarlı olarak sıralamaktadır. Bir 
başka sınıflandırma açma/kapama ve loşlaştırma kontrolu olarak yapılabilmekte, açma/kapama ise 
geleneksel, zamanlamalı ve sensörlü olarak belirtilmektedir. Alt açılımları farklılaşmakla beraber bu iki 
ana grup birçok çalışmada kullanılmaktadır. Ayrıca aydınlatma aygıtlarının bağımsız kontrolu, 
hacimlere bağlı kontrolu ve tüm binanın kontrolu gibi sistemler de kullanılmaktadır [8].  
 
 
 
SONUÇ 
 
Binalarda görsel konfor koşullarının sağlanması ve aydınlatma enerjisi tüketiminin azaltılmasına 
yönelik olarak geliştirilmiş olan çağdaş tekniklerin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu tekniklerin 
hedefi binalarda günışığının yetersiz olduğu bölgelere olabildiğince günışığını ileterek istenen aydınlık 
düzeylerine günışığıyla ulaşmak ve elektrik harcamalarını azaltmaktır. Ancak, binanın işlevi, iklim 
bölgesi, kullanım saatleri ve yön gibi değişkenler göz önüne alınarak en uygun doğal aydınlatma 
sisteminin seçilmesi ile görsel konfor ve enerji tasarrufu sağlanması olanaklı olacaktır. Bu sistemleri ön 
proje aşamasında modelleyebilecek yazılımların geliştirilmesi ve kolaylıkla uygulanabilecek özelliklere 
kavuşturulması da şüphe yok ki farklı seçeneklerin değerlendirilerek optimum çözüme ulaşılması 
açısından yararlı olacaktır. Özellikle gün boyu kullanılan binalarda aydınlatma enerjisi tüketiminin 
azaltılabilmesi, optimum doğal aydınlatma sisteminin tasarlanması ve uygun bir kontrol sistemi ile 
günışığı-yapma ışık entegrasyonunun sağlanması ile gerçekleştirilebilecektir.   
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GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ, İTÜ’ DE YAPILAN 
ÇALIŞMALAR VE BİNALARDA UYGULAMALARI 

 
 
Figen KADIRGAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Güneş enerjisinin termal ve elektriksel dönüşümü ile ilgili uygulamalar ve bilimsel çalışmalar son 
yıllarda küresel ısınma sorunlarının gündeme gelmesi ile birlikte yoğun bir ilgi çekmektedir. Bu 
çalışmada termal ve elektrik dönüşümlerin teknolojileri, dünyada ve Türkiye’deki durum, İTÜ’deki 
çalışmalar özetlenecektir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde dünya nüfusundaki artış ve buna bağlı olarak enerji ihtiyacındaki yükseliş, alternatif 
yakıtlara daha fazla önem verilmesine ve buna bağlı olarak daha fazla zaman ve para harcanmasına 
neden olmaktadır. Var olan fosil yakıt kaynaklarının ortalama 100 yıllık bir ömrü kaldığı ve enerji 
üretimi sırasında da sülfür, azot oksitler gibi bazı zararlı kimyasalları üreterek çevreye verdiği zararda 
düşünüldüğünde, verilen önemin artmasının normal olduğu görülmektedir. Bu kapsamda alternatif 
enerji kaynaklarından, güneşle termal ısıtma, güneş pilleri ve yakıt pilleri sahip olduğu pek çok olumlu 
özellik ile ön plana çıkmaktadır. 
 
Güneş enerjisinin önemi son yıllarda giderek artması beklenmektedir. Çünkü güneş yeryüzünde 
tüketilen toplam enerjiden 10 000 kez daha fazla enerjiyi yeryüzüne yollar, çevre dostu bir enerji 
kaynağıdır. Endüstride (fabrikalar ve organize sanayi bölgeleri) ile yerleşim alanlarında (evler, siteler) 
termal (sıcak su, radyatör ön ısıtma, havuz ısıtma) ve fotovoltaik uygulamaları bulunmaktadır. Ayrıca 
uydu ve uzay istasyonlarında güneşten elektrik elde etmek için kullanılan güneş pili teknolojilerindeki 
gelişim, bunların verimlerindeki artış sayesinde daha ekonomik hale gelmektedirler. 
 
EİE tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat 
(günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m²-yıl  (günlük toplam 3,6 kWh/m²) 
olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 1). 
 
Tablo 1. Türkiye'nin Yıllık Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelinin Bölgelere Göre Dağılımı 
 

Bölge Toplam Güneş Enerjisi 
(kWh/m2-yıl) Güneşlenme Süresi (Saat/yıl) 

G. Doğu Anadolu 1460 2993 
Akdeniz 1390 2956 

Doğu Anadolu 1365 2664 
İç Anadolu 1314 2628 

Ege 1304 2738 
Marmara 1168 2409 
Karadeniz 1120 1971 

 
Kaynak : EİE Genel Müdürlüğü 
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Ancak, bu değerlerin, Türkiye’nin gerçek potansiyelinden daha az olduğu, daha sonra yapılan 
çalışmalar ile anlaşılmıştır. 1992 yılından bu yana EİE ve DMİ,  güneş enerjisi değerlerinin daha 
sağlıklı olarak ölçülmesi amacıyla enerji amaçlı güneş enerjisi ölçümleri almaktadırlar. Devam etmekte 
olan ölçüm çalışmalarının sonucunda, Türkiye güneş enerjisi potansiyelinin eski değerlerden %20-25 
daha fazla çıkması beklenmektedir.  
 
 
Elektriksel Dönüşüm 
 
Güneş enerjisinin elektriksel dönüşümünün uygulama aracı olan fotovoltaik pazarı bütün dünyada 
hızla artmaktadır (Şekil 1). Bu artan pazar içinde fotovoltaik pil teknolojisinin izlediği değişimde Şekil 
2’de görülmektedir. Tablo 2’de ise çeşitli güneş pillerinin laboratuar ve modül verimleri üretildikleri 
yerlerle beraber verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1. Fotovoltaik pazarının izlediği değişim 
 

 
 

 
Şekil 2. Fotovoltatik pil teknolojisinin izlediği değişim 
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Tablo 2. Ticari olarak satılan pillerin cinsleri, laboratuar şartlarında hücre verimleri ve modül halindeki 
verimleri 

 

 
Hücre türü 

 
Laboratuvar şartlarındaki 

hücre verimleri (%) 
 

 
Modül halindeki 

verimleri (%) 

Tek kristal silisyum 24.7 (UNSW,PERL) 22.7 (UNSW/ 
Gochermann) 

Multi kristal silisyum 20.3 (FhG-ISE) 15.3 (Sandia/HEM) 
Amorf silisyum 10.1 (Kaneka) 10.4 

HIT 21 (Sanyo) 18.4 (Sanyo) 
GaAs 25.1 (Kopin) --- 
InP 21.9 (Spire) --- 

GaInP/GaAs/Ge 32 (Spectrolab) --- 
CdTe 16.5 ( NREL) 10.7 (BP Solarex) 
CIGS 19.5 (NREL) 13.4 (Showa shell) 

Organik güneş pilleri 8.2 (ECN) 4.7 (INAP) 
 
Yine fotovoltaik pil teknolojisini, hücre verimi, modül verimi ve maliyet açısından karşılaştıracak 
olursak: 
 

 
 

 
 

Şekil 3. Fotovoltaik teknolojinin malzeme maliyeti ve verimi açısından karşılaştırılması 
 
Fotovoltaik uygulamalarda, ticari olarak kullanılan silikon teknolojisidir. Son yıllarda ince film 
CdS/CdTe ve CuInSe2 güneş pillerinin kullanımı giderek artmaktadır. İnce filmlerin elektrokimyasal 
olarak kaplanması düşük maliyet masraflarıyla yüksek film kalitesini beraberinde getirmektedir. 
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Termal Dönüşüm 
 
Güneş enerjili su ısıtma sistemleri termal dönüşüme örnektir. Ülkemizde termal dönüşüm, güneş 
kollektörlerinin yüzeyleri mat siyah boya ile boyanarak hazırlanmaktadır. Bunlarda profil yüzeylerinin 
absorpsiyon/emisyon oranı çok küçüktür. Dolayısıyla güneşle ısınan su, hızla radyasyonla ısısını 
kaybeder. Siyah mat boya ile hazırlanan yüzeylerde boya çatlaması ve korrozyona çok rastlanır. 
Ömürleri kısadır. Yüksek verimli kollektör yüzeyleri güneş ışığına karşı seçici ve koruyucu 
kaplamalardan oluşur. Yüksek verimli bir kaplamanın, güneş ışığının 0.3-2 µm dalga boyu aralığında 
maksimum absorpsiyon (α> 90) değerine, aynı zamanda da radyasyonla ısı kaybının olmaması içinde 
minimum emisyon (ε<20) değerine sahip olması gerekir. Bu kaplamalar 1 µm’den daha ince filmler 
olup vakum teknikleri, elektrokimyasal kaplama yöntemleri veya ile hazırlanabilir.  
 
 
 
 
2. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDEKİ ÇALIŞMALAR 
 
İTÜ de yapılan güneş enerjisi ile ilgili çalışmaları seçici yüzey güneş kolektörlerinin geliştirilmesi, 
elektrokimyasal kaplama yöntemiyle ince film eldesiyle de fotovoltaik dönüşüm, güneş pillerinin sistem 
üzerinde uygulaması (AC-DC dönüşümcüleri) ve proje halinde olan güneşle soğutma yer almaktadır. 
 
 
Termal Dönüşüm 
 
Güneş enerjisinin termal dönüşümü ile yapılan çalışmada İTÜ-KOSGEB ortaklığı ile bakır, alüminyum 
yada döküm yüzeyler üzerine güneş ışığına karşı seçici ince film yüzeylerin hazırlanması ve bunlarla 
yüksek verimli kollektör yapımını olşturmaktadır. Güneş ışığını belirli dalga boyları aralığında yüksek 
değerlerle absorplayan, buna karşılık emisyon değeri küçük, nano filmler bakır ve döküm yüzeyler 
üzerine elektrokimyasal kaplama yöntemi ile kontrollü bir şekilde hazırlanmıştır. Kullanılacak yöntem 
patent altında korumalı bir yöntem olup, bu yöntemle bakır ve döküm yüzeyler üzerine kademeli olarak 
elektrokimyasal kaplamalarla nikel siyahı filmler oluşturulacaktır. Oluşturulan filmlerin yüksek sıcaklığa 
ve korozyona dayanıklılığı test edilmiştir. Şekil 1’de patenti alınan yüzeyin spektral özellikleri 
görülmektedir. Avrupa’da vakum tekniğiyle üretilen benzerlerine oranla çok daha dayanıklı ve üretim 
tekniğinin basitliği nedeniyle de çok daha ucuzdur (Kadırgan, 1981). 
 

 
 

Şekil 4. Patenti alınan yüzeyin spektral özellikleri 
(Absorpsiyon (α) = 0.95 Emisyon (ε)= 0.079) 
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Fotovoltaik Dönüşüm 
 
Güneş enerjisinin fotovoltaik dönüşümü üzerine yapılan çalışmaların konusu elektrokimyasal yöntemle 
kaplanan CdS/CdTe ile CuInSe2 ince film güneş pilleridir. Deneysel çalışmamızda elektrokimyasal 
ölçümler Volta Lab PGZ-301 potansiyostatı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deneylerde pyreks 
camdan yapılmış, üç elektrotlu elektrokimyasal ölçüm hücresi kullanılmıştır. Ölçümlerde çalışma 
elektrodu, referans elektrot ve yardımcı elektrot kullanılmıştır. Ortamda mevcut olan oksijeni 
uzaklaştırmak ve sürekli inert ortam sağlamak amacıyla azot gazı atmosferinde çalışılmıştır. Çalışma 
elektrodu olarak ITO kaplı camlar kullanılmıştır. CdS ince film güneş pilleri için kaplama çözeltisi 
olarak 0.2 M CdCl2 kullanılmıştır. Bu çözeltinin pH’sı 2-4 ve çözeltiye ilave edilen Na2S2O3 
konsantrasyonu da 0.01 M ve 0.05 M arasında ayarlanmıştır. Çözeltiye uygulananan potansiyel 80 0C 
ve 90 0C’de -0.6 V/SCE’dir. Elektrokimyasal ölçümler Voltalab impedans spektroskopisiyle yapılmıştır. 
İTÜ-CSM işbirliği ile hazırlanan CdS/CdTe güneş pillerinin verimleri Tablo 3’de verilmiştir (Kadırgan 
vd., 2000). 
 
Tablo3. İTÜ-CSM İşbirliği ile Hazırlanan CdS/CdTe Güneş Pillerinin Verimleri 

 
CdS kalınlığı η 

(%) 
Voc 

(mV) 
Jsc 

(mA) 
Rsh 

(cm2) 
500 Å 5.73 433 24.5 189 
1250 Å 7.68 654 24.4 126 
2500 Å 7.30 518 22.6 376 

 
CuInSe2 ince filmlerin elektrokimyasal olarak hazırlanmasında deneysel yöntem olarak krono 
kulometri ve döngülü voltametri yöntemleri kullanılmıştır. CuInSe2 ince filmleri, sabit bir elektrik yükü 
(Q) ve sabit potansiyel altında çalışan krono kulometri yöntemi ile elde edilmiştir. CuInSe2 ’in ITO kaplı 
camlar üzerinde elektrokimyasal olarak depolanması ve daha sonra elde edilen filmlerin XPS ile 
karakterizasyonu incelenmiştir (Şekil 5). Bu çalışmada elektrokimyasal olarak depolanması, bu 
depolamaya etki eden faktörler, ince filmin oluşma kinetiği ve elde edilen filmlerin yüzey 
kompozisyonları araştırılmıştır (Kadırgan, Beyhan, 2006). 
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Binding energy (eV)

4---In1.0Cu0.7Se0.4
3---In1.0Cu1.5Se2.7
2---In1.0Cu0.7Se2.8
1---In1.0Cu0.72Se0.41

 
 

Şekil 5. XPS analizi 
 
 
SONUÇ 
 
Güneş enerjisi ve uygulamaları ülkemizde yeni teknolojiler ile hızla yerini almalıdır. Bunun için de 
üniversiteler, kamu kuruluşları, sivil örgütler, siyasi otoritelerin birlikte hareket etmesi, finansal 
desteklerin ne şekilde verileceğinin tartışılması gerekir. Bu teknolojilerin binalara uygulamaları ise 
estetik ve enerji verimini azaltmayacak şekilde yapılmalıdır. 
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YALITIMI 

 
 

Gül Koçlar ORAL 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapma çevre, günümüzde tasarım kararlarını etkileyen en önemli 
etkenlerden biridir. Güncel çevre sorunları karşısında, konforlu bir yapma çevre tasarlarken, sonraki 
kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak, çevre kirliliğini önleyerek, enerji kaynaklarını verimli 
kullanan sağlıklı binaları gerçekleştirmek, mimarların birincil hedefleridir.  
 
Sağlıklı binaların başlıca işlevlerinden biri de iç çevrede ısıl (termal) konfor koşullarının sağlanmasıdır. 
Enerji sorunu göz önünde bulundurulduğunda, binalarda ısıl konforun minimum yapma ısıtma enerjisi 
kullanarak sağlanması zorunlu olmaktadır. Dünyada, teknolojik ilerlemelere paralel olarak sağlıklı ve 
konforlu ortamlarda yaşama isteği, buna karşın enerji kaynaklarının sınırlı olması, enerji verimliliği ve 
buna bağlı olarak ısı yalıtımı konusundaki çalışmalara önem verilmesini sağlamıştır. Bu tür çalışmalar, 
enerji giderlerinin önemli bir bölümünün bina sektöründe gerçekleştirildiği ülkemiz için de büyük bir 
önem taşımaktadır. 
 
Bu amaçla, bu bildiride, binalarda uygun ısı yalıtımı kullanımı ve enerji verimliliğinin sağlanmasına 
ilişkin önerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çalışmada, binalarda enerji verimliliğinin 
sağlanmasında en etkili yolun, binaların enerji etkin sistemler olarak tasarlanması olduğu 
vurgulanmakta ve bu konuda yapılmış örnek bir çalışma sunulmaktadır. Sonuç olarak, sunulan 
önerilerin gerçekleştirilebilmesi ve enerji verimliliğinin sağlanabilmesi için, tasarım aşamasında 
yapılacak çalışmaların sağlıklı binalar ve dolayısıyla sağlıklı kentlerin oluşmasındaki önemi 
vurgulanmaktadır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Sağlıklı binalar, insanın çevresi ile uyumlu bir bütünsellik içinde sağlıklı olarak yaşamasını olanaklı 
kılmak için, insanın tüm yaşamsal gereksinmelerine cevap verebilen binalardır. Ülkemizde sağlıklı 
bina, yaşanabilir bina, yeterli bilimsel araştırmalara dayalı olarak tanımlanmamış olup bu konuda yasal 
düzenlemeler ve uygulamalar istenilen düzeyde değildir. Binanın kullanımına yönelik belirli şartlar imar 
yasalarında kısmen mevcut olup, bunlar çevre sağlık, hijyen, güvenlik ve enerji yönlerinden yetersizdir. 
Gelişmiş ülkelerde, bu tür kuralların yapı kodları ve üniform standartlar halinde yerel yönetimler 
denetiminde uygulamaya konularak, zorunlu uygulamaların uzman profesyonellerin sorumluluğu 
altında hazırlanan yasal düzenlemelerle yapıldığı bilinmektedir. Bu yöntemler geliştirilmiş kriterler dizisi 
şeklinde düzenlenerek, teknoloji ile paralel değişim ve gelişime uğramakta ve enerji ekonomisi 
açısından topluma yararlı uygulamalara dönüşmektedir. Bu uygulamalar binalarda istenilen şartlara 
ulaşmak için gerekli önlemleri bir başka deyişle, sağlıklı binaların ulaşması gereken hedefleri 
göstermektedir. 
 
Teknolojik olanakların artmasına bağlı olarak, sağlıklı ve konforlu ortamlarda yaşama isteğindeki artışa 
karşın enerji kaynaklarının giderek tükenmesi, enerji korunumu ve enerji verimliliği konusundaki 
çalışmalara hız kazandırmıştır. 
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Bu çalışmalar ile temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik teknolojiler 
geliştirilirken, enerjinin verimli kullanımını sağlayarak, enerji tüketimini azaltacak yöntemler 
araştırılmaktadır. 
 
Tüm dünyada enerji verimliliği kavramına bağlı olarak geliştirilen politikaların en önemli dayanağı ısı 
yalıtımı olmaktadır. Avrupa Birliği’nde bina sektörünün toplam enerjinin yaklaşık %40’ını tüketmesi, 
bina sektöründe ısı yalıtımı konusundaki çalışmaların öncelik kazanmasına yol açmaktadır. 
 
Benzer şekilde, ülkemizde de bina sektörü enerji tüketiminin önemli bir payını oluşturmaktadır (şekil 
1). Bu nedenle bu sektörde enerji verimliliğine öncelik verilmelidir [1]. Sağlıklı binalar için, enerjinin 
verimli kullanımına ve ısı yalıtım sistemlerine ilişkin teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının 
sağlanması, diğer sektörlere de bir kazanç olarak yansıyacaktır. Diğer bir deyişle enerjinin verimli 
kullanımına ve ısı yalıtım sistemlerine ilişkin yeterli uygulamaların sağlanması, sağlıklı binaların en 
önemli hedeflerinden biri olmalıdır. 
 

sanayi; 36,6

konut; 34,5

ulaştırma; 
20,9

tarım; 5,1

 
 

Şekil 1. Türkiye’de enerji tüketiminin sektörel dağılımı 
 
 
 
 
2. SAĞLIKLI BİNALARDA ISI YALITIMI KULLANIMI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ÖNEMİ 
 
İnsanlar yaptıkları binalar aracılığı ile doğal koşulları kontrol ederek, yaşamaları için gerekli konfor 
koşullarını sağlayan yapma çevreleri oluşturmuşlardır. Teknolojinin bugünkü kadar gelişmediği 
dönemlerde konfor koşullarını oluşturmak amacı ile doğal ve yerel malzemelerle uygun yalıtım 
önlemleri alınarak enerji de verimli kullanılmıştır. Geleneksel mimari örnekleri incelendiğinde iklimle 
dengeli doğal yalıtım sistemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Ancak teknolojinin gelişmesi ile her türlü 
konfor koşulunun yapma sistemlerle sağlanabileceği düşüncesi, geleneksel yalıtım sistemlerine önem 
verilmemesine ve enerjinin tükenmeyecek gibi harcanmasına yol açmıştır.  
 
Ülkemizde enerji tüketiminde bilinç düzeyi yeterli olmayıp, enerji tüketimimiz giderek artmaktadır. 
Dünya genelinde enerji tüketimi son 25 yılda kişi başına sadece yüzde 5 kadar artmış olmakla 
beraber, gelişmekte olan ülkemizde son 25 yıldaki artış oranı yüzde 100 rakamının üzerindedir. 
Ülkemizin kendi enerji üretimi 1990 yılında toplam ihtiyacın % 50 kadarını karşılarken günümüzde % 
30 civarını karşılamaktadır [2]. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, hem enerji üretimini 
arttırmak hem de enerjiyi verimli kullanmak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde verimlilik 
kavramına yeterince önem verilmediğinden, enerjinin verimli kullanılmaması bir yandan enerji israfına 
ve ithalata yol açmakta diğer taraftan da çevre kirliliğine neden olmaktadır. 
 
Enerjinin verimli kullanımı, genel olarak, istenilen performans düzeyi, kalite ve konfor koşullarından 
ödün verilmeksizin, bir hizmet elde etmek için gerekli olan enerji miktarının azaltılması olarak 
tanımlanabilir. Enerjinin verimli kullanımı ile sağlanacak enerji tasarrufu daha ucuza elde edilebilen bir 
enerji kaynağıdır. Kısa dönemde sonuçların kolaylıkla alınabileceği bir alan olan enerjinin verimli 
kullanımı ülkece üzerinde çözüm üretilmesi gereken bir konudur. Ayrıca bu konu enerji politikasının 
benimsemesi geren öncelikli bir ilke olmalıdır [2]. 
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Sağlıklı binaların en önemli işlevlerinden biri iç çevrede ısıl (termal) konfor koşullarının sağlanmasıdır. 
Günümüzdeki enerji sorunu göz önünde bulundurulduğunda, bina kabuğunun ısıl konforu minimum 
enerji kullanarak sağlaması büyük bir önem taşımaktadır. Isıl konfor koşullarını sağlamak için, yapma 
ısıtma gereksinmesinde görülen artışa karşın; yapma ısıtmada kullanılan enerji kaynakları (kömür, 
petrol, vb.) azalmakta, maliyetleri artmakta, yapma ısıtma süreci sonunda, dış havaya atılan kirleticiler 
insan sağlığına zarar vermektedir. Bu problemlerin çözümü için yapma ısıtma enerjisi harcamalarının 
minimum düzeye indirgenmesi, ısı kayıplarının azaltılması ve dolayısıyla ısı yalıtımı kullanımı gerekli 
olmaktadır. 
 
Kullanıcı sağlığı düşünüldüğünde, binalarda ısı yalıtımı kullanımı ile ısı kayıplarını azaltmanın en 
önemli nedenlerinden birisi de enerji kökenli hava kirliliğidir. Enerji tüketiminden kaynaklanan SO2, 
CO2 parçacıkları ve diğer emisyonlar bölgesel ölçekte önemli sorunlara yol açmaktadır. Özellikle kış 
aylarında yaşanan, insanları, ürünleri ve doğal yaşamı tehdit edici boyutlara ulaşan hava kirliliğine en 
büyük katkı enerji tüketiminden kaynaklanmaktadır. Avrupa’daki CO2 emisyonlarının %40’nın 
yapılardaki enerji tüketiminden dolayı olduğu bilinmektedir [2]. Bu nedenle Avrupa Birliği ülkelerinde ısı 
yalıtımına verilen önem artmaktadır. Şekil 2, Avrupa Birliği ülkelerinde dış duvarlarda kullanılan ısı 
yalıtım kalınlıklarını vermektedir [3]. 
 

 
Şekil 2. Avrupa Birliği ülkelerinde duvarlarda kullanılan ısı yalıtım kalınlıkları 

 
Ülkemizde küresel ısınma ve iklim değişikliği, binaların çevre için taşıdıkları önem ya da binalarda 
yalıtım konusunda bilinçlenme yeterli seviyede değildir. Ayrıca kişilerin, binalarda yalıtımı geliştirme 
konusunda gösterecekleri kişisel çabaların çevre kirliliğini azaltmak açısından taşıyacağı önemin 
farkında olmadıkları da açıkça ortadadır. Bu nedenle binalarda yalıtım standartlarının yükseltilmesi için 
yoğun bir çaba gösterilmesi gerekmektedir. Enerji tasarrufu yapılmadığı ve enerji kullanımında 
verimlilik konusunda yeterli uygulamalar geliştirilmediği takdirde ülkemizde ekonomi ve çevre 
sorunlarının yoğun olarak yaşanacağı açıktır. 
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3. BİNALARDA ISI YALITIMI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA MEVZUAT 
 
Dünyadaki artan enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan fosil yakıtların giderek azalması, 
enerji korunumu ve enerji verimliliği konusundaki çalışmaların sürekli olarak gündemde olmasını 
zorunlu kılmaktadır. Ulusal ve uluslar arası bu tür çalışmaların gelişmesinde, iklim değişikliği ve 
küresel ısınma, çevresel kirlenme gibi kaygılar önemli rol oynamaktadır. Bugün, hemen bütün ülkeler, 
sanayi, konut, ulaşım başta olmak üzere birçok sektörde enerjinin verimli kullanımını, uyguladıkları 
enerji politikaları ile teşvik etmektedirler. Uygulanan politikalar, genellikle; mali teşvikler, kontrol ve 
bilgilendirme hizmetleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bazı ülkelerde, enerji verimliliği yatırımları için 
devlet ucuz kredi ve vergi muafiyeti gibi mali katkılarda da bulunmaktadır. 
 
Isı yalıtımı sistemleri, tüm dünyada enerji verimliliği kavramına bağlı olarak hızla gelişmektedir. Avrupa 
Birliği ülkelerinde konut ve bina sektörünün toplam enerji tüketimindeki yüksek payı, bu sektöre yönelik 
ilgiyi arttırmıştır. Enerji verimliliği ile ilgili çalışmalarda, bina sektörüne yönelik düzenlemeler ağırlıklı 
yer tutmuştur. Birçok ülke 1970'li yıllardan başlayarak, yeni bina standartları geliştirmiştir. Bu 
standartlar, gelişen yalıtım teknolojilerine bağlı olarak sürekli yenilenmektedir. Avrupa'nın özellikle, 
soğuk iklim bölgesindeki Finlandiya, İsveç ve Norveç gibi ülkeler, 1970'li yıllardan itibaren, inşaatla ilgili 
yönetmeliklerinde, binalarda enerji verimliliği ve buna bağlı olarak ısı yalıtımı ile ilgili ayrıntılı 
düzenlemelere yer vermişlerdir. EURIMA (Europen Insulation Manufacturers Association) tarafından 
yapılan bir araştırma, son 20 yıldır Avrupa’daki yeni konut inşaatlarında uygulanan ısı yalıtımı 
standartlarının gelişimini kapsamaktadır. Bu araştırma yeni inşaatlarda tavsiye edilen ve uygulanan 
mineral yünlü yalıtım ürünlerinin kalınlığı üzerine yoğunlaşmıştır. Araştırmaya göre, özellikle orta 
Avrupa’daki birçok ülkede yalıtım standartlarının sürekli bir gelişim içinde olduğu görülmüştür. 
(EURIMA) Aralık 2002 tarihinde yaptırdığı bir araştırmada, yalnızca 1974'ten önce yapılan konutların, 
ısı yalıtımı ile yenilenmesi durumunda, tüm konut sektörünün ısıtma giderlerinden yaklaşık yüzde 42 
tasarruf sağlanabileceği hesaplanmıştır [3]. 
 
Avrupa Birliği, ortak çevre ve enerji politikalarının oluşturulmasına yönelik olarak direktifler 
yayımlamaktadır. Bu direktiflerden birisi de konut ve konut dışı diğer yapı sektörlerinde enerji tasarrufu 
sağlanması amacıyla, yayımlanan 2002/91/EC sayılı Binaların Enerji Performansına Dair 
Yönetmelik‘tir [4]. Bu yönetmelik ile binaların bütünleşik enerji performansı hesap yönteminin ana 
hatlarının oluşturulması, yeni ve yenileme gerektiren mevcut binaların enerji performansları ile ilgili 
minimum gerekliliklerin uygulanması hedeflenmektedir. 2002/91/EC sayılı bu yönetmeliğin temelini; 
Avrupa Birliği bünyesindeki binaların enerji performansında yapılacak olan iyileştirmelerin teşvik 
edilmesi, mümkün olduğu kadar en uygun maliyet - verimlilik ölçülerinin ele alınmasının sağlanması 
oluşturmaktadır. Yönetmelikte hedeflenen sonuçların temininde, mevcut bina stoku ele alınmakta ve 
enerji tasarrufunda bina stokunun önemli potansiyele sahip olduğu vurgulanmaktadır [4]. 
 
Konuya Türkiye açısından yaklaşıldığında, çalışmaların istenilen düzeye gelmediği ancak son yıllarda 
önemli atılımların yapıldığı gözlenmektedir. Yakıt fiyatlarının artması karşısında insanların daha az 
enerji maliyeti harcama isteği, yalıtım kullanımına önem verilmesine yol açmakta ve yalıtım sektörünün 
gelişmesini sağlamaktadır. Mevcut ısı yalıtım yönetmeliğinin ve TS 825 standardının [5] yürürlüğe 
girmesi de yalıtım sektörünün gelişmesine önemli katkı sağlamıştır. Bilindiği üzere bu yönetmelik 
binalarda yıllık ısıtma enerjisi harcamalarını sınırlandırmakta, bölgelere göre yapı bileşenleri U 
değerleri için öneriler sunmakta ve bina kabuğunun yoğuşma açısından kontrol edilmesini de 
sağlamaktadır.  Bunun yanı sıra ülkemizde yaşanan deprem felaketi inşaat ve bina sektörünün 
yeniden ele alınmasını gerekli kılmış, insanların güvenli, kaliteli, sağlıklı binalarda yaşatılmasının 
zorunlu olduğu gerçeğinin vurgulanmasına yol açarak yalıtım bilincinin de gelişmesine katkı 
sağlamıştır. 
 
Ülkemizde ‘ Binaların Enerji Performansına Dair Yönetmeliğin ‘uyumlaştırılması çalışmaları Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Binaların enerji performansı ve yalıtım ürünleri 
konularındaki yönetmelik, standart ve revizyon çalışmaları sürdürülmektedir. Ülkemizdeki yönetmelik 
ve standartlar genellikle Avrupa Standartlarından tercüme edilerek oluşturulmaktadır. Bu durum zaten 
Avrupa’da hazırlanan yöntemlerin benimsendiğinin bir göstergesidir. Burada önemli olan bu 
yöntemlerin Türkiye koşullarına uygun şekilde geliştirilmesi, Türkiye’nin farklı karakteristiklere sahip 
farklı iklim bölgeleri için yeni yöntemler üzerinde çalışılması zorunluluğudur. 
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Enerji verimliliği konusunda önemli bir gelişme, 18.4.2007 tarihli ‘ Enerji Verimliliği Kanunu’ dur. Bu 
kanunun amacı, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesini ve çevrenin 
korunmasını sağlamak için, enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır. 
Kanun, endüstriyel işletmelerde, binalarda ve ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına, toplum 
genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik 
uygulanacak usul ve esasları kapsamaktadır [6]. 
 
Binalarda enerji verimliliğinin sorgulanmasında kullanılabilecek enerji kimlik belgesi bu kanunda 
tanımlanmaktadır. Enerji kimlik belgesinde, binanın ısıtma ve soğutma amaçlı enerji ihtiyacı, yalıtım 
özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgiler, sıcaklık ve diğer iklimsel bilgiler, 
karbon dioksit ve diğer sera gazı emisyonları ile ilgili bilgiler, binanın yer aldığı kategori ve üst 
kategorilere geçiş için uygulanması gerekli önlemler bulundurulacaktır. Enerji kimlik belgesi, iskan 
müsaadesi alınmasında, binanın enerji tüketimi ile ilgili yapılacak denetimlerde veya binanın el 
değiştirmesi halinde mal sahibi tarafından ibraz edilecektir [6].  
 
 
 
 
4. BİNALARDA UYGUN ISI YALITIMI KULLANIMI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA 
İLİŞKİN ÖNERİLER 
 
Binalarda uygun ısı yalıtımı kullanımı ve enerji verimliliğinin sağlanmasına ilişkin öneriler, 
 
• Yapısal ve Kurumsal Düzenlemeler, Yönetmelik ve Standartların Geliştirilmesi 
• Ar-Ge ve Eğitim çalışmaları 
• Isı yalıtım Sistemlerinin Geliştirilmesi  
• Mevcut Binaların İyileştirilmesi  
• Enerji Etkin Bina Tasarımı 
 
başlıkları altında aşağıda açıklanmıştır: 
 
 
4.1. Yapısal ve Kurumsal Düzenlemeler, Yönetmelik ve Standartların Geliştirilmesi 
 
Enerji Verimliliği kanunu ile enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm ilgili kuruluşlar nezdinde 
etkin olarak yürütülmesi, sonuçlarının izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla ‘ Enerji Verimliliği 
Koordinasyon Kurulu ‘ oluşturulmaktadır. Bu kurulun görevi, ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejileri, 
planları ve programları hazırlamak, bunların etkinliğini değerlendirmek, gerektiğinde revize 
edilmelerini, yeni önlemlerin alınmasını ve uygulanmasını koordine etmektir. Bu önemli bir atılım 
olmakla birlikte, uygulamada karşılaşılacak sorunlara çözüm sağlanabilecek önerilerin geliştirilmesi 
gerekmektedir. Kanunun 4. maddesine dayanarak binalarda enerji verimliliğine ilişkin ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarının, üniversitelerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ihtisas 
komisyonlarının oluşturulması yararlı olacaktır. Diğer taraftan, enerji ve çevre konusundaki 
araştırmalarda dış desteğin önemi bilinmektedir. Avrupa Birliği’ne katılma girişimlerinde bulunan 
Türkiye’nin enerji ve çevre konusunda birçok kurum ve kuruluşun üyesidir. Bu nedenle, uluslar arası 
kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinin arttırılması ve uluslar arası kaynakların araştırılması zorunludur. 
 
Binalarda enerji verimliliğinin sağlanması, bu konuda yürürlükte olan ve enerji etkin bina tasarımı ve 
yapımında doğru sonuçlar sağlayan yönetmelik ve standartların uygulanması ile mümkündür.  Enerji 
korunumu yönetmelikleri enerji harcamalarını minimum gerçekleştiren binaları tanımlamalı ve bu 
konuda tasarımcı ve yapımcılara yol gösterici nitelikte olmalıdır. Ayrıca, tüm gelişmiş ülkelerde 
yenilenebilir enerji kaynaklarına eğilim söz konusudur. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji 
kaynakları açısından Türkiye’nin önemli bir potansiyeli olduğu bilinmektedir. Bu nedenle binaların 
yenilenebilir enerji kaynaklarından yarar sağlayan pasif sistemler olarak tasarımında ve yapımında 
kullanılacak yönetmelik ve standartların da hazırlanması gereklidir. 
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4.2. Ar-Ge ve Eğitim çalışmaları 
 
Türkiye’nin enerji ve çevre konusunda belirlenen araştırma önceliklerine bağlı olarak araştırma 
programları oluşturulmalı ve bu araştırmaların gerçekleştirilmesinde ulusal kaynakların yanı sıra 
OECD, Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği gibi kuruluşlardan kaynak sağlanmalıdır. Gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi Türkiye’de de özel sektörün Ar-Ge çalışmalarına önemli bir kaynak ayırması, kendi 
ihtiyaçları ve kamu yararı doğrultusunda üniversitelerin de kalkınmasını sağlayacak proje taleplerinde 
bulunması gerekmektedir. Öncelikle, özel sektör ile üniversite işbirliğine dayalı ve kamunun doğru 
yönlendirilmesini sağlayacak projelere teşvik sağlanmalıdır.  
 
Binalarda enerji verimliliği sağlama bilincinin geliştirilmesi için her seviyede geniş katılımlı eğitim 
faaliyetlerinin yürütülmesi de önem taşımaktadır. Bu açıdan, Enerji Verimliliği kanunu ile belirtilen 
uygulama, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının istenilen düzeyde yapılmasının çok yararlı olacağı 
açıktır. Üniversiteler ve meslek odaları uygulamalı eğitim yapabilmeleri için teşvik edilmelidir. Bu 
konuda yoğun katılımın sağlanmasında medyaya da sorumluluklar verilmelidir. 
 
 
4.3. Isı yalıtım Sistemlerinin Geliştirilmesi 
 
Son yıllarda yalıtım sektöründe görülen önemli gelişmelere rağmen, üretim ve uygulamadaki 
sorunların çözümünde kat edilen mesafe yeterli düzeyde değildir. İleri teknolojiye dönük yapı ve 
yalıtım sistemlerinin binalarda kullanımına ilişkin yapısal sistemlerin geliştirilmesi sağlanmalıdır. 
Ülkemizde yalıtım uygulamalarının doğru detay, doğru malzeme, doğru uygulama ve etkin denetim 
şeklinde yapılması ekonomik problemlerin çözümünde önemli bir adım atılmasını sağlayacaktır. Bu 
konuda yönetmelik ve standartlar aracılığı ile yaptırımların zorunlu olması önem taşımaktadır. 
 
 
4.4. Mevcut Binaların İyileştirilmesi 
 
Türkiye’de enerji kayıplarının önemli bir bölümünün, standart dışı yapılaşma ve mevcut binalardaki 
eksik ve yanlış uygulamalardan kaynaklandığı bilinmektedir. Bu nedenle mevcut binaların enerji etkin 
amaçlı olarak iyileştirilmesi enerji tasarrufunun sağlanmasında önemli bir etkendir. Bu kapsamda 
yapılabilecek çalışmalara ilişkin öneriler aşağıda özetlenmiştir: 
 
Binalara ilişkin enerji mevzuatı, mevcut binaların bu mevzuata uygunluğunun denetlenmesine olanak 
sağlayacak şekilde düzenlenmeli, uygun olmayan binalar için enerji tasarrufu sağlayan bina ve yalıtım 
malzemelerini optimum kullanacak şekilde detaylandırılmasına olanak sağlamalıdır. Binalarda enerji 
tasarrufu sağlayan malzeme ve teknolojilerin kullanımın arttırılması için kullanıcılara uygun teşvikler 
sağlanmalıdır. Enerji tasarrufu sağlayan tesisat sistemleri, akıllı elektronik denetim teknolojilerinin 
kullanılması sağlanmalı, yanma sistemlerinin iyileştirilmesi veya değiştirilmesi, yüksek verimli sistemler 
kullanılmalı, istenen verim ve kalitede olmayan sistemlerin kullanımı engellenmelidir. Kullanılan yakıt 
özelliklerinin iyileştirilmesi, düşük kaliteli yakıtların kullanımının yasaklanması, fosil yakıtların daha az 
emisyona yol açacak yakıtlarla veya yenilenebilir enerji kaynakları ile ikamesi sağlanmalıdır. Özellikle, 
Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyelini göz önüne alarak, binalarda güneş enerjisi sistemleri ve diğer 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmelidir [7]. 
 
4.5. Enerji Etkin Bina Tasarımı 
 
Binalarda enerji verimliliğinin sağlanmasında en etkili yol, başlangıç aşamasında binaların enerji etkin 
pasif sistemler olarak tasarlanmasıdır. Binaların yüklendiği başlıca işlevler arasında pasif iklimlendirme 
işlevine değinmek olanaklıdır. Bu tür işlevi yüklenmelerinden ötürü binalar pasif iklimlendirme 
sistemleri olma niteliklerini de kazanmaktadırlar. Sözü edilen işlevi optimal düzeyde yerine getiren 
binalar iklim kontrolünde optimal performans gösterirler. Dolayısıyla, istenen termal koşulları yapma 
ısıtma sistemlerine minimum düzeyde takviye edici görev yüklenmesiyle gerçekleştirirler. Yapma 
ısıtma sistemlerine minimum düzeyde görev yüklenmesiyle, enerji kaynaklarının kullanımının ve enerji 
harcamalarının minimuma indirgeneceği açıktır. 
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Bu tür enerji tüketimini minimum düzeye indirgemek, binaları iklim kontrolünde optimal performans 
gösteren enerji etkin sistemler olarak tasarlamakla olanaklıdır. Enerji etkin bina tasarımında etkili olan 
parametreler şekil 3’de verilmektedir. 
 
Kullanıcıya ilişkin parametreler, bina içi mekanlarda ısıl konfor koşullarının sağlanmasında ve 
kullanıcının performansında etkili olan parametrelerdir. Kullanıcının yaşı, cinsiyeti gibi özelliklerinin 
yanı sıra kullanıcının iç mekandaki konumu, giysi türü, eylem türü gibi kullanıcıya ilişkin parametreler 
bina içinde sağlanması hedeflenen konfor koşullarının saptanmasında etkili olmaktadırlar. 
 
Dış çevreye ilişkin parametreler olarak, 
 
• güneş ışınımı, hava hareketi (rüzgar), hava sıcaklığı, havanın nemi gibi iklimsel faktörler ile  
• bulunulan bölgenin enlemi, boylamı, deniz seviyesinden yükseklik gibi coğrafi faktörler  
 
ele alınabilmektedir.  
 
Binaya ilişkin tasarım parametreleri olarak, 
 
• Binanın bulunduğu yer  
• Binanın yönlendiriliş durumu 
• Bina formu 
• Bina kabuğunun optik ve termofiziksel özellikleri 
• Güneş kontrolü ve doğal havalandırma sistemleri 
 
ele alınabilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Enerji etkin bina tasarımında etkili olan parametreler 
 
 
Binanın bulunduğu yer: Binanın konumu, gerek hava akımlarının gerek güneş ışınımlarının bina 
üzerindeki etkisi açısından önemli bir tasarım parametresidir. Bu parametre, yerey parçasının baktığı 
yön, yerey parçasının eğimi, yerey parçasının konumu, yerey parçasının örtüsü gibi alt parametrelerin 
bütünüdür. 
 
Binanın yönlendiriliş durumu: Güneş ışınımının ısıtıcı etkisi ve rüzgarın serinletici etkisi binanın 
yönlendiriliş durumuna göre değişmektedir. Bu nedenle, güneş ve rüzgarın yararlı etkilerinin optimize 
edilebilmesi için yöresel iklimsel gereksinmelere bağlı olarak tasarım aşamasında binalar için en 
uygun yönlendiriliş durumun belirlenmesi gerekmektedir. 
 
Bina formu: Bina formu, bina uzunluğunun bina derinliğine oranı, bina yüksekliği, çatı türü ve eğimi gibi 
binaya ilişkin geometrik değişenlerin bütünüdür. Farklı formlara sahip binaların ısı kayıp ve 
kazançlarının da farklı olacağı açıktır. En az yakıt tüketimine sahip olacak binayı tanımlamada bina 
formu bina kabuğu ile birlikte ele alınarak uygun değerlerin belirlenmesi gerekmektedir. 

Amaç: doğal kaynaklardan optimum yararlanan enerji 
verimli binalar aracılığı ile sağlıklı bir çevre yaratmak 

Kullanıcıya 
İlişkin 
Parametreler 

Dış Çevreye 
İlişkin 
Parametreler 

Binaya İlişkin 
Tasarım 
Parametreleri 
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Bina kabuğunun optik ve termofiziksel özellikleri: Bina kabuğu iç ve dış çevreyi ayıran bina 
elemanlarını kapsamaktadır. Bina kabuğundan güneş ışınımı aracılığı ile kazanılan ısı miktarı bina 
kabuğunun güneş ışınımına karşı yutuculuk, geçirgenlik, yansıtıcılık gibi optik özellikleri ile toplam ısı 
geçirme katsayısı ve saydamlık oranı (pencere alanın cephe alanına oranı)gibi termofiziksel 
özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Tasarım aşamasında bu özelliklere, ısıtmanın istendiği 
dönemde güneş ışınımından maksimum yarar sağlayacak değerlerin kazandırılması enerji ekonomisi 
açısından gerekli olmaktadır. 
 
Güneş Kontrolü ve Doğal Havalandırma: Yukarıda açıklanan yapısal parametrelerin dışında binanın 
enerji giderlerinin azaltılmasında, güneş ışınımı ve rüzgar etkilerinden optimum yararlanacak kontrol 
sistemlerinin kullanılması da büyük önem taşımaktadır. Bu etkilerden optimum yararlanacak kontrol 
sistemlerinin tasarlanması, yararlı etkilerin maksimize, zararlı etkilerin minimize edilmesi diğer bir 
deyişle bu etkilerden gerektiği dönemlerde yararlanma, gerektiği dönmelerde korunmayı gerektiren 
güneş kontrolü ve doğal havalandırma sistemlerinin tasarlanmasını kapsamaktadır. 
 
Binaların enerji etkin sistemler olarak tasarlanması, yukarıda açıklanan tasarım parametreleri için en 
uygun değerlerin belirlenmesi sürecini kapsamaktadır. Bu tür bir tasarım binanın sadece kullanım 
aşamasında değil tasarım sürecinden itibaren enerji giderlerini minimize edecek şekilde 
tasarlanmasını ve yapılmasına olanak sağlayabilmektedir. 
 
 
4.6 Örnek Çalışma 
 
Bu çalışma, enerji verimliliği sağlama hedefine yönelik olarak binaların enerji etkin sistemler olarak 
işlev görebilmeleri için, tasarım aşamasında enerji giderlerini azaltıcı çalışmaların gerekliliği ve 
önemini vurgulamak için yapılmıştır. Çalışma, İstanbul-Acıbadem semtinde bulunan bir toplu konuttaki 
bloklar için enerji hesaplamalarının yapılması ve enerji giderlerinin azaltılması için farklı alternatiflerin 
önerilmesini kapsamaktadır. Çalışmada yıllık enerji giderleri hesapları, E-QUEST 3.55 adlı bina enerji 
simülasyon programı yardımıyla yapılmıştır. Program, kullanımı 1970’lerde başlayan günümüzde de 
halen devam eden Doe-2.1e simulasyon programıyla entegre çalışmaktadır.  Uygulama çalışmasında 
yapılan kabuller ve izlenen yol aşağıda yer almaktadır [8]. 
 
Bu çalışma için binaların enerji ekonomisi açısından günde beş saat direkt güneş ışınımı alması 
hedeflenmiş ve 11:00 - 15:00 arasındaki saatler için, mevcut vaziyet planı üzerinde binaların gölge 
analizleri yapılmıştır. Mevcut durumda ele alınan saatler arasında bazı binaların direkt güneş ışınımı 
almadığı görüldüğünden, binaların belirlenen saatlerde, birbirlerine gölge atmayacak şekilde 
konumlandırıldığı bir vaziyet planı (Şekil 4) önerilmiş ve tüm hesaplamalar, bu kabul doğrultusunda 
yapılmıştır. 
 

 
 

Şekil 4. Öneri vaziyet planı 
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Bu bildiride örnek olarak, hesaplama sonuçları C Bloklar için verilmektedir. 8 katlı C blokların cephe 
bileşeninin güneş ışınımına karşı yutuculuk katsayısı ao =0,60, yüzey pürüzlülüğü katsayısı ise 6 
olarak saptanmıştır. Blok cephelerinde saydamlık oranları kuzeyde %25, batıda %33 güneyde %35, 
doğuda %33 ‘tür. 
 
Saydam bileşen türü plastik doğramalı, low e kombinasyonlu penceredir. Cam sistemi 3+6+3 mm olan 
low e kombinasyonlu camların ısı geçirme katsayısı Uc =2.47  W/m²K ‘dir. 
 
Opak bileşenin mevcut ısı geçirgenlik katsayısı 0,56 W/ m²K olup bu değer, TS 825 Standartı’nın 
2.bölge için önerdiği 0,60 W/ m²K değerinin altındadır. Opak bileşen ana gövdesi 19 cm kalınlığında 
delikli harman tuğla olup, yalıtım malzemesi olarak 4 cm expanded polistern kullanılmıştır. Dış sıva 
olarak çimento harcı, iç sıva olarak alçı harcı kullanılmıştır. 
 
Uygulama çalışmasının yapıldığı İstanbul-Acıbadem semti için güneş ışınımı ve dış hava sıcaklığı, 
nemlilik gibi dış çevre iklim elemanlarının değerleri, Göztepe Meteoroloji İstasyonunun meteorolojik 
ölçümlerine dayandırılmıştır. 
 
Yukarıdaki kabuller doğrultusunda C Bloklar için hesaplanan yıllık toplam enerji giderleri (ısıtma, 
soğutma, aydınlatma) şekil 5’ de verilmektedir. Şekilden görüldüğü gibi en düşük enerji giderini C1 
blok sağlamaktadır [8]. 
 

 
 

Şekil 5. C Bloklar için hesaplanan yıllık toplam enerji giderleri 
 
Şekil 6, en düşük enerji giderini veren C1 bloğun opak bileşeninin farklı U değerleri alternatiflerine 
başka bir deyişle farklı ısı yalıtım değerlerine sahip olması durumundaki yıllık ısıtma ve soğutma 
enerjisi toplam giderlerini vermektedir. 
 
Şekil 7, farklı saydam bileşen alternatifleri önerilmesi durumunda C1 bloktaki yıllık ısıtma ve soğutma 
enerjisi toplam giderlerini vermektedir [8]. 
 
Şekil 8 ise, diğer blokların (C2, C3, C4, C5) C1 bloğa eşdeğer ısıtma ve soğutma enerjisi giderini 
sağlaması için, kabuğun opak bileşeninin ısı yalıtım değerinin alması gereken değerleri vermektedir. 
Şekilde bu değerler düzeltilmiş U değeri olarak tanımlanmaktadır. 
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Şekil 6. Farklı ısı yalıtım değerine sahip opak bileşen alternatifleri önerilmesi durumunda C1 bloktaki 

yıllık ısıtma ve soğutma enerjisi toplam giderleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7. Farklı ısı yalıtım değerine sahip saydam bileşen alternatiflerinin önerilmesi durumunda C1 
bloktaki yıllık ısıtma ve soğutma enerjisi toplam giderleri  

 
Şekil 8. C2, C3, C4, C5, C6 bloklarda ısıtma ve soğutma enerjisi giderlerinin minimize edilmesi için 

opak bileşen U değerleri 
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Şekillerden görüldüğü gibi farklı alternatiflerin ele alınması ile enerji giderlerinin önemli ölçüde 
değişeceği açıktır. Bu tür çalışmaların özellikle tasarım aşamasında yapılarak, enerji giderlerini azaltan 
uygun alternatiflerinin seçimi, yapım aşamasına geçmeden önce enerji verimliliği konusunda doğru 
kararların alınmasını sağlayacaktır. Özellikle toplu konut gibi çok sayıda binayı içeren uygulamalarda 
bu çalışmaların yapılması önemli ölçüde enerji tasarrufunu olanaklı kılacaktır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu bildiride, sağlıklı binaların en önemli hedeflerinden biri olan enerji verimliliği ve ısı yalıtımı 
kullanımının önemi tartışılmış, mevzuat çalışmaları ve konuya ilişkin öneriler açıklanmıştır. Binalarda 
uygun ısı yalıtımı kullanımı ve enerji verimliliğinin gerçekleştirilmesine yönelik sunulan öneriler, yapısal 
ve kurumsal düzenlemeler, yönetmelik ve standartların geliştirilmesi, Ar-Ge ve eğitim çalışmaları, ısı 
yalıtım sistemlerinin geliştirilmesi, mevcut binaların iyileştirilmesi, enerji etkin bina tasarımı olarak ele 
alınmaktadır. Özellikle yeni yapılacak binalarda enerji verimliliği konusunda ileriye dönük doğru 
kararlar almak açısından binaların enerji etkin sistemler olarak tasarlanması en etkili yollardan biridir. 
Örnek uygulama çalışmasından da görüldüğü gibi, tasarım aşamasında ele alınacak farklı 
alternatiflerle oluşturulan çözümler enerji giderlerini önemli ölçüde azaltabilmektedir. Ülkemizde, bina 
sektörünün enerji harcamalarında büyük bir yüzde teşkil ettiği düşünülecek olursa, binalarda enerji 
giderlerinin azaltılması ile sağlanabilecek kazanç diğer sektörlere de kazanç sağlayacak ve dolayısı ile 
ülke ekonomisine kazanç sağlayacaktır. Bu açıdan yıllık enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik 
çalışmaların öncelikle çok sayıda kullanıcı, tasarımcı, yapımcıyı ilgilendiren bina gruplarında 
(yerleşmelerde) yapılması büyük bir önem taşımaktadır. Ancak bu çalışmaların uygulamaya 
geçebilmesi için enerji korunumu yönetmelikleri, enerji etkin binaları tanımlayan, ileri teknolojiye sahip 
yapı ve yalıtım malzemelerine yönelik uygulamaları içeren, mimar/mühendise ve bina kullanıcılarına 
yol gösterici teknik bilgi ve kriterlerin oluştuğu bir rehber niteliğinde olmalıdır. Bu tür bir kaynak ve 
uygun yapısal düzenlemeler ile mevcut binaların enerjiyi verimli kullanacak şekilde yenilenmesi ve 
yeni binaların mimari tasarım sürecinde alınacak doğru kararlar, sağlıklı binalar ve dolayısıyla sağlıklı 
kentlerin gerçekleşmesini olanaklı kılabilecektir.  
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SAĞLIKLI KENTLERLE VE YAPILARLA İLGİLİ TÜRKİYE’NİN 
GÜRÜLTÜ POLİTİKASI 

 
 

Sevtap Yılmaz DEMİRKALE 
Mine AŞCIGİL 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Günlük yaşamda, seslerin varlığı, insanların kendilerini iyi hissetmesi için gerekli olup, konuşma, 
müzik, doğadaki sesler, yaşantımız için vazgeçilmezdir. Ancak, istenmeyen ses olarak tanımlanan 
gürültü, insan sağlığını olumsuz olarak etkiler. Gelişmekte olan ülkelerde, sadece işyeri gürültüsü 
değil, çevre gürültüleri de işitme bozukluğu için risk oluşturmaktadır. 1971’de Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) tarafından gürültünün, insan sağlığına karşı ana bir tehdit olarak görülmesi gerektiği 
bildirilmiştir. 1995’te düzenlenen Dünya Sağlık Kongresi’nde, dünyada 120 milyon insanın işitme 
bozukluğu taşıdığı belirtilmiştir. Türkiye için İç Gürültü Göstergeleri, yeni yerleşim bölgeleri için, Çevre 
ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği uyum sürecinde ortaya çıkan ortak tutum belgesi uyarınca 
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” (2002/49/EC)’ne göre oluşturmuş ve 
yönetmelik 1 Nisan 2005 de yürürlüğe girmiştir. Yerleşim alanları, çevresel gürültünün miktarına ve 
süresine bağlı olarak A, B, C, D olmak üzere 4 farklı kategoride değerlendirilmiştir. Sorunlu 
bölgelerdeki yapılarda 29/6/2001 tarihli, 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun ve 8/9/2002 tarihli, 
24870 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği”ndeki (89/106/EEC) esasları 
sağlamak koşulu ile yalıtım yapılması zorunludur. Yapılması gereken ses yalıtım değeri iç mekan 
gürültü sınır değerleri temel alınarak saptanmalıdır. Bu çalışmada Türkiye’de kentler ve yapıların 
gürültü açısından sağlıklı olabilmesi için Avrupa Birliği uyum sürecinde yayınlanan ve yürürlüğe giren 
yönetmelikler değerlendirilecektir. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Günlük yaşamda, seslerin varlığı, insanların kendilerini iyi hissetmesi için gereklidir. Konuşma, müzik, 
doğadaki sesler, yaşantımız için vazgeçilmezdir. Ancak, istenmeyen ses olarak tanımlanan gürültü, 
insan sağlığını olumsuz olarak etkiler. Günümüzde gürültünün olumsuz etkileri, eskiden olduğu gibi, 
sadece fabrikalarda uzun süreli gürültüye bağlı işitme kaybı durumlarında incelenmemektedir. 
Araştırmalar, açık alanlar ve iç mekânlardaki her tip gürültüyü kapsamaktadır. Bunlarla beraber 
dikkate alınması gereken birçok etken bulunmaktadır, hacmin kullanımı, hangi zamanda kullanıldığı, 
gürültünün süresi ve tipi gibi. Dünya çapında duruma bakıldığında, gürültüden kaynaklanan işitme 
kaybı, geri dönüşü mümkün olmayan iş kazalarından birisidir. Gelişmekte olan ülkelerde, sadece işyeri 
gürültüsü değil, çevre gürültüleri de işitme bozukluğu için risk oluşturmaktadır. 1995’te düzenlenen 
Dünya Sağlık Kongresi’nde “dünyada 120 milyon insanın işitme bozukluğu sorunu olduğu” 
belirtilmiştir. Japonya’da ise, bir anket düzenlenerek, gece oluşan gürültülerin uyku kalitesine olan 
etkisi ölçülmeye çalışılmış, bu araştırma 20-80 yaşları arasında 3600 bayana uygulanmıştır. Kişiler, 
farklı gürültülere sahip, sekiz adet karayolu kenarı bölgesinden seçilmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki, 
alınan uykunun kalitesi, gece oluşan trafik hacmi ile ilişkilidir. Ankette uyku kalitesini belirleyen 
parametreler ise, uykuya dalmadaki güçlük, uyku sırasında uyanma, çok erken kalkma, uykusuzluk 
hissetmedir. 
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197l’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün çalışma grubu tarafından “gürültünün, insan sağlığına karşı 
ana bir tehdit olarak görülmesi gerektiği” bildirilmiştir. WHO’nun yaptığı araştırmalara göre Avrupa 
nüfusunun yaklaşık %25’i 65 dBA (Leq(24))’nın üzerinde ulaşım gürültüsüne maruz kalmaktadır. 65 
dBA değerindeki bir ses basınç düzeyinde uyku bölünür ve çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkar. Dört 
Avrupa ülkesi olan Fransa, Almanya, İngiltere ve Hollanda’da, karayolu gürültüsü, toplumun % 20-
25’ini olumsuz etkilemektedir.  
 
1995 yılında İsviçre’de konutlar arasında istenilen ses azaltım değeri ile ilgili bir araştırma yapılmıştır. 
Analiz için 2322 katılımcı kullanılmış, bunların %65’i çok katlı evlerde, %20’si müstakil evlerde, %10’u 
teras evlerde ve %5 i diğer tip evlerde yaşamaktadır. Sorulan ana sorulardan bir tanesi; eğer dairenin 
ses yalıtımı arttırılabilirse daha fazla kira ödemeyi kabul edip etmeyecekleridir. Bunun karşılığında 
alınan cevaba göre nüfusun %60’ı eğer ses yalıtımı arttırılabilirse %10 daha fazla kira ödemeye razı 
olmuşlardır. [1] 
 
 
 
 
2. GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDE ETKİLERİ 
 
Gürültünün insan üzerindeki etkileri incelenirken üç önemli etken göz önüne alınabilir: 
 
1. Can sıkması,  
2. İletişimi engellemesi, 
3. Devamlı duyma bozukluğu riski.  
 
Gürültünün insan sağlığına olan etkileri birkaç ana başlık altında toplanabilir. Bunlar; 
 
1. Gürültüye bağlı işitme bozukluğu  
2. Konuşmanın engellenmesi  
3. Gürültünün uyku üzerindeki etkileri  
4. Gürültünün kardiyovasküler ve fizyolojik etkileri  
5. Gürültünün ruh sağlığı üzerindeki etkileri  
6. Gürültünün iş performansı üzerindeki etkileri  
7. Gürültünün konut alanlarındaki genel davranış ve rahatsızlık üzerindeki etkileri 
 
Tablo 1’de gürültülerin sınıflandırılması, Tablo 2’de gürültü açısından etkenler verilmektedir. [1] 
 
Tablo 1. Gürültülerin Sınıflandırılması [1] 
 

30 – 65 dBA I. Derecedeki Gürültüler 
    • Konforsuzluk 
    • Rahatsızlık 
    • Sıkılma duygusu 
    • Kızgınlık 
    • Konsantrasyon ve  
    • Uyku Bozukluğu 

65 – 90 dBA II. Derecedeki Gürültüler 
    Fizyolojik gürültü 
    • Kalp atışının değişimi 
    • Solunum hızlanması 
    • Beyindeki basıncın azalması 

90 – 120 dBA III. Derecedeki Gürültüler 
    • Fizyolojik gürültü 
    • Baş ağrısı 

120 – 140 dBA IV. Derecedeki Gürültüler 
    • İç kulakta bozukluk 

140 > dBA   V. Derecedeki Gürültüler 
    • Kulak zarının patlaması. 
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Tablo 2. Gürültü Açısından Etkenler [1] 
 

1) Fiziksel Ekenler • İşitme Hasarlılığı 

2) Fizyolojik Etkenler 

• Vücuttaki Bozukluklar 
• Kalp atışının bozulması 
• Kesiklilik 
• Metabolizmada bozukluk 
• Uyku Bozukluğu 

3) Psikolojik Etkiler 
• Sinir sistemi dejenere olur 
• Aşırı tepkiler 
• Hoşnutsuzluk, tedirginlik duygusu 

4 Performans Etkileri 

Eylem üzerindeki etkisi 
• Konuşma ile girişim olayının olması 
konuşmanın kesilmesi 
• Dinleme ve anlaşma güçlüğü 
• Konsantrasyonun kesilmesi 
• Dinlenmenin etkilenmesi 

 
 
 
 
3. DİĞER ÜLKELERİN GÜRÜLTÜ POLİTİKALARI 
 
 
3.1. Amerika Birleşik Devletleri’nin Gürültü Politikası 
 
ABD’deki 1972’deki gürültü kontrolü yasasına göre, EPA (Çevre Koruma Kurumu) 1974’de, “Toplum 
Sağlığını Korumak için Çevresel Gürültü Gereksinimi ile ilgili Bilgi“ adlı bildiriyi yayınlamıştır. Bu 
dokümandaki kabul edilebilir gürültü sınırları Tablo 3’te gösterilmiştir.  
 
Tablo 3. Toplum Sağlığı için Mekanlarda Öngörülen Gürültü Düzeyleri [1] 
 
Etkisi Düzey(dBA) Mekân 
İşitme kaybı Leq (24) ≤ 70 Tüm mekânlar 
Dış mekan 
Aktivite engelleme ve baş 
ağrıtma  

Ldn ≤ 55 
Konut bölgelerindeki dış mekânlar ile insanların 
çoğunlukla vakit geçirdikleri mekânlar ve diğer sessiz 
mekanlar 

İç mekan 
Aktivite engelleme ve baş 
ağrıtma 

Leq (24) ≤ 55 
 
Leq (24) ≤ 45 

Konut bölgelerindeki iç mekânlar 
 
Diğer iç mekân aktiviteleri, örneğin, okullardaki gibi. 

 
ABD’de, HUD (Konut ve Şehir Gelişme Bölümü) kuralları, dış mekanda Ldn = 65 dBA gürültü düzeyini 
ya da konutlarda en fazla 65 dBA gürültü düzeyini kabul edilebilir saymaktadır. En az 20 dBA gürültü 
azaltımının standart binalar için olması gerektiğini savunmaktadır. Bundan dolayı, iç mekândaki bir Ldn 
değerinin alt sınırı 45 dBA’dır. Yönetmeliklerdeki azaltım gereksinimleri bu iç sınırlandırmaya göre 
donatılmıştır. Tablo 4’te HUD’un arazi kullanımları için kılavuz niteliğindeki varsayımları 
gösterilmektedir. [1] 
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Tablo 4. Amerikan Konut ve Şehir Planlamada Arazi Kullanım Kılavuzu [1] 
 

Arazi kullanım kategorisi Tamamıyla kabul 
edilebilir 

Normal 
olarak kabul 

edilebilir 

Normal 
olarak kabul 

edilemez 

Tamamıyla 
kabul 

edilemez 
Konutlar, sınıflar, 
kiliseler, kütüphaneler, 
hastaneler, revirler, spor 
alanları (içte ve dışta) 

<60 60 - 65 65 - 75 >75 

Kısa süreli kullanılan 
odalar <65 65 - 70 70 - 80 >80 

Oditoryumlar, konser 
salonları <50 50 - 60 60 - 70 >70 

Oyun alanları, parklar <55 55 - 65 65 - 75 >75 
Golf sahaları, binicilik 
alanları, su rekreasyon 
alanları, mezarlıklar 

<60 60 - 70 70 - 80 >80 

Ofis binaları, dinlenme, 
tiyatrolar, restoranlar <65 65 - 75 75 - 80 >80 

Toptancılık, endüstriyel, 
imalat, kamu hizmeti <70 70 - 80 80 - 85 >85 

İmalathaneler, iletişim <55 55 - 70 70 - 80 >80 
Hayvancılık <60 60 - 75 75 - 80 >80 
Geniş alan doğal 
rekreasyon alanları <60 60 - 75 75 - 85 >85 

 
Tablo 5, Amerikan Ulusal Standartları’nda arazi yerleşimine göre binaların arazi kullanımına uyumluluk 
açısından yıllık gündüz-gece ortalama ses düzeylerini göstermektedir. 
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Tablo 5. Amerikan Ulusal Standartları - Arazi yerleşimine göre binaların arazi kullanımına uyumluluk 
açısından yıllık gündüz-gece ortalama ses düzeyleri [1] 
 

08070605
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3.2. Avrupa Birliği’nin Gürültü Politikası 
 
Avrupa Çevre Ajansı (EEA), çevre ile ilgili karşılaştırılabilir verileri bir araya getirip dağıtma amacıyla 
kurulmuştur. Buna göre, uygun ve etkili çevre politikaları oluşturmaları için Avrupa Birliği üye ülkelerine 
gerekli olan temel bilgileri sağlamakta, çevre hakkında güvenilir bilginin yayılmasını da temin 
etmektedir. Birlik üyesi olmayan ülkelerin de katılımına açık olan Ajans’a Türkiye de dahildir. 
 
Avrupa Birliği Çevre Bakanları, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu ile işbirliği yaparak çevre 
ile ilgili kanunları hazırlarlar ve bunlar üye devlet kanunlarına entegre edilirler. Kirlilik ve gürültü 
konusunda hazırlanan yönergeler halen uygulanmaktadır. 
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Ajansın ana temalarından bir tanesi de “gürültü”dür. AB stratejisi, gürültü kaynağı olan çeşitli 
makinalarda (motorsiklet, uçak, bina dışında kullanılan makineler, çim biçme makinesi vs) izin 
verilebilir en yüksek gürültü seviyesini de belirlemektir. 1996 tarihli Yeşil Kitapçık’ta, bu stratejinin, 
gürültü emisyonunun kaynağında azaltılması ve gürültüyle mücadelede Topluluk programlarına 
uygunluğun geliştirilmesi ile izlenmesi öngörülmüştür. 2000 yılı tarihli Topluluk Yönergesi de çevresel 
gürültü yönetimi ve değerlendirmesini içermektedir. [2] 
 
2002’de, Avrupa Birliği’nin, çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi hakkındaki Çevresel 
Gürültü Yönetmeliği (END) (2002/49/EC) üye ülkeler tarafından kabul edilmiş ve uygulamaya 
konulmuştur. Çevresel Gürültü Yönetmeliği, Avrupa Birliği’nin Gürültü Politikası 1996’nın Yeşil 
Kitapçık’ın direk bir sonucudur.  
 
İngiltere ve Galler için Bina Yönetmeliği (1991), Kuzey İrlanda için Bina yönetmeliği (1990), ve İskoçya 
için Bina Standartları Yönetmeliği (1990), yeni yapılan konutlarda, katlarda ayırıcı duvarlar ve 
döşemeler için ses yalıtımı kriterlerini içerirler. Her koşulda istenilenler iki türlü karşılanabilir: 
 
• Onaylanmış, hesaplanmış konstrüksiyon tiplerinin uyarlanması; 
• İstenilen sayısal değerlerin sağlandığının ispatlanması. 
 
Bu ülkelerin tasarlanmış ve ölçülmüş tip detayları için sayısal değerlerine erişildiğini ispatlamaya gerek 
yoktur. Eğer bu onaylanmış tiplerden birisi kullanılmaz ise yeni uygulanan yöntemin istenilen değerleri 
sağladığının uygun bir test ile ispatı gerekir. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da benzer tip yöntemler 
uygulanır ki bunlarda önerilen duvar veya döşeme detayı daha imalatı başlamadan önce numune 
olarak bir yerde üretilerek test edilir. İskoçya’da ise yapım sonrası testler uygulanır. Eğer sistem 
istenileni karşılayamaz ise bazı detaylara başvurulur.  
 
Saha ve laboratuar ölçümleri BS 2750’nin ilgili bölümüne göre 16 tane 1/3 oktav bantlarda 100 Hz ile 
3150 Hz arasında yapılmalıdır. Sonuç ise yine BS 5821 standardında belirtildiği üzere grafikte 
belirtildiği gibi tek sayılı ağırlıklı bir değer olarak verilmelidir. Ülkelere göre sayısal değerler değişiklik 
gösterecektir. [1] 
 
Doe PPG ( Planning Policy Guidance, Planlama Politikası Yönetmeliği) Tablo 6’de gösterildiği gibi 4 
farklı gürültü etkisini tanımlar. 
 
• Gürültü Etkisi Kategori A: Bu kategoride, gürültü seviyesinin yüksek oluşu, istenen bir şey olarak 

kabul edilmese de,  gürültü planlama izni için ayırt edici faktör olarak kabul edilmemelidir. 
• Gürültü Etkisi Kategori B: Bu kategorideki uygulamalarda, otoriteler, gürültü konusunu 

planlamada dikkate almalı ve gürültü kontrol ölçümleri istemelidirler. 
• Gürültü Etkisi Kategori C: Bu kategorideki uygulamalarda, çok kalıcı tahminler olması gerekir. 

Gerekli yerlerde inşaat izinle yapılmalıdır. Örneğin, alternatif bir saha olmadığı zaman, durum 
incelenip dış sese karşı uygun yalıtım ile yapılmalıdır. [1] 

• Gürültü Etkisi Kategori D: Normal şartlarda bu bölgede planlama izni verilmemelidir. 
 
Tablo 6. Gürültü Etki Çeşitlerine Göre Büyüklükleri [3] 
 

    Gürültü etki kategorisi (LAeq,T) 
Kaynak Zaman A B C D 
Yol trafiği Gündüz <55 55 ile 63 arası 63 ile 72 arası >72 
Hava trafiği Gündüz <57 57 ile 66 arası 66 ile 72 arası >72 
Tren trafiği Gündüz <55 55 ile 65 arası 65 ile 74 arası >74 
Karışık kaynaklar Gündüz <55 55 ile 63 arası 63 ile 72 arası >72 
Bütün kaynaklar Gece <42 42 ile 57 arası 57 ile 66 arası >66 

 

 Sempozyum Bildirisi 



   ___________________________________________  273  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

Tablo 7 de Mekanlarda olması istenen gürültü limitleri verilmektedir. 
 
Tablo 7. Mekanlarda olması istenen gürültü limitleri[3] 
 

Oda Tipi 
Dış gürültüden dolayı oluşan arka fon gürültüsü için  
tercih edilen değerler (dB LAeq,T) 

Hassas mekanlar      
Yatak odası <35 8saat 23.00 dan 07.00'a 66 ile 72 arası 
Oturma odası <40 16saat 07.00 den 23.00'a 65 ile 74 arası 
Yemek odası <40 16saat 07.00 den 23.00'a 63 ile 72 arası 
Daha Az hassas  
Mekanlar <50 16saat 07.00 den 23.00'a 57 ile 66 arası 
Mutfak, banyo, WC, iç ve genel dolaşım alanları     

 
Polonya’daki akustik kurallarına göre, evlerin ya da umuma açık binaların tasarım ve inşa aşamasında 
belirlenmesi gereken üç özellik bulunmaktadır: 
 
• Dış ortam ve bina çevresinde oluşturulan akustik koşullar (Teknik cihazlardan çıkan ve 
 dışarıya iletilen gürültü). 
• Bina içindeki odalardaki gürültü düzeyi sınırları. 
• Dahili ve harici kısımların uygun yalıtımı. 
 
Akustik ile ilgili detaylar Polonya bina yasalarına 1960’larda girmiştir. O günden beri, bina kısımlarının 
akustik özelliklerine değer verebilmek için birçok değişik yöntem kullanılmıştır. 1987’den itibaren 
görünür ses azaltım indeksi R’w hem iç hem de dış mekanlar için bir değer kriteri olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu indisler için gerekli değerler, çok aileli ve teraslı yerleşim binaları, hastaneler, okullar, 
ofisler, vb. gibi halka açık mekanlardaki değişik fonksiyon için hesaplanmıştır. [1] 
 
24 Avrupa birliği ülkesinin konutlar arasındaki hava doğuşumlu ses azaltımında istenilen ana gösterge 
değerleri Tablo 8’de verilmiştir.  
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Tablo 8. Avrupa Birliği Ülkelerinin Konutlar Arası Ses Azaltım Göstergeleri [3] 
 

Konutlar Arasındaki Hava Doğuşumlu Ses Azaltımı  Mayıs 2004 
24 Avrupa Birliği Ülkesinde 2004 Genel Standarları   

Ülke  Çok Katlı Bina Teraslı Bina  
Danimarka R' w (6) ≥52 (5) 52 (5) ≥55 55 
Norveç R' w ≥55 (6) 55 (6) ≥55 (6) 55 (6) 
İsveç R' w +C50-3150 ≥53 ~ 55 (7) ≥53 ~ 55 (7) 
Finlandiya R' w ≥55 55 ≥55 55 
İzlanda R' w ≥52 (4) ~ 52 (4) ≥55 ~55 
Almanya R' w ≥53 (5) 53 ≥57 57 
İngiltere DnT,w + Ctr ≥45 ~ 49-52 (7) ≥45 ~ 49-52 (7) 
Fransa DnT,w + C ≥53 ~ 53-56 ≥53 ~ 53-56 
İsviçre DnT,w + C ≥54 ~ 54-57 ≥54 ~ 54-57 
Avusturya DnT,w ≥55 ~ 54-57 ≥60 ~ 59-62 
Belçika (9) DnT,w ≥54 ~ 53-56 ≥58 ~ 57-60 
İtalya R' w ≥50 50 ≥50 50 
İspanya DnT,w+C100-5000 ≥50 ~ 50-53 ≥50 ~ 50-53 
Portekiz Dn,w ≥50 ~ 50-52 ≥50 ~ 50-52 
Polanya R' w +C ≥50 (5) ~ 51 ≥52 ~ 53 
Çek Cumh. R' w ≥52 52 ≥52 57 
Slovakya R' w ≥52 52 ≥52 52 
Macaristan R' w ≥52 52 ≥52 57 
Slovenya R' w ≥52 52 ≥52 52 
Estonya R' w ≥55 55 ≥55 55 
Letonya R' w ≥54 54 ≥54 54 
Litvanya DnT,w veya R' w ≥55 ~ 55 ≥55 ~ 55 
Notlar      

(1) Uyarı: 1) Uyarı: Denk değerler kesin bir çevirme mümkün olmadığında kullanılan 
ortalama bir yaklaşımdır. 

(2) R'w minimum denk değerleri ISO 717'ye dayanılarak hesaplanmıştır. 

(3) Referans eğrisine göre oluşacak en fazla istenmeyen sapma 8 dB ile 
sınırlıdır. 

(4) 55 dB talep edilmektedir 
(5) Yatay, dikey göstergeler 1 dB fazladır. 
(6) R'w+C50-3150 içinde aynı gösterge sağlanmalıdır. 
(7) Ağır yapılar için geçerlidir, hafif yapılarda daha katı kurallar uygulanmalıdır. 
(8) Belli bir standart yoktur, çok katlı binadaki standartlar uygulanabilir. 
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Şekil 1. 24 Avrupa Birliği Ülkesinde Konutlar Arasındaki Hava Doğuşumlu Ses Azatlımı Göstergeleri. 
[3] 

 
Ülkeler arasında bir karşılaştırma yapılabilmesi için bütün değerler R’w ya çevrilmiştir. Çok katlı 
apartmanlarda değerler 50-56dB aralığında, teras evler için ortalama 50-61dB aralığındadır. Belirtilen 
değerler ortalama Rw değerleridir. Bu değerler grafiksel olarak Şekil 1’de verilmiştir. Birçok ülkede ses 
azaltımı göstergeleri, yeterli ses azaltımı sağladığı bilinen, geleneksel bina yapım tekniklerini 
kullanmaya dayanmaktadır. Bu konuda ki istisna ise Avusturya’dır, bu ülkede göstergeler 1974’te 
yapılan geniş bir araştırmaya dayanmaktadır ve dünyadaki en katı kurallar büyük olasılıkla 
Avusturya’da bulunmaktadır. Kullanılan ses azaltım göstergeleri yaklaşık 50 sene önce oluşmuş ve 
fazla değişmemiştir. Fakat bu son senelerde bazı ülkeler daha katı göstergeler oluşturmuşlardır. [1] 
 
 
 
 
4. TÜRKİYE’NİN GÜRÜLTÜ POLİTİKASI 
 
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” (2002/49/EC) Avrupa Birliği uyum 
sürecinde ortaya çıkan ortak tutum belgesi uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe 
konulmuştur. 
 
 
4.1. Amaç 
 
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC), kişilerin beden ve ruh 
sağlığını, huzur ve sükununu gürültü ile bozmayacak bir çevrenin geliştirilmesi için, çevresel gürültüye 
maruz kalmanın etkileriyle mücadele etmeye yönelik esas ve kriterleri belirlemek ve bu kriterlerin 
gürültü kaynakları bazında uygulanması için hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğin amaçları aşağıda 
verilmektedir: 
 
1. Değerlendirme yöntemleri kullanılarak hazırlanan gürültü haritaları ve akustik raporlar ile 
 çevresel gürültüye maruz kalma düzeylerinin belirlenmesi, 
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2. Çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, 
3. Gürültü haritaları ve akustik rapor sonuçları esas alınarak; özellikle çevresel gürültüye maruz 
 kalma düzeylerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere yol açmasının mümkün olduğu ve 
 çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya 
 yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması, 
4. Gürültü haritası ve akustik rapor hazırlanması zorunlu olmayan diğer gürültü kaynaklarından 
 yayılan çevresel gürültüyü azaltmaya yönelik kontrol tedbirlerinin alınması [4] 
 
 
4.2. İlkeler 
 
Çevresel gürültünün kontrolüne ilişkin genel ilkeler aşağıda belirtilmiştir: 
 
1. Hiç kimse susturucu veya ses giderici diğer parçaları olmadan bir motorlu kara taşıtını 

çalıştırmamalıdır.  
2. Bir motorlu araç üzerinde veya içinde, korna veya ses çıkaran başka bir cihaz zorunlu haller 

dışında gürültü rahatsızlığına neden olacak şekilde çalınmamalıdır.  
3. Radyo, televizyon, müzik seti ve her türlü müzik aletleri, kamuya açık alanlar ile kamunun geçit 

hakkı olan kara ve denizde toplu taşıma araçlarında rahatsızlık verecek şekilde çalınmamalıdr. 
4. Gürültüye duyarlı yapıların bulunduğu alanlarda; yüksek sesle konuşmak, bağırmak, ses 

yükselticisi gibi (anons sistemleri) araçlar kullanılarak ve darbeli düzenli veya düzensiz sesler 
çıkararak propaganda, reklam, duyuru, tanıtım ve satış yapmak yasaktır.  

5. Bina içi ve dışı dahil olmak üzere konut alanlarında ve diğer gürültüye duyarlı alanlarda mekanik 
veya motorlu dikiş makinesi, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, koşu bandı veya 
benzeri araçların 19.00 – 07.00 saatleri arasında çalıştırılması veya çalıştırılmasına izin verilmesi 
yasaktır. 

6. Yerleşim alanı içerisinde gürültüye duyarlı faaliyet alanlarının yakınında, bitişiğinde alt ve 
üstündeki alanlarda açık hava aktivitelerinin (konser, gösteri, miting, tören festival, düğün ve 
benzeri) gerçekleştirilmesi yasaktır. [4] 

 
 
4.3. Gürültü Kaynakları Sınırları Değerleri 
 
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde gürültü kaynaklarının çevresel 
gürültü sınır değerleri gündüz-akşam-gece düzeyleri ile ifade edilmiştir.  
 
Gündüz-Akşam-Gece Düzeyi Lgag, Desibel A (dBA) olarak, gündüz-akşam-gece düzeyleri aşağıda 
verilen bağıntı ile ifade edilebilir:  
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Bağıntıda; 
 
Lgündüz:TS 9798 (ISO 1996-2 ) de tanımlandığı gibi A ağırlıklı uzun dönem ses düzeyi ortalaması olup, 
yılın gündüz sürelerinin tamamına göre belirlenmiştir. 
Lakşam:TS 9798 (ISO 1996-2) de tanımlandığı gibi A ağırlıklı uzun dönem ses düzeyi ortalaması olup, 
yılın akşam sürelerinin tamamına göre belirlenmiştir. 
Lgece:TS 9798 (ISO 1996-2) de tanımlandığı gibi A ağırlıklı uzun dönem ses düzeyi ortalaması olup, 
yılın gece sürelerinin tamamına göre belirlenmiştir. 
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Bağıntıda; 
 
Gündüz 07.00’den 19.00’a kadar olmak üzere 12 saat, akşam 19.00’dan 23.00 ‘e kadar olmak üzere 4 
saat, gece 23.00’den 07.00’ye kadar olmak üzere 8 saattir. Ses yayma ve meteorolojik durumlar 
açısından ortalama bir yıl seçilmelidir. 
 
4.3.1. Karayolu Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 
 
Stratejik gürültü haritası hazırlanması zorunlu olan kara yollarının geçtiği alana ve zaman dilimine 
bağlı olarak Tablo 9’da Lgündüz ve Lgece cinsinden kara yolu çevresel gürültü düzeyi sınır değerleri 
verilmektedir.  
 
Tablo 9. Kara Yolu Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 
 
 
Alanlar 

Yenilenmiş/Onarılmış yollar  Mevcut yollar 

Lgündüz (dBA) Lgece 
(dBA) 

Lgündüz 
(dBA) 

Lgece 
(dBA) 

Kırsal alanlar  55 45 60 50 
Gürültüye duyarlı alanlar (eğitim, kültür 
ve sağlık alanları), yazlık yerleşim 
alanları ve kamp yerleri  60 50 65 55 
Yerleşim alanları  63 53 68 58 
İş alanları ve yerleşim alanları  65 55 70 60 
Endüstriyel alanlar  67 57 72 62 
 
Yılda üç milyonun altında taşıtın geçtiği kara yolunun bulunduğu alanın nüfus yoğunluğu ve kara 
yolundan kaynaklanan gürültü nedeniyle yaşanan şikayetin yoğunluğu dikkate alınarak kara yollarının 
maksimum çevresel gürültü düzeyinin Lgündüz 68 dBA’yı aştığı yerlerde, işletmeci kurum/kuruluş 
tarafından, karayolu civarında var olan evlerin mevcut yollardan etkilenmemesi için; kara yolu ve 
çevresinde trafik akışı, yol kaplaması ve benzeri veya yol kenarlarına uygun gürültü perdeleme 
teknikleri dikkate alınarak etkin ve uygulanabilir tedbirler alınmalıdır. 
 
 
4.3.2. Raylı Sistemler Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 
 
Raylı sistemlerden kaynaklanan çevresel gürültü düzeyi ve gürültünün önlenmesine ilişkin kriterler 
olan, stratejik gürültü haritası hazırlanması zorunlu olan demir yollarının geçtiği yerleşim yerlerinde ve 
doğal yaşamın koruma altında bulunduğu alanlardaki uzun mesafeli demir yolu hatlarında zaman 
dilimine bağlı olarak çevresel gürültü düzeyleri Lgündüz 65 dBA ve Lgece 55 dBA sınır değerlerini 
aşamayacağı, metro istasyonlarında metronun geçtiği hatlarda, bekleme, iniş ve biniş platformlarında 
ve istasyonlarda, havalandırma kanallarında zaman dilimine bağlı olarak oluşabilecek çevresel gürültü 
sınır değerleri, Tablo 10’da verilmektedir. 
 
Tablo 10. Metrolar İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 
 
Yeraltı İstasyonları  Lgündüz 

(dBA) Yerüstü İstasyonları  Lgündüz 
(dBA) 

Gişeler, merdivenler, koridorlar 55 Platformlar (platform kenarında 1.8 
m’de) 70 

Platformlar (platform kenarından 1.8 m. de) 80 Duran- Kalkan trenler 75 
Duran ve kalkan trenler için 85 Çalışır Durumda Bekleyen trenler 65 
Geçen trenler için  85   
Çalışır durumda bekleyen trenler için 65   
İstasyon içinde Havalandırma sistemi 55   
Caddelerde havalandırma kanalları (9.0 m’de) 55   
İstasyon içinde kapalı hacimlerde bulunan acil 
havalandırma  fanları (22.5 m.’de)  80   
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Yılda otuz binin altında trenin geçtiği demir yolunun bulunduğu alanın nüfus yoğunluğu, alan özelliği 
(gürültüye duyarlılık açısından) ve demir yolundan kaynaklanan gürültü nedeniyle yaşanan şikayetin 
yoğunluğu dikkate alınarak; demir yolunun maksimum çevresel gürültü düzeyinin Lgündüz 65 dBA’yı 
aştığı yerlerde, işletmeci kurum/kuruluş tarafından, demir yolu civarında var olan evlerin mevcut 
yollardan etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 
 
4.3.3. Hava Alanları Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 
 
Hava alanlarından kaynaklanan çevresel gürültü düzeyi ve gürültünün önlenmesine ilişkin kriterler 
aşağıda belirtilmiştir. Stratejik gürültü haritası hazırlanması zorunlu olan hava alanının bulunduğu alan 
ve zaman dilimine bağlı olarak hava alanı çevresel gürültü düzeyleri Lgündüz ve Lgece cinsinden Tablo 
11’de sınır değerleri verilmektedir. 
 
Tablo 11. Hava Alanı Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 
 

Alanlar 

Küçük hava alanları 
(yılda elli binin altında 

iniş/ kalkışın olduğu hava 
alanları) 

Büyük hava alanları 
(yılda elli bin ve üstü iniş/ 

kalkışın olduğu hava alanları) 
veya askeri havaalanları 

Lgündüz (dBA)  Lgece 
(dBA)  Lgündüz (dBA)  Lgece 

(dBA)  
Gürültüye duyarlı alanlar (eğitim, 
kültür ve sağlık alanları ), yazlık 
yerleşim alanları ve kamp yerleri, 
otel, motel, yazlık yerleşim yerleri 
ve kamp yerleri 

63 53 68 58 

Yerleşim alanları  65 55 70 60 
Karışık (yerleşim alanları, 
işyerleri, endüstri ve benzeri.)  67 57 72 62 

Endüstriyel alanlar 70 60 75 65 
 
Helikopter iniş pistlerinde çevresel gürültü düzeyleri Lgündüz 65 dBA ve Lgece 55 dBA sınır değerlerini 
aşmamalıdır; yılda elli binden fazla iniş/kalkışın yapıldığı hava alanlarında işletmeci kuruluş tarafından, 
çevresel gürültünün tespitinde kullanılmak ve hazırlanan mevzuat çerçevesinde getirilen esasları 
sağlamak amacıyla TS 2605 standardı esas alınarak gürültü ölçüm/kontrol/izleme sistemi kurulmalıdır; 
yılda elli binin altında iniş/kalkışın yapıldığı hava alanlarının bulunduğu yerlerde nüfus yoğunluğu ve 
alan özelliği (gürültüye duyarlılık açısından) göz önünde bulundurularak, hava alanı çevresel gürültü 
düzeyinin Tablo 11’de verilen sınır değerleri aştığı yerlerde işletmeci kuruluş tarafından, kaynak ve 
alıcıda kontrole yönelik gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.  
 
 
4.3.4. Su Yolları Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 
 
Su yolları için çevresel gürültü kriterleri verilmiştir ve buna göre, deniz, göl veya başka su yolları 
ulaşım araçlarının çevresel gürültü düzeyi en yakın sahil şeridinde Lgündüz 65 dBA ve Lgece 55 dBA sınır 
değerlerini aşmaması gerekmektedir.  
 
 
4.3.5. Endüstriyel Tesisler için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 
 
Endüstriyel tesislerden kaynaklanan çevresel gürültü düzeyi ve gürültünün önlenmesine ilişkin 
kriterlere göre, endüstri tesislerinin bulunduğu alana ve tanımlanan zaman dilimine bağlı olarak 
endüstriyel tesisler için çevresel gürültü düzeylerinin Lgündüz ve Lgece cinsinden Tablo 12’deki sınır 
değerlerini aşmaması gerekmektedir.  
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Tablo 12. Endüstriyel Tesisler İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 
 

 
Alanlar Lgündüz (dBA) 

 
Lgece (dBA) 
 

Endüstriyel alanlar (sanayi bölgeleri)  70 60 
Endüstriyel ve yerleşimin birlikte olduğu alanlar (ağırlıklı endüstriyel)  68 58 
Endüstriyel ve yerleşimin birlikte olduğu alanlar (ağırlıklı yerleşim) 65 55 
Kırsal alanlar ve yerleşim alanları  60 50 

 
 
4.3.6. Şantiye Alanı için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 
 
Şantiye alanlarından kaynaklanan çevresel gürültü düzeyi ve gürültünün önlenmesine ilişkin kriterlere 
göre, Tablo 13’te şantiye alanındaki faaliyet türlerine ve zaman dilimine bağlı olarak şantiye alanı 
çevresel gürültü düzeylerinin Lgündüz cinsinden sınır değerleri verilmiştir. Şantiye alanında kullanılan 
ekipmanlara bağlı olarak şantiye faaliyetinde ortaya çıkan darbe gürültüsünün LCmax 100 dBC’yi 
geçmemesi gerekmektedir. 
 
Tablo 13. Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 
 

Faaliyet türü (yapım, yıkım ve onarım)  Lgündüz (dBA) 
Bina  70 
Yol  75 
Diğer kaynaklar  70 

 
 
4.3.7. Eğlence Yerleri ve Rekreasyon Alanlarından Kaynaklanan Çevresel Gürültü Sınır 
Değerleri 
 
Eğlence yerleri ve rekreasyon alanlarından kaynaklanan çevresel gürültü düzeyi ve gürültünün 
önlenmesine ilişkin kriterler aşağıda belirtilmiştir:  
 
1. Üzeri ve etrafı fiziksel olarak açık ve yarı açık olan bahçeli gazino, dans salonları, lunaparklar, 

animasyon ve eğlence merkezleri, fuar, piknik yerleri, açık hava sinemaları, lokantalar, 
kahvehane ve dükkanlar gibi kamuya açık yerler ile diskotek, kulüpler, barlar, restoran ve düğün 
salonları gibi kapalı ve/veya yarı açık olan yerlerde elektronik olarak yükseltilmiş müzik ve her 
türlü ses kaynağının tam yükte çalışması durumunda eğlence yerlerinde, çevreye yayılan 
gürültü düzeyinin Leq cinsinden ölçülen mevcut arka plan gürültü düzeyini 5 dBA’dan fazla 
geçmemesi gereklidir.  

2. Söz konusu eğlence yerlerinin, yerleşim alanlarındaki gürültüye duyarlı yapıların uzağında 
olması durumunda eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü düzeyinin, Leq cinsinden ölçülen 
mevcut arka plan gürültü düzeyini 10 dBA’dan fazla aşmaması gerekmektedir. 

 
Eğlence yerlerinin gürültüye duyarlı yapılardan uzaklık mesafesi belediye sınırları içinde belediye, 
belediye sınırları dışında ilin en büyük mülki amirince belirlenmektedir.  
 
 
4.4. Gürültü Düzeylerine Bağlı Olarak Bölgelendirme 
 
Yerleşim alanları, çevresel gürültünün düzeyine ve süresine bağlı olarak A, B, C, D olmak üzere 4 
farklı kategoride değerlendirilmiştir. [4] 
 
A kategorisine giren bölgelerde (Lgündüz cinsinden <55 dBA) planlama kararları ve tesis kurma izni 
verilirken çevresel gürültü faktörü öncelikli değildir. 
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B kategorisine giren bölgelerde (Lgündüz cinsinden 55-64 dBA) çok ve orta derece kullanımlar için 
planlama kararları ve tesis kurma izni verilirken çevresel gürültü faktörü değerlendirilir ve arka plan 
gürültüsünü koruyacak şekilde gerekli önlemler alınır. Planlama sırasında yerleşmeyi korumak için 
alınacak fiziksel önlemleri planlamacı alır. Yeni tesis kuruluşunda ise tesis sahibi önlemleri almalıdır. 
 
C kategorisine giren bölgelerde (Lgündüz cinsinden 64-74 dBA) Çok duyarlı kullanımlar için planlama 
kararları ve tesis kurma izni verilmeyen bölgelerdir. Ancak kamu yararına izin verilmesinin zorunlu 
olduğu hallerde arka plan gürültüsünü arttırmayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması koşulu ile 
planlama karaları ve tesis kurma izni verilir. Planlama sırasında yerleşmeyi korumak için alınacak 
fiziksel önlemleri planlamacı alır. Yeni tesis kuruluşunda ise tesis sahibi etkin önlemler almalıdır.  
 
D kategorisine giren bölgelerde (Lgündüz cinsinden >74 dBA) Çok ve orta derece kullanımlar için 
kullanım kararları ve tesis kurma izni kesinlikle verilmez. Gürültüye duyarsız kullanımlar için durum 
incelenmeli ve yapılar gürültü engeli oluşturacak biçimlerde düzenlenmesi halinde planlama izni 
verilmelidir.  
 
Bu bölgelerde yapılacak yapıların hepsinde 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında 
Kanun ve 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yapı malzemeleri 
yönetmeliğindeki (89/106/EEC) esasları sağlamak koşulu ile yalıtım yapılması zorunludur. Yapılması 
gereken ses yalıtım değeri Tablo 14’de belirtilen iç mekan gürültü sınır değerleri temel alınarak 
saptanmalıdır.  
 
Yalıtımın hangi malzeme ve konstrüksiyon tipi ile yapılacağı TSEN 12354-1, TSEN 12354-2, TSEN 
12354-3, TSEN 12354-4 standartlarına göre yapılacak yalıtım hesaplama sonuçları ve TSEN ISO 140-
1, TSEN ISO 140-2, TSEN ISO 140-6, TSEN ISO 140-9, TSEN ISO 140-10 ve TS ISO 140-3, TS ISO 
140-4, TS ISO 140-5, TS ISO 140-7, TS ISO 140-8 standartlarına göre yapılacak ölçüm sonuçlarına 
göre belirlenmelidir. Hesap ve ölçüm sonuçlarının ses azaltım değerleri (dB) ISO 717’e göre RW 
değerine çevrilerek belirtilecektir. [4] 
 
Çevre Düzeni Planları, Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planlarının hazırlanması aşamasında 
akustik planlamanın yapılabilmesi ve yerleşim alanları içindeki sakin alan ve açık arazideki sakin 
alanların oluşturulması için gürültü haritaları ve eylem planlarının, plan eki olarak istenmesi ve plan 
kararlarına esas olması zorunludur.  
 
Planlama kararlarında ve eylem planlarının hazırlanması aşamasında, gürültü kaynaklarına ilişkin 
özelliklerden ulaşım hacmi, ağır taşıt yüzdeleri, günlük tren yoğunlukları, tren türleri, hava alanı 
kapasitesi ve tesislerine ayrılacak alanlar, endüstri türleri ve alanları, geçici veya sürekli şantiye 
alanları için ön belirlemeler ve bu gürültü kaynaklarının gelecekte öngörülen gelişimleri göz önünde 
tutulmalıdır. Öngörülen nüfus yoğunlukları için planlanacak arazi parçalarının kullanım amaçları, 
hizmet alanları ve bu alanlar arası faaliyet ilişkilerinin çevre gürültülerinden etkilenmeleri açısından 
gözden geçirilmelidir. Fiziksel çevre faktörlerinden arazi topografyası, bitki örtüsü ve ağaç grupları, 
rüzgar, sıcaklık değişimleri gibi iklimle ilgili elemanların oluşturduğu akustik gölge bölgeleri ve tabii ve 
suni engeller planlamada gürültü kontrolü elemanı olarak kullanılabilmektedir.  
 
Hastane, okul, park, kamp, sayfiye yerleri, konut, otel, huzurevleri ve benzeri gibi dinlenme yerlerinin 
bulunduğu alanlarda daha sakin bir çevre oluşturabilmek için belediye sınırları içinde belediye, 
belediye sınırları dışında ilin en büyük mülki amiri ek sınırlayıcı tedbirler alabilmektedir. Bu çerçevede, 
bölgede kurulacak yeni bir gürültü kaynağında çevresel gürültü düzeyi ile ilgili geçici veya sürekli 
sınırlandırma kararları alınabilir ya da yeni işletmenin bu bölge içinde kurulmasına izin verilmeyebilir.  
 
Planlama aşamasındaki faaliyetler için uyulması zorunlu kriterler belirtilmiştir: 
1. Planlama aşamasında yukarıda belirtilen A, B, C, D kategorilerinin dikkate alınması her bir 
 kaynak için verilen çevresel gürültü kriterlerinin sağlanması zorunludur. 
2. Planlama aşamasında, planlanan tesisin çevresinde bulunan mevcut yerleşimlerin ve 
 yapıların, imar planlarına göre gelecekte yapılabilecek yapıların durumu göz önüne alınarak 
 yukarıda verilen kategorilere göre değerlendirilir, uygun olmayan durum varsa tesise izin 
 verilmez. 
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3. Yapıların mimari projelerinin hazırlanmasında yapı tiplerine bağlı olarak etkilenen iç alanların 
 korunmasını sağlamak amacıyla Tablo 14’ün göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  
4. Yerleşim bölgelerinde yeni yapılacak yapılarda; Tablo 14’de verilen iç mekan gürültü seviyeleri 
 dikkate alınarak, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 8/9/2002 
 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğindeki 
 (89/106/EEC) esasları sağlamak koşulu ile, kat mülkiyeti esasına göre birden çok malikin 
 bulunduğu yapılarda yapı elemanlarında (duvar, döşeme, tavan, merdiven evi ve diğer) ses 
 yalıtımının yapılması zorunludur. Söz konusu yapı elemanlarında sağlanması gerekli yalıtım 
 miktarları, Tablo 14’deki iç mekan gürültü sınır değerleri temel alınarak saptanır. Yalıtımın 
 hangi malzeme ve konstrüksiyon tipi ile yapılacağı standartlara göre yapılacak ölçüm 
 sonuçlarına göre belirlenmelidir.  
5. Hesaplama ve ölçüm sonuçları esas alınarak uygun yapı elemanlarının seçilmesi ve 
 uygulamaya konulmasına ilişkin detaylar bina ruhsatı aşamasında büyükşehir belediyesi 
 ve/veya il/ilçe belediyesince değerlendirilerek bina ruhsatlandırılır.  
6. Eğlence yerlerinde gürültü kaynağında uygulanacak kontrol tedbirlerine rağmen verilen sınır 
 değerlerin aşılması halinde işletmeci tarafından; eğlence yerlerinin bulunduğu tüm mekanları 
 çeviren yapı elemanlarında (duvar, döşeme, tavan, merdiven evi ve diğer) ses yalıtımın 
 yapılması gerekmektedir.  
7. Tablo 15’de verilen gürültüye duyarlı faaliyet alanlarının yakınında, bitişiğinde alt ve üstünde 
 faaliyetini sürdüren, spor tesisleri, ticari yapılar, kamu kurum kuruluşları, tabanca ve tüfek 
 poligonları, alışveriş merkezleri, tedavi merkezleri, halı ve oto yıkama yerleri, depolama 
 tesisleri, depolama ve sevkıyat işlemleri, atölye ve imalathane ve benzeri gibi diğer gürültülü 
 yapı ve alanlardan çevreye yayılan gürültü düzeyinin Leq cinsinden ölçülen mevcut arka plan 
 gürültü düzeyini 5 dBA’den fazla aşmaması ve Tablo 14’de verilen iç mekan gürültü düzeyi 
 sınır değerlerinin sağlanması gerekmektedir. 

• Kaynakta kontrole yönelik tedbirlerin alınmasına rağmen sınır değerlerin aşılması 
 halinde, gürültü kaynağı/kaynaklarının bulunduğu tüm mekan/mekanları çeviren yapı 
 elemanlarında (duvar, döşeme, tavan, merdiven evi ve diğer) gerekli yalıtım 
 tedbirlerinin sınır değerler temel alınarak saptanması gerekmektedir. 
• Hesaplama ve ölçüm sonuçları esas alınarak uygun yapı elemanlarının seçilmesi ve 
 uygulamaya konulması işletmecinin sorumluluğundadır. İşletmecinin, bu çalışmalara 
 dayalı olarak yapısal tedbirleri alması ve alınan tedbirlerin etkinliğini içeren ölçüm ve 
 performans testlerini yaptırması gerekmektedir. 

8. Bitişik nizam yapılarda, ortak bölme elemanları, ara döşemeler, tavan ve bitişik duvarlar 
 aracılığıyla, mekanik merkezlerde (tesisat dairelerinde) yer alan veya yapı içinde herhangi bir 
 yerde bulunan soğutma fanı, hava kanalları, temiz ve pis su tesisatı, jeneratör, hidrofor, 
 kompresör, yakma kazanı, asansör, çöp bacaları ve benzeri kaynaklardan iletilen gürültü 
 düzeyi Tablo 14’te verilen iç mekan gürültü düzeyi sınır değerinin 3 dBA’dan fazla aşmaması 
 gerekmektedir. 

• Ayrıca mekanik tesisat (donatım) elemanlarında, havalandırma kanalları ve sıhhi 
 tesisat boru ve armatürlerinde alınacak önlemler tesisat projeleri hazırlanırken göz 
 önüne alınmalı ve uygulamada kontrol edilmelidir.  
• Yukarıda adı geçen gürültü kaynaklarının bulunduğu mekanların içinde ve mekanı 
 çeviren tüm yapı elemanlarında hesaplama ve ölçüm sonuçları esas alınarak ses ve 
 titreşim yalıtımı yapılmalıdır.  
• Ses yalıtımına ilişkin uygun yapı elemanı, malzeme ve konstrüksiyonların seçilmesi ve 
 uygulamaya konulması gerekmektedir.  
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Tablo 14. Türkiye İçin İç Mekân Gürültü Düzeyi Sınırları. [4]  
 
Kullanım Alanı  Leq(dBA) Zaman Dilimi (h) 
Kültürel Tesis 
Alanları 

Tiyatro Salonları 30 Sürekli 
Sinema Salonları 30 Sürekli 
Konser Salonları 25 Sürekli 
Konferans Salonları 30 Sürekli 

Sağlık Tesis 
Alanları 

Yataklı Tedavi Kurum Ve Kurumları, Dispanser, 
Poliklinik, Bakım Ve Huzur Evleri Ve Benzeri 

35 Sürekli 

Dinlenme Ve Tedavi Odaları 25 Sürekli 
Eğitim 
Tesisleri 
Alanları 

Okullarda Derslikler, Okul Öncesi Binaların İçi, 
Laboratuarlar, Özel Eğitim Tesisleri, Özürlüler 
Tesisleri Ve Benzeri 

35 Ders süresince 

Spor Salonları, Yemekhane 55 Faaliyet süresince 
Okul Öncesi Yatak Odaları 30 Uyku süresince 

Turizm 
Yerleşme 
Alanları 

Otel, Motel, Tatil Köyü, Pansiyon Ve Benzeri 
Yatak Odası 

30 Uyku süresince 

Konaklama Tesislerindeki Restoran 35 Yemek süresince 
Sit Alanları Arkeolojik, Doğal, Kentsel, Tarihi Ve Benzeri 55 Sürekli 
Ticari Yapılar Büyük Ofis 35 Çalışma süresince 

Toplantı Salonları 35 Çalışma süresince 
Büyük Daktilo Veya Bilgisayar Odaları 60 Çalışma süresince 
Oyun Odaları 60 Oyun süresince 
Özel Büro (Uygulamalı) 50 Çalışma süresince 
Genel Büro (Hesap, Yazı Bölmeleri) 60 Çalışma süresince 
Iş Merkezleri, Dükkanlar Ve Benzeri 60 Çalışma süresince 
Ticari Depolama 45 Faaliyet süresince 
Lokantalar 45 Çalışma süresince 

Kamu Kurum 
Kuruluşları 

Ofisler 45 Çalışma süresince 
Laboratuarlar 45 Çalışma süresince 
Toplantı Salonları 35 Çalışma süresince 
Bilgisayar Odaları 45 Çalışma süresince 

Spor Alanları Spor Salonları Ve Yüzme Havuzları 55 Faaliyet süresince 
Konut Alanları Yatak Odaları (Şehir İçinde) 40 Gece süresince 

Yatak Odaları (Şehir Dışında) 35 Gece süresince 
Oturma Odaları (Şehir İçinde) 55 Gündüz, akşam süresince 
Oturma Odaları (Şehir Dışında) 40 Gündüz, akşam süresince 
Oturma Odaları (Şehir Kenarı) 45 Gündüz, akşam süresince 
Servis Bölümleri (Mutfak) (Şehir İçi, Dışı Ve Şehir 
Kenarı) 

60 Faaliyet süresince 
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Tablo 15. Yapılarda Gürültü Kaynağı Olan Faaliyet Alanı ve Etkilenen İç Alanlar (Gürültüye Duyarlı 
Faaliyet Alanı) 
 
Yapı Tipleri Gürültüye Duyarlı Faaliyet Alanı Gürültü Kaynağı Olan Faaliyet Alanı 
Konutlar Yatak odaları, oturma, yemek, çalışma, 

müzik odaları, doktor evlerinde 
muayene ve bakım odaları, dinlenme 
terasları ve avlular. 

Sirkülasyon ve tesisat alanları, otoparklar, 
garajlar, çamaşırlık, asansörler, hidrofor, 
merdivenler, ev atölyeleri, müzik çalışma 
odaları, çocuk bahçeleri, spor alanları. 

Okullar Sınıflar, okuma odaları, konferans 
salonları, idari mekanlar, revir ve bakım 
odaları, laboratuarlar, ana okullarında 
uyuma mekanları. 

Avlular ve oyun yerleri, spor salonları, 
atölyeler, müzik stüdyoları, mutfak ve tesisat 
alanları, otoparklar ve garajlar.  
 

Hastaneler  Hasta yatak odaları, bekleme alanları, 
ameliyathane, özel bakım yerleri, 
dinlenme alanları, koridorlar ve idare 
odaları. 

Tesisat merkezleri, asansör ve mutfak ve 
servis alanları, otoparklar ve garajlar. 

İdari Yapılar Çalışma mekanları.  Gürültülü çalışma alanları, bilgisayar 
merkezleri, tesisat merkezleri, sirkülasyon 
alanları, kafeterya, mutfak ve diğer servis 
alanları, garaj ve otoparklar. 

Ticarethaneler  Bürolar, satış alanları, teşhir yerleri ve 
lokantalar. 

Gürültülü satış alanları, oyun mahalleri, 
kafeteryalar, otopark ve garajlar, tesisat 
alanları ve diğer servisler. 

Oteller  Yatak odaları, dinlenme salonları, 
yemek salonları, toplantı salonları, idare 
mekanları, manzara terasları, dinlenme 
avlu ve bahçeleri. 

Tesisat hacimleri, mutfak ve servis alanları, 
otopark ve garajlar, açık lokantalar, diskotek, 
düğün salonu ve diğer gürültülü eğlence ve 
spor alanları. 

 
Belirtilmeyen zaman dilimleri için günün saatlerine bağlı olarak Tablo 16’deki düzeltmeler yapılır. 
 
Tablo 16. Günün Saatlerine Göre Gerekli Düzeltme 
 

Günün Saatleri Düzeltme (dBA) 
Gündüz saatleri  0 
Akşam Saatleri  -5 
Gece Saatleri -10 

 
Tablo 17’de verilen iç mekan gürültü düzeyi sınır değerleri pencerenin kapalılık durumunu yansıtmakta 
olup, pencerenin açık durumuna göre iç mekan gürültü düzeylerinin belirlenmesinde Tablo 16’te 
verilen düzeltmeler yapılır.  
 
Tablo 17. Pencere Durumuna Göre İçerdeki Düzeltme 
 

Pencere durumu Düzeltme (dBA) 
Pencere açık +10 
Pencere kapalı   0 

 
 
Stratejik gürültü haritalarının hazırlanmasında, aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir:  
 
Gürültü kaynağı işletmecilerince en geç 30/6/2013 tarihine kadar; 
 
1. İki yüz elli binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları, 
2. Yılda altı milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları, 
3. Yılda altmış binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları, 
4. Yılda elli binden fazla hareketin gerçekleştiği hava alanları, 
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için bir önceki takvim yılındaki durumu gösteren stratejik gürültü haritalarının hazırlanması ve uygun 
olan hallerde bu haritaların onaylanmış olması gerekmektedir.  
 
Bakanlık, 30/6/2018 tarihine kadar ve bu tarihten sonra her beş yılda bir bütün yerleşim alanları, ana 
kara yolları ve ana demir yolları için bir önceki yıldaki durumu gösteren stratejik gürültü haritalarının 
yapılmış olmasını ve onaylanmış olmasını temin etmek için gereken tedbirleri uygulamaya koyar. 
 
Stratejik gürültü haritası hazırlanması zorunlu olan kaynaklar için kaynak işletmecileri en geç 2014 
tarihine kadar tüm yerleşim alanları, ana kara yolları ve ana demir yollarını Bakanlığa bildirir [4].  
 
Çevre ve Orman Bakanlığı ile Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Federal Bakanlığı, 
bir Avrupa Birliği Twinning projesi ile “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 
(2002/49/EC)”ni yaşama geçirmeye çalışmaktadır. Twinning projesi kapsamında Türkiye’de 5 pilot 
bölgede (Adana-Karayolu, Ankara-Demiryolu, Bursa-Endüstri, İstanbul-Havaalanı, İzmir-Karayolu) 
stratejik gürültü haritalaması çalışmaları yapılmaktadır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yönetmeliğin uygulanması, özellikle imar planları hazırlanırken stratejik gürültü haritalarının 
sonuçlarının göz önüne alınması son derece önemlidir, çünkü gürültü yalıtımının temeli, gürültü 
haritalarına dayanmaktadır.  
 
Gürültü haritalarının ana kullanımları, yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde gürültü problemlerini 
tanımlamak ve sayılara dökmek; bu problemler hakkında kamuyu ve politikacıları bilgilendirmek; şehir 
planlama ve trafik planlama için nesnel bir temel oluşturmak; çevresel gürültü eğilimlerini izlemek; 
gürültü azaltımı için amaç ve hedef oluşturmak; gürültüyü kontrol etmek ve azaltmak için yerel, 
bölgesel ve ulusal planlamayı etkin hale getirmek ve mevcut kaynaklardan oluşan gürültünün azaltımı 
için eylem planları oluşturmaktır. 
 
Avrupa Birliği sürecinde hazırlanan bu yönetmelik çok geniş kapsamlıdır, önemli olan bu yönetmeliğin 
gerek bakanlık gerek belediyeler gerekse kamu kesimindeki ilgili tüm dairelerde doğru ve tam olarak 
uygulanmasıdır.  
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ÖZET 
 
Ses, insan yaşamının ve kültürünün çok önemli bir parçasıdır ve iyi akustik koşullara sahip mekanların 
tasarlanması tüm mimar, iç mimar ve diğer tasarım işi ile uğraşanların sorumluluğunda 
gerçekleştirilmesi gereken önemli bir görevdir. Sınıflar, sinemalar, tiyatrolar, konser salonları vb. pek 
çok mekan, akustik açıdan dinleyiciler ve konuşmacılar için iyi işitme ve konfor koşullarını 
sağlamalıdır. Günümüzde, bazı mekanlar, çok tehlikeli biçimde yüksek gürültü düzeylerine sahip 
olabilmekte ve kullanıcıları için bir tehdit oluşturmaktadır. Bu konuları efektif bir biçimde halledebilmek, 
belirli bir akustik bilgisini gerektirmektedir. Bu çalışma, mimarlar ve mühendisler ile yapma çevre 
arasında sürdürülebilirlik-yaşanabilirlik çerçevesinde ortak bir dil geliştirmede, akustiğin etkisini 
tanımlamayı amaçlamaktadır. Akustik açıdan yaşanabilir çevreler yaratmak için -daha tasarım 
aşamasında- kontrol edilmesi gereken belirli parametreler vardır.  Mekanın kullanım amacına 
maksimum uygunluk, ihtiyaçların optimum karşılanması ve üretkenliğin sağlanması, kullanıcıların 
sağlığının ve konfor koşullarının sağlanması, estetiklik ve sürdürülebilirlik açısından uygunluk gibi ana 
başlıklar altında toplanabilecek olan bu parametrelerin iyi anlaşılması, yaşanabilir ve sağlıklı çevreler 
yaratmak isteyen tüm tasarımcı ve mühendisler için büyük önem taşımaktadır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde, akustik konusuda bilgi sahibi olmak içinde yaşadığımız doğal ya da yapma çevrelerin 
konfor ve sağlık koşullarını arttırmak için, tasarım işinin içinde olan tüm mimar ve mühendislerin 
olmazsa olmazlarından birisidir. Ses dalgalarının oluşumu, iletimi, etkileri ve işitme ile ilgili konuları 
kapsayan ve kökeni antik çağlara kadar uzanan akustik bilimi, içerdiği tıp, fizik, mimarlık, biyoloji gibi 
pek çok bilim ve disiplini ilgilendiren konularıyla, günümüzün ilgi çeken çevre bilimlerinden birisidir. 
Şekil 1, fiziksel akustik temelinden başlayarak akustik konularının uygulandığı ve ilişkili olduğu farklı 
disiplinleri detaylı bir biçimde göstermektedir. Bu disiplinlerden birisi olan mimari akustik, ses olaylarını 
bir fiziksel çevre etkeni biçiminde ele alarak, işitsel gereksinmeleri karşılayacak sağlıklı bir ses 
ortamının yaratılmasını amaçlamaktadır. Antik çağlarda daha çok geniş dinleyici alanlarına sesin işitilir 
biçimde ulaştırılabilmesi amacı ile başlayan mimari akustik çalışmaları, sonrasında kapalı mekanların 
ve tiyatro salonlarının inşa edilmesi ile iyi işitme koşullarını ve akustik konforu sağlamanın yanında, 
bina içi veya dışı çevreden gelen gürültü ve titreşimlerin kontrol altına alınması konularını da ağırlıklı 
olarak içerir hale gelmiştir. İşitmenin net bir biçimde duyulması, etkileyici bir biçimde algılanması, 
gürültü ve titreşimin maskeleyici ve rahatsız edici etkilerinden kurtulunması ve kısaca ‘’ akustik 
konforun’’ sağlanması ve ‘’ akustik kalitenin’’ arttırılması olarak tanımlayabileceğimiz mimari akustik bu 
açılardan bakıldığında yaşanabilir ve sürdürülmeye değer bir çevre için çok önemli bir konu olarak 
ortaya çıkmaktadır. 
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Şekil 1. Lindsay akustik çemberi [1] 
 
 
 
 
2. YAŞANABİLİRLİĞİ SAĞLAYAN KRİTERLER 
 
Yaşanılabilir çevreler, içerisinde yasayan insanların sağlığını, güvenliğini ve yaşam kalitesini doğrudan 
etkilemektedirler. Bu anlamda bakıldığında yaşanabilir çevreler, sürdürülebilirliğinin de sağlanması 
gereken çevreler olmaktadır. Son yıllarda, sürdürebilir tasarıma kendini adamış tasarımcı ve 
mimarların sağlık ve güvenlik, verimlilik, çevre sorumluluğu ve uygun kullanılabilirlik konularına 
gösterdikleri ilgi ile yaşanabilir mekanların sayısı artmaktadır. Tasarımcı ve mimarlar sürdürülebilirliği 
projelerine uygulamaya çalıştıkça, doğru ve güvenilebilir bilgiye ihtiyaç artmaktadır. 
Yaşanabilir/sürdürülebilir tasarımın ve akustiği tamamlayıcı rolünün önemini kavramak ve herkesi bu 
konuda yönlendirmek gerekmektedir. Sürdürülebilir tasarım ve akustiğin temelinde çevresel etki, 
karlılık, sağlık ve güvenlik bulunmaktadır. Akustik koşulları hesaba katmak bir mekanın konfor 
seviyesini büyük ölçüde arttırabilirken, kötü akustik, tehlikeli, sağlıksız mekanlar yaratabilmektedir. 
Akustik, tasarım projelerine, işlevsellik de dahil olmak üzere bir çok yarar sağlayacak şekilde 
uygulanabileceği gibi, akustik çözümler, kolayca erişilebilinen, verimli, geri kazanılmış ürünler ile 
uygulanarak yaşanabilirlik/sürdürülebilirlik yolunda önemli bir hizmeti de karşılayabilmektedir. Bir 
mekanın yaşanabilir/sürdürülebilir olması için sağlaması gereken parametreler aşağıdaki gibi 
sıralanabilir (Şekil 2) [2]. 
 
1. İşlevsellik olabilecek en üst düzeyde sağlanmalıdır: Bir mekanın başarılı olabilmesi için işlevini 

yerine getirmesi gerekmektedir. İşlevini yerine getirmesi, binanın yaşam süresini de uzatacaktır. 
Bir çok mekanda akustik, işlevsellik için başlıca gerekliliktir. Akustik, konuşma anlaşılabilirliğinin 
(sınıf, mahkeme, toplantı odası, vs.), konuşma gizliliğinin (açık ofis, çağrı merkezi, vs.), 
mahremiyetin (doktor/danışman ofisi, avukat ofisi, polis tesisi, vs.), müziğin (performans alanı, 
konser salonu, kayıt stüdyosu, vs.), hem konuşma hem müziğin (ibadet merkezi, balo salonu, 
tiyatro, çok amaçlı oda, vs.), sessiz bir atmosferin (kütüphane, müze, sağlık tesisi, vs.) önemli 
olduğu, hoparlör çağrı sisteminin bulunduğu (havaalanı, spor salonu, kamu binası, vs.) ve 
gürültünün birikmesinin sorun yaratacağı (restoran, lobi, alışveriş merkezi, vs.) mekanlar için 
mutlaka ele alınmalıdır. 

Temel fiziksel 
akustik 

Sismik ve 
atmosferik dalgalar 

         Sonar ve 
         ultrasonar 

         İşitme 

  
Bio-akustik 
dalgalar 

       Psiko-akustik 

         İletişim Müzikal ölçekler  
ve enstrümanlar 

Gürültü ve  
titreşim 

Elektroakustik 
Sonik 

Hacim akustiği 

Sismik ve 
Atmosferik fizik 

          
      Okyanus bilimi 

        Müzik 

Elektronik ve 
kimya 

         Mekanik 

       Mimarlık 

         Sanat          Konuşma 

        Psikoloji 

         Fizyoloji 

       İlaç 
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2. Optimum düzeyde verimlilik ve üretkenlik sağlanmalıdır: Bir mekanda enerjinin verimliliği 

kadar çalışan insanların verimi de göz önüne alınmalı ve üretkenliklerini arrtıracak mekanlar 
yaratılmalıdır. Son 10 yılda yapılan araştırmalar gürültünün üretkenlik önündeki en büyük engel 
olduğunu ortaya koymaktadır.  

 
3. Kullanıcının sağlık ve güvenliğine dikkat etmelidir : Aşırı gürültü nedeniyle oluşan işitme kaybı 

en büyük mesleki tehlikelerden birisidir ve %100 önlenebilir. Gürültü nedeniyle oluşan diğer 
sağlık problemleri kısaca, fiziksel (kulak sağlığı ile ilgili), fizyolojik (kan basıncındaki değişmeler 
gibi vücut aktivitesindeki değişiklikler), psikolojik (rahatsızlık, öfkelenme vb. duygularla ilgili) ve 
performans (iş veriminin azalması vb.) etkileri olmak üzere 4 ana başlıkta incelenebilir. 

 
4. Konforlu bir ortam yaratılmalıdır: Gürültünün önlendiği, iyi işitme koşullarının sağlandığı, iletişim 

problemlerinin önlendiği bir ortam yaratılmalıdır. 
 
5. İçinde bulunduğu çevreye karşı sorumluluk sahibi olmalı, geri dönüşümlü malzemeler 

kullanılmalıdır: İyi işitme koşullarını sağlayacak şekilde tasarlanmış bir mekanda kullanılan 
akustik malzemeler oldukça geniş bir alanı kaplamaktadır. Bir çok mekanda, çoğunlukla tavanın 
tümü, döşemeler ve bazı özel mekanlar için duvarların büyük bölümü akustik malzeme ile 
kaplanmaktadır. Günümüzde üretilen geri dönüşümlü malzemelerden yapılmış akustik 
malzemeler, en az geri dönüşümlü olmayanlar kadar iyi sonuç vermektedir. Tasarımda mümkün 
olduğunca bu tür malzemelerin kullanımına dikkat edilmelidir. 

 
6. Çevreye zararlı etkiler vermemelidir: Tasarlanan mekan içinde bulunduğu çevreye zarar 

vermemeli, gürültünün yayılması önlenmelidir. 
 

 
Şekil 2. Yaşanabilir / sürdürülebilir çevrelerin sağlaması gereken parametreler [2]. 

 
 
 
 
3. AKUSTİK AÇIDAN YAŞANABİLİR MEKANLARIN GEREKSİNİMLERİ  
 
Akustik kirlilik dünyada giderek artan bir çevre sorunu olduğundan, yaşanabilir bir çevrede öncelikle 
gürültü kontrolu sağlanmalıdır. Gürültü kontrolunu bina dışı çevrede gerçekleştirmek; özellikle mevcut 
yerleşimler ve yapılar için oldukça güç bir iştir ve günümüzde artık bir çevre sorunu olarak ele 
alınmaktadır. 

Yaşanabilirlik / 
Sürdürülebilirlik 

Konfor 

Binanın çevreye 
etkisi 

Çevresel sorumluluk 
Geri dönüşümlü 

malzeme kullanımı 

Sağlık & Güvenlik 

Verimlilik / 
Üretkenlik 

İşlevsel kullanım 
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Ancak, yapıların içinde yer alan ve kullanıcılarını etkileyen mekanik ve elektronik sesler başta olmak 
üzere, çeşitli aktivitelerin oluşturduğu aşırı sesler yapı içi gürültü kontrolünü zorunlu hale getirmektedir. 
Günümüz mimari yapılaşması içinde hızla sayıları artan yüksek yapılar ve yeni teknolojinin getirdiği 
hafif yapı elemanlarından oluşan yapım teknikleri ve prefabrik strüktür sistemleri, yapı içinde 
çözülmesi oldukça karmaşık akustik sorunlar yaratmaktadır. Genel olarak bir mekanda akustik açıdan 
yaşanabilirlik sağlanması için istenen akustik önlemler şunlardır: 
 
a. Yapının kapalı hacimlerinde yapı dışından ve içinden gelebilecek insan sağlığı ve konforu 

açısından sakıncalı gürültülerin önlenmesi 
b. Bazı hacimlerde konuşma gizliliğinin sağlanması (açık planlı bürolar, yatak odaları, restoranlar 

vb.) 
c. İşitmeye dayalı fonksiyon içeren hacimlerde (toplantı salonu, konferans ve konser salonları gibi) 

iyi bir ses algılamasının elde edilmesi.  
 
Bu istekleri karşılamaya yönelik bir gürültü sorunun çözümü için sırasıyla (1) sorunu analiz etmek, (2) 
en ekonomik ve işlevsel çözümü belirlemek, (3) bu çözümü gürültü azaltım prensiplerine göre 
uygulamak; yöntemini gerçekleştirmek gereklidir. Sorunu analiz etmek için standartlarda belirlenmiş 
şekilde ölçüm yapılmalı, hesaplanmalı ya da mevcut benzer sorunların verilerinden tahmin 
yapılmalıdır.  En ekonomik ve işlevsel çözümü belirlemek için, kabul edilebilir gürültü düzeyleri veya 
belirlenmiş akustik ölçütler gözönünde tutulmalı dah sonra olarak sorun ve ölçütler arasındaki gerekli 
ses azaltımını sağlamak için çözüm üretilip uygulanmalıdır.  
 
 
3.1. Akustik Ölçütlerin Belirlenmesi 
 
Gürültü azaltımı için bir sistem tasarlamanın en önemli kurallarından biri içinde bulunulan fiziksel 
durum için akustik ölçüt belirlemektir. Bu ölçütlere bağlı olarak yerleşim aşamasında başlayarak, 
mekan organizasyon, yapı eleman ve bileşenlerinin tasarımı, yapı malzemesi seçimi ve uygun montaj 
işlemleri ile gürültünün yarattığı olumsuz etkiler minimize edilebilir [3]. Farklı uygulamalar için farklı 
akustik ölçütler geliştirilmiştir. Sanayi alanlarında işçi sağlığı veya çevredeki konutları korumak amacı 
ile geliştirilmiş işitme sağlığı ölçütleri, ya da bir mekanda çalışan ve yaşayanların konfor ve 
üretkenliğini sağlamak için geliştirilmiş rahatsızlık ölçütleri bulunmaktadır [4].  
 
İşitme konforunun sağlanabilmesi amacıyla kabul edilebilecek arka plan gürültüsü değerlerini veren 
ölçütlerden bir kısmı, ülkemizde yürürlükte olan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği’nde kabul edildiği üzere, bir sesin verilmiş bir zaman aralığındaki eşdeğer ortalama 
düzeyine Leq (dBA) dayanmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan “Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nin (2002/49/EC) Madde 28, c bendine göre, yeni yapılan 
yapılarda iç mekan gürültü düzeyleri Leq dBA cinsinden Tablo 1’de verilen sınır değerleri aşamaz.  Leq, 
örnek zamanlarda gözlenen ses enerjilerinin aritmetik ortalaması biçimine tanımlanmaktadır ve 
aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:  
 









= ∫

T LT

T
LogLeq

0

10
10 10110        (dBA)  (1) 

 
T: Örnek zaman sayısı 
LT: Örnek zamandaki gürültü düzeyleri, dBA 
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Tablo 1. İç Mekan Gürültü Düzeyi Sınır Değerleri [5] 
 
Kullanım Alanı  Leq (dBA)  Zaman Dilimi (h)  

Kültürel Tesis 
Alanları 

Tiyatro salonları 30  Sürekli 
Sinema salonları  30 Sürekli 
Konser salonları  25  Sürekli 
Konferans salonları 30 Sürekli 

Sağlık Tesis 
Alanları 

Yataklı tedavi kurum ve kurumları, dispanser, 
poliklinik, bakım ve huzur evleri ve benzeri.  35 Sürekli 

Dinlenme ve tedavi odaları  25 Sürekli 

Eğitim Tesisleri 
Alanları  

Okullarda derslikler, okul öncesi binaların içi, 
laboratuarlar, özel eğitim tesisleri, özürlüler 
tesisler ve benzeri. 

35 Ders sırasında 

Spor salonu, yemekhane 55 Faaliyet süresince 
Okul öncesi yatak odaları  30 Uyku sırasında 

Turizm Yerleşme 
Alanları 

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon ve benzeri 
yatak odası 30 Uyku sırasında 

Konaklama tesislerindeki restoran 35 Yemek süresince 
Sit Alanları  Arkeolojik, doğal, kentsel, tarihi ve benzeri.  55 Sürekli 

Ticari Yapılar 

Büyük ofis  35 Çalışma sırasında 
Toplantı salonları 35 Çalışma sırasında 
Büyük daktilo veya bilgisayar odaları 60 Çalışma sırasında 
Oyun odaları 60 Oyun süresince 
Özel büro (uygulamalı)  50 Çalışma süresince  
Genel büro (hesap, yazı bölmeleri) 60 Çalışma süresince  
İş merkezleri, dükkanlar ve benzeri.  60 Çalışma süresince 
Ticari depolama 45  Faaliyet süresince 
Lokantalar  45 Çalışma süresince 

Kamu Kurum 
Kuruluşları 

Ofisler 45  Çalışma süresince 
Laboratuvarlar 45  Çalışma süresince 
Toplantı salonları 35  Çalışma süresince 
Bilgisayar odaları 45  Çalışma süresince 

Spor Alanları  Spor salonları ve yüzme havuzları 55 Faaliyet süresince  

Konut Alanları  

Yatak odaları (şehir içinde) 40 Gece süresince  
Yatak odaları (şehir dışında) 35  Gece süresince 

Oturma odaları (şehir içinde) 55 Gündüz-akşam 
süresince 

Oturma odaları (şehir dışı) 40 Gündüz-akşam 
süresince 

Oturma odaları (şehir kenarı) 45 Gündüz-akşam 
süresince 

Servis bölümleri (mutfak) (şehir içi, dışı ve şehir 
kenarı) 60  Faaliyet süresince 

 
Hacim akustiği uygulamalarında gürültü rahatsızlığı konusunda sıkça kullanılan diğer bir ölçüt ise, 
hacmin işlevine bağlı olarak sesin her frekans bileşeni için kabul edilebilecek üst sınır değerlerini 
veren NCB - Dengelenmiş Gürültü Ölçüt Eğrileridir. (Şekil 3) 
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Şekil 3. Dengelenmiş Gürültü Ölçüt Eğrileri (NCB – Balanced Noise Criterion Curves) [6] 
 
Benzer şekilde, mekanın işlevine uygun olarak ısıtma, havalandırma ve klimatizasyon (HVAC) 
sisteminin akustik tasarımı için tasarlanan Oda Ölçüt (RC) eğrileri, gürültünün frekans spektrumuna 
bağlı kabul edilebilecek değerleri vermektedir (Şekil 4). 
 

 
 

Şekil 4. Oda Ölçüt eğrileri (RC – Room Criterion Curves)  [6] 
 
İstenilen ölçüt eğrisinin seçilmesi ile mekan içinde kabul edilebilir gürültü düzeyleri saptanmalıdır. Bu 
değerleri sağlamaya yönelik önlemler almak veya HVAC sistemini bu değerlere uygun seçmek, 
tasarımın ilk aşamalarında düşünülmesi gereken konulardır. Tasarımın ilk aşamalarında yapılacak 
seçimlerin iyi yapılması, ilk yatırım maliyetini arttırıcı gibi görünsede, kullanım aşamasında 
yaşanabilirliği sağlamada çok büyük fayda sağlayacaktır. 
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3.2. Uygulanacak Ses Yalıtım İlkelerinin Saptanması 
 
Gürültü kontrolü açısından yapıların içindeki mekanları 4 grupta toplamak olanaklıdır: 
 
a. Gürültüye duyarlı mekanlar (yatak ve oturma odaları, konferans salonları, özel çalışma 

mekanları, stüdyolar vb.) 
b. Orta derecede duyarlı mekanlar ( bürolar, lobiler ve koridorlar, vb.) 
c. Gürültüye duyarsız mekanlar (sirkülasyon alanları, mutfaklar, vb.) 
d. Gürültü kaynağı durumunda olan mekanlar (tesisat merkezleri, garajlar, gürültülü işyerleri, vb.) 
 
Mekanların gürültüye karşı hassasiyetine bağlı olarak seçilen ölçüt değerini sağlamaya yönelik ses 
yalıtımını ve gürültü kontrolünü arttırma yöntemlerine başvurulabilr. Bilindiği gibi gürültü kontrolü, 
ekonomik ve işlevsel gereklilikler ile uyumlu, kabul edilebilir bir gürültü ortamı yaratma teknolojisidir [7]. 
Bir gürültü probleminin temelde 3 bileşeni vardır (Şekil 5). Gürültü kaynağı, gürültüye maruz kalan kişi 
(alıcı) ve aralarında bulunan iletim yolu. Kaynakta oluşan gürültü, bir ya da birden fazla iletim yolu ile 
alıcıya ulaşır. Gürültü kontrolünde ilk amaç gürültüyü kaynağında azaltmak olmalı, eğer bu 
başarılamıyorsa iletim yolunda yapılacak değişiklikler ile gürültü azaltımı sağlanmalı son çare olarak 
kullanıcıda kontrole baş vurulmalıdır. 
 

 
Şekil 5. Gürültü kontrolünün bileşenleri 

 
Kaynakta Kontrol: Binaların içlerinde yer alan ve kendi başına gürültü kaynağı olan mekanlardaki 
gürültü düzeylerinin azaltılması büyük önem taşımaktadır. Binaların tesisat merkezlerini oluşturan bu 
mekanlarda bulunan kaynağın kısmi, ya da tam hücrelenmesi ile önemli miktarda ses azaltımı 
sağlanabilir. Kısmi hücreleme, genellikle kaynağın önüne yerleştirilen gürültü perdelerinden daha iyi 
olmakla birlikte, iyi tasarlanmış bir tam hücrelemeden daha az etkilidir. Kısmi hücreleme, tam 
hücreleme makine kullanımını engelliyorsa, ya da bir inşaat alanındaki gibi geçici gürültü oluşuyorsa 
kullanılır. Bazı basit kısmi hücrelemeler Şekil 6’da verilmiştir. Kaynağın veya onu çevreleyen mekanın 
hücrelemesi için genel prensipler aşağıda özetlenmiştir. 
 
• Kısmi hücreler epeyce küçük yüzey yoğunluğuna sahip (20 kg/m2) bir malzemeden üretilebilir, 

ama gürültü kaynağına bakan yüzeyleri emici malzeme ile kaplanmalıdır. 
• Tam hücrelemede ise gürültü kaynağı ya da alıcı tam olarak çevrelenebilir. Dikkatli bir tasarımla 

30 dB’e kadar ses azaltımı sağlanabilir. Ses azaltımı, hücreleyen duvarın ses azaltım indeksine 
ve kullanılan ses emicilerine bağlıdır. Eğer ses yutucu malzeme kullanılmazsa, hücre içinde 
enerji birikir ve oluşacak ses azaltımı ihmal edilebilir seviyelere düşer. Bu nedenle yutucu 
malzeme kullanılması şarttır. 

• Gürültü kaynağını hücrelemenin bir alternatifi, alıcıyı bir “ses sığınağı” ile hücrelemektir. Bunun 
için, reverberant ses düzeylerini düşük tutmak için ses yutucu malzeme ile kaplanmalıdır. Bu tip 
bir hücrelemenin kendi azaltılmış havası olması gerekmektedir. Bir hücrelemede ses geçişine 
neden olabilecek delik ya da çatlak bulunmamalıdır. Detaylandırmadaki dikkatsizlik bu yöntemin 
etkinliğini önemli ölçüde azaltır. 

Kaynak İletim Yolu Alıcı 

İşletme, 
bakım 
onarım 
çalışmaları 

Mekanların 
gürültü 
kaynağına göre 
organizasyonu, 
yapı 
elemanlarının 
tasarlanması 

Kullanıcının 
kulaklık vb. 
cihazlar ile 
kişisel olarak 
korunması 
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• Geleneksel yapı malzemeleri (tuğla ve harç gibi) ağır oldukları için hücreleme uygulamalarında 

problem çıkartmamaktadırlar. Ama tavanın da duvarlar kadar etkili olmasına özen 
gösterilmelidir. Hafif konstrüksiyonlar, çift kat kullanılarak, aralarındaki 75-100 mm boşlukların 
içine yutucu malzeme koyulması ile 40 dB’lik ya da daha fazla ses azaltımı sağlayabilirler. 
Kapılar ve geçitler ise zayıf noktalardır. 

• Makine hücrelemeleri ya dar ya da makineden çok daha geniş (teknisyen için bir oda da dahil) 
şekilde inşa edilir. Dar inşa edildiğinde, makine ile hücreleme arasında direk bağlantı 
olmamasına dikkat edilmelidir. Makinenin boruları ve bağlantıları hücre ile rijit bağlantı içinde 
olmamalı, lastik yumuşak contalar kullanılmalıdır. 

• Bir makinenin tamamen kapatılması çoğunlukla soğutma ve havalandırma problemlerine yol 
açar. Soğutma, arabalardaki gibi radyatör ve su dolaşımı ile elde edilebilir. Havalandırma ise ses 
geçişine olanak tanıyacak deliklerin açılması zorunluluğu nedeniyle biraz daha problemlidir. 
Bunun tek çözümü, hücrenin geri kalanı kadar ses azaltımı sağlayacak susturucuların 
takılmasıdır. Eğer fanlar da kullanılacaksa, susturucular fanların sesini de azaltacak şekilde 
yerleştirilmelidirler. [8] 

• Eğer gürültü kaynağının havalandırmaya ihtiyacı varsa, hücreyi hava geçirmez yapmak mümkün 
olmayabilir. Bu durumda ses azaltımı düşer. Özellikle kaynak belli frekanslarda daha yüksek ses 
yayıyorsa, kanallara susturucu takılabilir. Eğer susturucu takmak pratik değilse boruların ve 
kanalların içi yutucu malzeme ile kaplanmalıdır ve olabildiğince çok dönüş yapılmalıdır. 
Havalandırmalı hücreler Şekil 7’de gösterilmiştir. [9] 

 

 
 

Şekil 6. Kısmi gürültü hücreleme örnekleri (Tüm değerler (dB) yakın alanda 500-4000Hz içindir.) [8] 
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Şekil 7. (a) Havalandırma gerektiren bir gürültü azaltım hücrelemesi (b) elektrikli süpürgelerden 10-15 

dB daha sessiz bir ev-yapımı havalandırma. [9] 
 
İletim Yolunda Kontrol: Bir çok durumda, kaynağın özelliklerini değiştirmek mümkün olmayabilir. Bu 
durumlarda, kaynak ile alıcı arasındaki bir ya da bir çok iletim yolunu değiştirmek uygun bir çözüm 
olmaktadır. [10] Havadoğuşlu ses yalıtımı gürültü kaynağı bulunduran bir mekanın yanındaki koruma 
gerektiren mekandan fiziksel bir bariyerle ayrılmasını gerektirmektedir. Fiziksel bariyer yan yana 
bulunan odalar için duvar, üst üste bulunanlar için döşemedir (Şekil 8) [11]. 
 

 
 

Şekil 8. Tasarım sürecinde ses yalıtımı [11] 
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İletim yolu ile gürültü kontrolünde ilk iş iletim yollarını tanımlamak ve bunları önem sırasına dizmek 
olmalıdır. Eğer kaynağın bağlantılı olduğu elemanlardan katıdoğuşlu gürültü yayılıyorsa havadoğuşlu 
ses yalıtımı önlemi almak yeterli olmayacaktır [10]. Ses geçişi, kaynak tarafında, havadaki ses 
dalgalarının bölücü elemana çarpması, titreşmesini sağlaması ve bunun sonucunda bariyerin sesi alıcı 
mekana yayması ile gerçekleşir. Ana sorunlar, iletim yolu, ayırıcı elemanın sağladığı ses azaltımı ve 
bu elemanı oluşturan bileşenlerdir. Havadoğuşlu ses enerjisinin azaltımı sadece ayırıcı elemanın direk 
yoluna değil, çapraz geçişlere de bağlıdır.  
 
Çapraz geçişler ayırıcı elemanın kenarında, döşeme, duvar ya da iki mekanın ortak kanal 
bağlantılarında oluşur. Şekil 9’da yapı elemanlarında direk ve çapraz geçiş grafiksel olarak 
gösterilmektedir. Çapraz geçişler, ayırıcı veya birleşen duvarların kütleleri artırılarak ya da yüzer 
döşeme, bağımsız duvar kaplaması ile yapı elemanlarından ayırarak azaltılabilir. [11] 
 

 
 

Şekil 9. Mekanlar arasında sesin direk ve çapraz geçiş yolları 
 
Tek tabakalı duvarların ses azaltımında, kullanılan elemanın kalınlığı, kütlesi, malzemenin sertliği, 
sönümleyiciliği, elemanın montaj şekli ve boyutları etkilidir. Çift tabakalı panellerde havadoğuşlu ses 
azaltımını arttırmak için yüzey kütlesi ağırlaştırılabilir; malzemenin sertliği azaltılabilir; bağlantılar 
esnekleştirilerek tabakalar birbirinden mümkün olduğunca bağımsız hale getirilebilir; paneller arası 
boşluk arttırılabilir (en az 10 cm olmalıdır); paneller arası boşlukta boşluğun 3/4’ünden kalın 
olmayacak şekilde yutucu malzeme uygulanabilir; paneller birbirinden farklı seçilebilir. Şekil 10’da 
farklı özelliklerdeki tek ve çift tabakalı duvarların ses azaltım değerlerinin karşılaştırılması 
görülmektedir. 

 
 

Şekil 10. Tek ve çift tabakalı duvarların ses yalıtımı karşılaştırması 
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SONUÇ 
 
Günümüzün önemli konularından birisi olan, içinde yaşayan kullanıcıların gereksinmelerini optimum 
düzeyde karşılayan, yaşanabilir, dolayısı ile sürdürülmeye değer olan mekanlar yaratma 
çalışmalarında, yapma çevrenin fiziksel ve mekansal nitelikleri içinde incelenen ses sorunları, olumsuz 
etkilerinden korunulması ve olumlu etkilerinde yararlanılması gereken fiziksel çevre faktörlerinin 
arasında yer almaktadır. Akustik konuları bir bütündür ve tasarımla ilgilenen mimarların ve akustik ile 
uğraşan mühendislerin tümünün katkısını gerektirmektedir. Akustik sorunlar yukarıda belirtildiği gibi 
mekanların işlevine göre farklılık gösterdiğinden, her çevre ve yapı için ayrı ayrı belirlenmeli, önlemi 
özel olarak alınmalıdır. Gürültü konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, akustik konularındaki eğitimin 
arttırılması, ölçütlerin doğru konulması ve mevcut koşullara bağlı olarak malzeme ve bileşen 
seçimlerinin doğru yapılması, mekanlardaki akustik ihtiyaçların karşılanmasında büyük önem 
taşımaktadır. Gürültünün önlenmesi, uykunun  bölünmemesi, iletişimin kesilmemesi, eğitim ve 
öğretimde algılamanın kolaylaşması, işitme hasarlarının azalması, kısaca yaşam kalitesinin 
arttırılarak, gelecek kuşaklara sürüdürülebilir ve yaşanabilir mekanlar bırakma konusunda büyük önem 
taşımaktadır. Sorunu kaynağında azaltmak, binalara gelmeden çevrede çözmek ya da alıcıya 
ulaşmadan iletim yolunda önlem almak gürültü açısından sürdürülebilir ve yaşanabilir çevreler 
bırakmak için akustik ve çevre mühendislerinin sağlamaları gereken en önemli görevlerin başında 
gelmektedir. 
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DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE ISIL KONFOR ÇALIŞMALARI 
 
 

Abdulvahap YİĞİT 
İbrahim ATMACA 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Isıl konfor; insanın bulunduğu ısıl ortamdan hissettiği rahatlık duygusu olarak tanımlanabilir. Isıl 
konforu etkileyen temelde beş parametre vardır. Bunlar: hava sıcaklığı, hava hızı, nem oranı, aktivite 
düzeyi ( dolayısıyla metabolik enerji üretimi) ve giyilen giysi ısı ve kütle transferi dirençleridir.  
 
Özellikle son yıllarda işyerlerinin büyük iş merkezlerine taşınması ve bu iş merkezlerinin ısıtma, 
havalandırma ve klima sistemlerinin seçimini ve çalışma rejimlerini çok önemli bir hale getirmiştir. 
Çünkü ısıl konforun iş verimini de önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir.  
 
Isıl konfor çalışmaları teorik, modelleme ve simülasyon çalışmaları ile,  deneysel çalışmalar olmak 
üzere iki şekilde yapılmaktadır. İnsan vücudu üzerinde ısı ve kütle transferi, denetim mekanizmaları ve 
çevre şartlarının modellenmesi ve modellerin analitik ve sayısal çözümleri üzerinde çalışılmaktadır. 
Bilgisayar simülasyonları yapılmaktadır. Diğer taraftan ise şarlandırılmış deney odalarında denek veya 
mankenlerle deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların sonucu Avrupa, Japonya ve Amerika’ 
da standartlar şeklinde de düzenlenerek uygulamacılara ulaşmaktadır. 
 
Bu çalışmada dünyada ve Türkiye’de yapılan çalışmalar ve sonuçları üzerinde durulacaktır.   
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Isıl konfor; insanın bulunduğu ısıl ortamdan hissettiği rahatlık duygusu olarak tanımlanabilir. Konfor bir 
düşünce hali olduğu ve çalışılan ortamın ısıl koşulları insan verimliliğini etkilediği için ısıl konfor 
ergonominin bir konusu olarak da ele alınabilir ve incelenebilir. Çünkü konforlu olmayan bir ortamda 
çalışan insan üzerindeki pozitif veya negatif yöndeki ısıl yük, dikkatin dağılmasına ve neticesinde 
performansın düşmesine sebep olabilir. Kişiye göre değişimler, yaş, ortama uyum sağlama, cinsiyet, 
hava akımı (cereyan) ve asimetrik ısıl ışınım gibi detay noktalar dışında konfora etki eden en temel 
faktörler kişisel ve çevresel parametreler olarak iki grup altında toplanabilir. Kişisel parametreler; 
 

• Kişinin aktivite düzeyi 
• Kişinin giyinme durumu 

 
çevresel parametreler ise; 
 

• Ortam sıcaklığı 
• Ortam bağıl nemi  
• Ortamdaki hava hızı 
• Ortamdaki çeşitli yüzeylerin sıcaklığına bağlı olarak ortalama ışınım sıcaklığı 

 
olarak sıralanabilir. 
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Yine de belirli bir ortam şartlarında, tüm insanların kendilerini tamamen konforlu hissetmedikleri bilinen 
bir konudur. Konforu etkileyen çevresel parametrelerden sıcaklık belirli bir ortamda kolaylıkla 
ölçülebilir. Yine ortam bağıl nemi ölçülerek veya ölçülebilen değişkenler yardımı ile psikometrik 
diyagramdan tespit edilebilir. Hava hızı ve ortalama ışınım sıcaklığı da yaygın olarak kullanılan 
anemometreler ve glob termometreleri vasıtasıyla elde edilebilir. Ortam sıcaklığı hem deriden hem de 
solunum ile olan duyulur ve gizli ısı transferini etkilemektedir. Giyimli bir insan için dinlenme veya hafif 
iş durumunda 23 oC ile 27 oC operatif  sıcaklık (ışınım sıcaklığı ile çevre hava sıcaklığının karşılıklı ısı 
geçiş katsayılarına göre ağırlıklı ortalaması) aralığı konfor şartlarını sağlarken, çıplak insan için bu 
aralık 29 oC ile 31 oC dir. Bağıl nem, ortam havanın nemi içine alabilmesinin bir ölçüsü olduğu ve 
böylece vücuttan buharlaşma ile atılan ısı miktarını etkilediği için ısıl konfor üzerinde önemli derecede 
etkilidir. Arzu edilen bağıl nem aralığı %30 ile %70 aralığındadır ve %50 en çok kabul edilen değerdir. 
Isıl konforu etkileyen diğer bir temel faktör de hava hareketleridir ki ortamdaki yüksek hava hızları 
istenmeyen yerel soğumalara ve dolayısıyla yerel konforsuzluklara sebebiyet verebilir. Arzu edilen 
hava hızı genellikle yaz ve kış şartlarına bağlı olarak 0.15 m/s ile 0.25 m/s arasında değişmektedir[1]. 
Bu ısıl konfor aralıklarının en güncel ve detaylı hali ise ASHRAE Standart 55 – 2004[2] ve ISO 7730 
[3] de grafik halde verilmektedir. Operatif sıcaklığı ve dolayısıyla vücuttan olan duyulur ısı kaybını 
etkileyen bir diğer parametre de ortalama ışınım sıcaklığıdır. Özellikle dış duvarları yüksek güneş 
ışınımına maruz kalan, yeterli yalıtıma sahip olmayan binalarda, duvar iç yüzey sıcaklıklarının yüksek 
sıcaklıklara ulaşmasından dolayı, iç ortamın sıcaklığının, neminin ve ortamdaki hava hızının kontrol 
edilmesi ve arzu edilen değerlerde tutulması, yüksek ortalama ışınım sıcaklığından dolayı, ortamda 
ikamet edenler için ısıl konforu sağlamada yeterli olmayabilecektir. Ortamda bulunan sıcak veya soğuk 
duvarlar ve yüzeyler, iç ortam sıcaklığı konfor sınırları içinde olsa bile, ortamda ikamet eden insanlar 
için soğukluk veya sıcaklık hissi verebilecektir. Bu nedenle, ortamda sıcak veya soğuk yüzeyler 
mevcut ise konfor hesaplamalarında ışınım sıcaklığı da mutlaka dikkate alınmalıdır. 
 
Kişinin aktivitesine göre, ikinci bir kişisel parametre olan, metabolizmanın ürettiği enerji de 
değişmektedir. Metabolik enerji üretimini ifade eden birim “met” olup, dinlenme halindeki bir insanın 
metabolik hızı olarak tanımlanmıştır (1 met=58.2 W/m2). Çeşitli aktiviteler için metabolik enerji üretimi 
değerleri çeşitli kaynaklarda mevcuttur[1]. Ortalama yetişkin bir insanın ısı transfer yüzey alanı 
(Dubois yüzey alanı) yaklaşık 1.8 m2 dir ve yaklaşık 106 W enerji üretir. Ortamın konforlu hissedilmesi 
için bu 106 W çevreye ısı kaybı olarak atılmalıdır. Kişisel parametrelerden metabolik enerji üretiminin 
tespitinde kullanılan 3 temel metot  ISO 8996 standardında belirtilmiştir. Bunlardan ilki aktivitenin veya 
işin şekline göre metabolik enerji üretimini veren tabloların kullanımıdır. İkinci metotta  kalbin atış 
sayısı ile üretilen metabolik ısı enerjisi arasındaki lineer ilişkiden yararlanılır. Üçüncü yöntem direkt ve 
dolaylı olmak üzere ikiye ayrılır. Direkt yöntemde üretilen ısı enerjisi kalorimetre ile ölçülürken, dolaylı 
yöntemde kişinin oksijen tüketimi oranından yararlanılır ki bu dolaylı kalorimetre olarak isimlendirilir[1-
4]. 
 
Isıl konfor ile ilgili çalışmaları iki ana grupta toplamak mümkündür. Bunlar teorik modelleme, 
simülasyon çalışmaları ve deneysel çalışmalardır.  
 
 
 
 
2. TEORİK MODELLEME VE SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI 
 
Gagge ve ark. [5] tarafından, insan vücudu ile çevresi arasındaki ısıl etkileşimin, ısı mühendisleri, tıp 
doktorları ve fizyolojistler olmak üzere 3 meslek grubunun ilgi alanına girdiği vurgulamaktadır. Bu 
nedenle çalışmalarında, insan ile çevresi arasındaki ısıl etkileşim için bu 3 meslek grubunun da 
kullanabileceği ortak bir birim sistemi tanımlamayı amaçlamışlardır. Gagge tarafından oluşturulan iki 
bölmeli anlık enerji dengesi modelinin detayları da Gagge ve ark. [6]  verilmektedir. Bu model detaylı 
olarak ASHRAE tarafından sunulan el kitabında da mevcuttur[1]  . 
 
Tanabe ve ark. [7] , Stolwijk[8,9] ısıl konfor modeline dayanan 65 noktalı ısıl model geliştirmiştir. Bu 
model her biri kor, kas, yağ ve deriden oluşan, ısıl manken yaklaşımına benzer 16 vücut parçasını ele 
almaktadır. Modeldeki 65. nokta merkezi kan bölmesini temsil etmektedir ve bu merkez ile diğer bütün 
noktalar arasında kan dolaşımı yoluyla taşınım ile ısı değişimi meydana gelmektedir. 
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Modelde taşınım ve ışınım ısı transfer katsayıları ile giysi yalıtımı değerleri ısıl manken deneylerinden 
elde edilen değerler olarak alınmıştır. Modelde kullanılan sabitler ve katsayılar çalışmada detaylı 
olarak sunulmuştur. Tanabe ve ark. çalışmalarında, ayrıntılı simülasyon metodunu tanıtmışlar ve bir 
uygulama örneği sunmuşlardır. Bahsedilen çalışmada, 16 vücut parçası için nötr kor ve deri 
sıcaklıkları ile yine 16 vücut parçasına ait DuBois yüzey alanları ve vücut parçası ağırlıkları verilmiştir. 
 
Sorensen[10], bir ısıl manken için detaylı ışınım özelliklerini nümerik olarak bir CFD program ile tespit 
etmeye çalışmıştır. Bu nümerik çalışmanın amacı, vücut parçalarının birbirleri arasındaki ve her bir 
vücut parçası ile ortamdaki yüzeyler arasındaki görüş faktörlerini tespit edebilmektir. CFD programda 
hazırlanan modelde, ısıl manken 16 parçaya ayrılmış ve eni, boyu ve yüksekliği sırası ile 2.95 m, 2.95 
m ve 2.4 m olan odanın tam ortasında merkezlenmiştir. Yapılan nümerik çözümleme neticesinde her 
bir vücut parçasının çevre yüzeyler ile ayrı ayrı görüş faktörleri ve vücut parçalarının birbirleri ile olan 
görüş faktörleri tablolar halinde sunulmuş, ayrıca vücut parçalarının birbirlerine olan ışınım ile ısı 
transferinin küçümsenmeyecek ölçüde olduğu hesaplanmıştır. 
 
Huizenga ve ark.[11], Stolwijk ısıl denge modeline dayalı Berkeley konfor modelini oluşturmuştur. 
Oluşturulan model Stolwijk modeline dayanmakta fakat model üzerine çeşitli ve önemli gelişmeler 
eklemektedir. Kurulan yeni model Stolwijk modelinde 6 olan vücut parçası sayısını daha yukarıya 
çekebilmektedir. Modeldeki her bir vücut parçası yine kor, kas, yağ ve deri olmak üzere 4 tabaka ve bir 
giysi tabakası olarak ele alınmıştır. Vazodilasyon, vazokonstriksiyon, terleme ve metabolik ısı üretimi 
gibi fizyolojik mekanizmalar modelde net bir şekilde göz önünde bulundurulmuştur. Yine oluşturulan 
modelde vücudun herhangi bir parçasının araba koltuğu veya herhangi bir başka yüzeyle temasından 
dolayı olan iletimle ısı geçişi ile vücut ile çevresi arasında taşınım ve ışınım ile olan ısı transferleri de 
ayrı ayrı ele alınmıştır. Işınım hesapları yapılırken ortamda bulunan yüzeyler ile her bir vücut parçası 
arasındaki görüş faktörü de hesaplanmıştır. Sunulan model üniform olmayan, geçici rejim durumları 
için insanın ısıl çevreye vereceği cevapları tahmin etmeye yatkındır.  
 
Yi ve ark. [12], deri üzerinde biriken ter miktarını da göz önünde bulunduracak şekilde Stolwijk çok 
noktalı modeli geliştirmiş ve modeli simüle ederek insan fizyolojik tepkilerini tahmin etmeye çalışmıştır. 
Modelde baş, gövde, kollar, eller, bacaklar ve ayaklar olmak üzere 6 vücut parçası kullanılmış ve yine 
her bir vücut parçasında, diğer Stolwijk modellerinde olduğu gibi, 4 ayrı tabaka kullanılmıştır. İnsan 
tepkilerini tahmin eden bu model giysi liflerinde su buharının adsorpsiyonunu da ele alan giysi 
malzemesinin nem ve ısı modeli ile birleştirilmiştir. Yani çok tabakalı giysi sistemi geliştirilmiş ve insan 
tepkilerini tahmin eden model ile birleştirilmiştir. Çalışmada, derideki ter birikimini de göz önüne alan 
bu yeni model için kullanılan matematiksel eşitlikler detaylı olarak sunulmuştur. Araştırmacılar elde 
ettikleri sonuçları literatürde mevcut deneysel veriler ile karşılaştırmış ve uygun olduğunu göstermiştir 
ve modelden elde ettiği, çeşitli ortam koşulları için, deri sıcaklığının ve deriden olan buharlaşma ısı 
kaybının zaman ile değişimini, inceledikleri 6 vücut parçası için sunmuştur.  
 
Hardy ve Stolwijk[13],  ani sıcaklık değişimlerine vücudun verdiği tepkiyi deneysel olarak incelemiştir. 
Çalışmalarında, 3 denek kullanmışlar ve deneklerin 43 oC sıcaklık %30 bağıl nem durumunda bulunan 
bir ortamdan, 17 oC sıcaklık %40 bağıl nemde bulunan başka bir ortama geçişi durumunda vücudun 
verdiği tepkileri tayin etmeye çalışmışlardır. Denekler bir odadan diğer odaya çok hızlı bir şekilde, 1 
dakikanın altında bir sürede geçmiştir. Denekler yine sadece şort giymiş durumdadır. Bahsedilen 
çalışmada, belirtilen ortamlarda bulunan deneklerin 10 ayrı vücut parçasının ortalaması olarak, 
ortalama deri sıcaklığı ile kor sıcaklığı ve buharlaşma ısı kayıpları sunulmaktadır.  
 
Benzer deneyler Solwijk ve Hardy [14] tarafından bu sefer ortam sıcaklık artışı için yapılmıştır. Bu 
çalışmada da 3 denek kullanılmış ve deneklerin 20 oC sıcaklık %40 bağıl nem durumunda bir 
ortamdan, 48 oC sıcaklık %30 bağıl nemde bulunan başka bir ortama geçişi durumunda vücudun 
vermiş olduğu tepkiler tayin edilmiştir. Denekler deney esnasında sadece şort giymişlerdir. Sıcaklık 
artışı durumu için de 10 ayrı vücut parçasının ortalaması olarak, ortalama deri sıcaklığı ile kor 
sıcaklığının ve vücudun toplam buharlaşma ısı kaybının zamanla değişimi bahsedilen çalışmada 
sunulmaktadır.  
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McCullough ve ark. [15], 22 tipik giysi takımı için, dış ortam taşınım direnci dahil ve hariç olarak ayrı 
ayrı ısıl ve buharlaşma dirençleri ile buhar geçirgenlik verimlerini ısıl manken deneyleri ile tayin 
etmiştir. Bu parametreler, 39 ayrı kumaş türü için de ıslak sıcak plaka aparatı (sweating hot plate 
apparatus) ile ölçülmüştür. Çalışmada, herhangi bir giysi sistemi için ısıl ve buharlaşma direnci ile 
buhar geçirgenlik verimini tahmin edebilen 2 boyutlu bir hesaplama modeli de geliştirilmiştir. 
Geliştirilen modelde deneysel olarak elde edilen kumaş dirençlerinden, kumaş kalınlık verilerinden, 
farklı kumaş tabakalarının vücut yüzey alanını kaplama oranından ve kumaş tabakaları arasında kalan 
havanın kalınlığından yararlanılmıştır. Modelden elde edilen tahminler, ısıl manken deneylerinden elde 
edilen ölçümler ile karşılaştırılmış ve hatanın düşük olduğu görülmüştür.  
 
Toftum ve ark. [16], deri nemliliğinin konforsuzluğa neden olabileceği hipotezini 5 ayrı deri nemliliği 
seviyesi için 40 insan üzerinde test etmiştir. Buna ek olarak, çalışma kapsamında, tek bir yüksek deri 
nemliliği seviyesinde kumaş malzemesinin, ortam sıcaklığının ve giysi yalıtımının konforsuzluk algısı 
üzerine etkisi de ele alınmıştır. Bütün deneysel şartlarda deri nemliliği, ortamın ısıl şartları ve giysi 
takımının deneysel buhar geçirgenliğinin kombinasyonu ile kontrol edilmiştir. Isıl nötr durumda, 
denekler artan deri nemliliği ile kendi deri şartlarını daha az kabul edilebilir olarak algılamışlardır. 
Çalışmada, derideki bağıl nemliliğin fonksiyonu olarak derideki ıslaklık sebebiyle oluşan 
memnuniyetsizliğin oranını tahmin edebilen bir model geliştirmiştir. Bu model, deri nemliliğinin sebep 
olduğu konforsuzluktan kaçınmak için gerekli iç ortam hava nemini belirlemekte kullanılmıştır. Sonuç 
olarak ısıl olarak nötr, sakin oturma konumunda insan için yüksek ortam bağıl neminin çok büyük 
konforsuzluklara yol açmadığı bu araştırmacılar tarafından vurgulanmaktadır. Toftum ve ark. [17], 
insanın soluduğu havanın sıcaklığı ve neminin kabul edilebilirliğini incelemiştir. Çalışmada, solunum ile 
olan ısı transferinin yetersizliği sebebiyle meydana gelen memnuniyetsizliğin yüzdesini tahmin eden 
bir model geliştirilmiştir.  
 
Toftum ve Fanger [18], konfor bölgesi için üst nemlilik sınırlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Bu amaç 
doğrultusunda daha önce geliştirilen modeller kullanılmıştır. Bu modellerden biri deri nemliliği 
sebebiyle meydana gelen konforsuzluğun tahminini yapan model[16], diğeri ise, solunum ile olan 
soğumanın yetersizliği sebebiyle meydana gelen konforsuzluğun tahminini yapan modeldir[17]. 
Önerilen sınırlar ısıl ortam şartları için varolan standartlarda tanımlanan maksimum izin verilen nemlilik 
sınırları ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, %100 bağıl nem değerine yakın değerlerde bağıl deri 
nemliliği 0.54 civarında tespit edilmiş ve bu da yaklaşık %20 lik bir memnuniyetsizliği göstermiştir. 
Ortam bağıl nemi tespit edilirken solunum dolayısıyla oluşan konforsuzluğa daha fazla dikkat edilmesi 
gerektiği bahsedilen çalışmada belirtilmektedir. ASHRAE 55a gibi standartlarda verilen değerler ile 
yapılan karşılaştırmalarda, standartlarda verilen maksimum nemliliklerin deri nemliliği bakımından çok 
bağlayıcı olmadığı, fakat solunum yoluyla olan konforsuzluğa sebep olmamak için bu üst sınırın 
bağlayıcı olduğu vurgulanmaktadır. Araştırmacılar çalışmalarında, 22 oC, 24 oC ve 26 oC ortam 
sıcaklıklarında ısıl ortam bağıl neminin izafi deri nemliliği üzerine etkisini de grafik olarak sunmuşlardır. 
 
Stamou ve ark[19] yaptıkları çalışmada, çalışma ofisinde odaya verilen iklimlendirilmiş havanın hız ve 
sıcaklık dağılımını bulmak için farklı türbülans modelleri ile çözümler yapılmış ve bunların 
karşılaştırılması yapılmıştır. 
 
Gennusa ve ark[20], güneş ışınımının ısıl konfor üzerinde etkilerinin incelendiği bu çalışmada 
pencerelerde yapılacak gölgelemenin ısıl konforu ne şekilde etkilediği bilgisayar simülasyonu ile 
araştırılmıştır. 
 
Otomobil içinde ısıl konfor çalışmaları da yapılmaktadır. Mezrhab ve ark[21] bir otomobil içinde ısıl 
konfor araştırmasıdır. Otomobil içinde sıcaklık ve hız dağılımları sayısal çözümleme metotları 
kullanılarak bulunmuştur. Güneş ışınımı,camlar, otomobilin rengi gibi parametrelerin ısıl konfor 
üzerinde etkileri araştırılmıştır. 
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3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 
Olesen ve ark.[22] yaptıkları deneylerde 16 erkek denek kullanmıştır. Deneylerde toplam ısıl direnci 
1.3 clo olmak üzere aynı olan 5 farklı elbise takımını ısıl konfor açısından değerlendirmişlerdir. 
Elbiselerin toplam direnci aynı olmasına rağmen vücut üzerinde dağılışları asimetrik yani farklıdır. 
Yapılan deneylerde ortam sıcaklığı, denek ortalama deri sıcaklığı 33.3 oC olacak şekilde ayarlanmıştır. 
Sonuç olarak, denekler tarafından tercih edilen ortam sıcaklığının giysi yalıtım asimetrisinden çok fazla 
etkilenmediği belirtilmektedir. Bahsedilen çalışmada da insan vücudu 16 ayrı parçaya ayrılarak 
inceleme yapılmıştır. 
 
Havenith ve ark. [4], giysi özellikleri ve metabolik ısı üretimi gibi ısıl konforu etkileyen kişisel faktörler 
üzerinde durmuştur. Çalışmada, ısıl konforun değerlendirilmesinde “Ortalama Tahmini Oy (PMV)” 
indisinin kullanımının çok yaygın olduğunu ve PMV indisinin en uygun tahmini için ise metabolik ısı 
üretimi ve giysi parametrelerinin en doğru şekilde bilinmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Çalışma 
temelde üç soruya cevap arama şeklinde yapılmıştır. Bunlardan birincisi vücudun hareketli olmasının 
veya hava hızının giysi ısıl direnci üzerine etkisi olup olmadığı ve eğer var ise bu parametrelerin 
standartlar ile verilen konfor tahminlerini nasıl etkilediği üzerinedir. Diğeri ise giysi buharlaşma 
direncinin konfor tahminleri üzerine etkisinin olup olmadığı ve eğer var ise buharlaşma direnci üzerine 
vücut hareketleri ve hava hızının etken olup olmadığı şeklindedir. Çalışmayı teşkil eden son soru, 
metabolik ısı üretimini tahmin metotlarının neler olduğu ve bunların doğruluk payı ile konfor 
değerlendirmelerinde ne kadar faydalı oldukları yönündedir. Sonuçlar şu şekilde sıralanabilir: Vücut 
hareketleri ve hava hızının giysi yalıtımı üzerine etkisi oldukça büyüktür ve tam doğru konfor tahminleri 
için bu parametreler mutlaka dikkate alınmalıdır. Yüksek buharlaşma direncine sahip giysiler yüksek 
deri ıslaklığına sebep olabilir ve bu da konforu sınırlar, bu nedenle konfor hesaplarında giysi 
buharlaşma direnci ihmal edilmemelidir. Yine vücut hareketleri ve hava hızı, giysi buharlaşma direnci 
ve dolayısıyla deri ıslaklığı üzerine önemli derecede etkendir ve ihmal edilmemesi gerekli 
parametrelerdir. Tam doğru konfor değerlendirmeleri için tam doğru metabolik ısı üretimi değerleri 
gereklidir. ISO 8996 da verilen metabolik ısı üretimi değerlerini geliştirmek için 2 met değerinin 
altındaki metabolik oranlara sahip aktiviteler için daha fazla ve detaylı verilere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar kişisel parametrelerin ısıl konforu nasıl etkilediğini sunması 
açısından oldukça önemlidir. 
 
Isıl ortam bağıl neminin konfor üzerine etkisi Fountain ve ark. [23] tarafından incelenmiştir. Bu 
çalışmada, daha çok yüksek nemin etkisi ele alınmış ve kontrollü odada yapılan deneyler sunulmuştur. 
Bahsedilen çalışmada, 3 saatlik deneyler sırasında toplam 411 deneğin cevapları toplanmış ve 
seçilmiş 65 denekten de deri sıcaklığı ve ıslaklığı ölçümleri alınmıştır. İç ortam sıcaklığı 20 oC ile 26 
oC, ortam bağıl nemi %60 ile %90 arasında değiştirilmiştir. 0.5 clo ve 0.9 clo olmak üzere iki farklı 
giyim durumu ele alınmış, 1.2 met, 1.6 met ve 4 met olmak üzere 3 farklı metabolik aktivite düzeyi göz 
önünde bulundurulmuştur. Yaklaşık 1.2 met metabolik aktivite seviyesine sahip sakin oturma 
esnasında nemin açık bir etkisi bulunamamış, 1.6 met ve 4 met metabolik aktivite seviyelerinde 
deneklerin cevaplarında farklılıklar oluşmaya başlamıştır. Fakat bu farklılıkların sebebinin direkt olarak 
nemle alakalı olup olmadığı ayırt edilememiş, bu farklılıklara ısıl dengenin ve sıcaklık denetim 
mekanizmalarının da sebep olabileceğinden bahsedilmiştir. Çalışmada ortaya çıkan diğer bir sonuç 
ise 1.6 met ve üzerindeki metabolik aktivite düzeyleri için, memnuniyetsizliği %25 değerinin altına 
çekebilecek hiçbir nemlilik sınırının olmadığıdır.  
 
Nemin konfor üzerine etkisi Berglund[24] tarafından da araştırılmıştır. Çalışmada düşük ve yüksek 
nemin insan ısıl dengesi üzerine etkisi ele alınmış, düşük ve yüksek nem seviyelerinin ısıl denge 
dışında insana etkilerine de değinilmiştir. Çalışmada, buharlaşma ile su kaybı ve dolayısıyla ısı 
kaybının, vücut ile çevre havası arasındaki su buharı basıncı farkına bağlı olduğu belirtilerek, nemin 
insan ile çevresi arasındaki ısıl dengeyi nasıl etkilediği sayısal olarak şu şekilde izah edilmiştir: 0.6 clo 
dirence sahip elbiseler ile 24 oC ve %50 bağıl nemde dinlenme durumundaki insan, difüzyona bağlı 
olarak, 21 mL/s su kaybeder. Bu enerji cinsinden de yorumlanabilir. Dinlenme durumunda insan 1 met 
(105 W) ısı üretir ve ısıl denge için bunu atmak zorundadır. 21 mL/s su kaybı ile bu enerjinin %20’ si 
yani 21 W’ lık kısmı buharlaşma kaybı şeklinde atılabilmektedir. Kalan ısı da diğer mekanizmalar ile 
atılmaktadır. 

 Sempozyum Bildirisi 



   ___________________________________________  310  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

Ortam sıcaklığı aynı kalmak üzere nem %50’ den %20’ ye düşürülürse atılması gereken 105 W’ lık 
ısının %25’ i yani 26 W buharlaşma ile atılmaktadır. Bu durumda atılması gereken duyulur ısı 84 W’ lık 
ilk değerinden 79 W’ a düşmekte ve deri sıcaklığı 0.3 oC azalmaktadır. Bu durumda kuru havada insan 
bir miktar soğuk hissine kapılabilir. %20 ile %50 bağıl nemde aynı konforun hissedilmesi için %20 
nemde ortam sıcaklığı 1 oC arttırılmalıdır. Daha yüksek sıcaklıklarda veya aktivite düzeyinin 
artmasında ısıl dengeyi sağlamak için aktif terleme gereklidir. Bu durumda nemin etkisi daha büyüktür. 
Yürüyen bir insan için metabolik aktivite 3 met (315 W)’ dir ve ısıl denge için bu enerjinin atılması 
gereklidir. Ortam sıcaklığına bağlı olan duyulur ısı kaybı çok az değişirken dinlenme durumunda 
ortaya çıkmayan fakat 3 met metabolik aktivite düzeyinde oluşan aktif terleme ile bu durumda atılan su 
252 mL/s’ ye çıkacak ve 161 W buharlaşma ile ısı kaybı olacaktır. Metabolik aktivitenin artmasında 
olduğu gibi yüksek sıcaklıktaki ortamda da yeterli duyulur ısı kaybı olmamasından dolayı buharlaşma 
kaybı önem kazanacaktır. Çalışmada verilen bu sayısal örnek, bu gibi durumlarda, ortam bağıl 
neminin yüksek olmasının yeterli buharlaşma kaybının sağlanamamasına sebep olacağını 
göstermektedir. Çalışmada ayrıca, düşük nemli ortamlarda insanlarda burun, boğaz, göz ve deri 
şikayetleri ortaya çıkabileceği, yüksek nemli ortamlarda ise bu havanın teneffüsünün konforsuzluk 
yaratabileceği belirtilmektedir. 
 
Todde[24], hafif aktivite düzeyinde, global ısıl konfor içindeki insanların yerel hava hareketlerine olan 
tepkisini deneysel olarak incelemiştir. Bahsedilen çalışmada cereyanın (draught) etkisi ele alınmış ve 
daha önceki çalışmalar ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Todde (2000)’ de amaç global ısıl konfor 
şartlarında insanın, arkasından boynuna doğru olan yatay türbülanslı hava hareketlerine algısını ve 
hissini incelemektir. Çalışmada, 6 bayan 6 erkek olmak üzere 12 denek üzerinde incelemeler standart 
test odasında yapılmış, denekler hafif aktivite düzeyinde bulunurken, 80 cm arkasındaki jet üfleyiciden 
tam boyun bölgesine doğru yatay olarak hava gönderilmiş ve çeşitli sorgulamalar ile boyun sıcaklığını 
tespit işlemine tabi tutulmuşlardır. Üflenen hava sıcaklığı 22.2 oC ile 22.7 oC arasında değişmektedir. 3 
tip sorgulama yapılmıştır. Birincisi hava hızı yoğunluğu olup, hava hareketi yok ile çok yüksek hava 
hareketi tercihleri 0 ile 4 arasında 5 ölçekten oluşmaktadır. İkinci soru boyuna gelen havanın sıcaklığı 
ile ilgilidir ve bu da nötrden çok soğuk şıkkına kadar 0 ile -4 arasında yine 5 ölçekten ibarettir. Üçüncü 
soru hava hareketi hissi ile ilgili olup, nötrden çok kötüye kadar 0 ile -3 arasında 4 ölçekten 
oluşmaktadır. Bu sorgulamanın yanı sıra başlangıçta deneklerin boyun sıcaklıkları tespit edilmiş ve bu 
sıcaklığa göre 2, 10 ve 20 dakika içerisinde farklı hava sıcaklıklarında boyun sıcaklıklarındaki düşüş 
tespit edilerek grafikler ile bahsedilen çalışmada sunulmuştur. Sonuç olarak, cereyanın özellikle 
yüksek hava hızlarında süreyle ilişkili olduğu, bayan ve erkek deneklerin cereyana olan tepkisinde 
farklılıklar olduğu ve bayanların erkeklere oranla daha çok etkilendiği, başlangıçta bayan ve erkek 
deneklerin deri sıcaklığındaki düşüş aynı iken zamanla bayanların deri sıcaklığındaki düşüşün daha 
fazla olduğu tespit edilmiştir.  
 
Olesen ve Parsons[3], çoğunlukla yerel konforsuzluğa yol açan cereyan (draught), dikey hava sıcaklığı 
farkı, zemin sıcaklığı ve ışınım asimetrisi gibi konuları da  içerecek şekilde ısıl konfor ile ilgili varolan 
ISO standartlarını ve devam eden çalışmaları açıklamıştır. Çalışmada şu anda mevcut ısıl konfor 
standardı olan EN ISO 7730’ da yapılması gereken revizyonlar detaylı olarak sunulmuştur. Olesen ve 
Parsons[3], varolan standartlarda ısıl konfor veya konforsuzluğun tüm vücut için değerlendirildiğini 
belirtmekte, standartlarda yerel konforsuzluğa yol açan sebeplerin de tartışılması gerektiğini 
vurgulamaktadır. Diğer yandan standartlarda ortam nemi ve hava hızı etkisinin güncellenmesi 
gerektiği de çalışmada belirtilmektedir. 
 
Srinavin ve Mohamed[25], PMV indisi vasıtasıyla ısıl konfor ile üretkenlik arasındaki etkileşimi 
incelemiş, daha önce bu yönde yapılmış çalışmaların sonuçlarını istatistiki olarak inceleyerek 
denklemler elde etmiş ve yaptıkları deneyler ile elde ettikleri istatistiki sonuçları karşılaştırmışlardır. Isıl 
konfor parametreleri ile üretkenlik arasındaki ilişki sadece imalat işleri için araştırılmıştır. Bu işlerde 
ağır, orta ve hafif iş olmak üzere  3 ayrı aktivite düzeyi göz önünde bulundurulmuştur. Yapılan 
deneyler sırasında ağır iş olarak 350 W/m2 aktivite düzeyine haiz elle kazı çalışması, orta düzeyli iş 
olarak 190 W/m2 aktivite düzeyinde tuğla dizimi ve hafif iş düzeyi için 120 W/m2 metabolik seviyedeki 
boyama işi değerlendirilmiştir. Araştırmacılar, deneyler neticesinde, oluşturdukları modelin hafif ve orta 
düzey işler için yeterli doğrulukta sonuçlar verdiğini, fakat ağır iş için model sonuçlarının deneyler ile 
iyi bir uyum sağlamadığını vurgulamıştır. 
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Ayrıca model sadece sıcak ortamlarda yapılan incelemelerden oluşmakta ve soğuk bölgeler için 
kullanılmaması gerektiği çalışma sonucunda belirtilmektedir. 
 
Holz ve ark. [26], çalışmalarında, bina enerji performans simülasyon programlarının ısıl konforu ihmal 
ettiğinden bahsetmiş, bu programların temel anlamda ortam sıcaklığını kontrol etmenin ısıl konforu 
sağlama anlamına geleceğini varsaydığını vurgulamışlardır. Bu nedenle araştırmacılar, hava hızı, 
ortalama ışınım sıcaklığı gibi ısıl konfora etki eden diğer parametreleri de çalışmalarında dikkate 
almıştır. Çalışmada, iki farklı bölgedeki 31 katlı bir ofis binası incelemeye alınmıştır. Binanın enerji 
performansı DOE-2 isimli bir bina enerji performans simülasyon programı ile incelenmiştir. Daha 
sonra, DOE – 2 adlı programdan alınan ortam ile ilgili saatlik çıktı değerlerinin ısıl konfor üzerine 
etkileri araştırılmıştır. Konfor araştırması, Fanger tarafından verilen tahmini ortalama oy (PMV) indisi 
ve buna bağlı olan ortamdan memnun olmayanların yüzdesi (PPD) üzerinden ele alınmıştır. Sonuçta, 
ortam nemi ve hava hızının diğerleri ile karşılaştırıldığında konfor üzerine daha az etken olduğu 
gösterilmektedir. Fakat, nem ve hava hızının kalan 4 parametrenin etkisi incelenirken etken olduğu da 
çalışmada belirtilmektedir. 
  
Binalarda enerji korunumu ve ısıl konfor ile ilgili bir başka yaklaşımda Yang ve Su[27]  tarafından 
yapılmıştır. Çalışmada, özellikle sıcak ve nemli bölgelerde, ışınım sıcaklığının önemli bir faktör 
olduğundan bahsedilmiş, yüksek ışınım sıcaklığı mevcut olan hallerde iç ortam sıcaklığı ve nemini 
kontrol etmenin ısıl konforu sağlayamayabileceği üzerinde durulmuştur. Böyle durumlarda ortamdaki 
hava hızının soğutma yükünü azaltma ve böylece enerji korunumu sağlama yönünde önemli bir faktör 
olduğu söylenmektedir. Çalışmadaki amaç, yüksek ışınım sıcaklığı olan yerlerde ortam sıcaklığını 
düşürmek yerine ortamdaki hava hızını arttırarak aynı konforu sağlamak ve böylece soğutma yükünü 
düşürerek enerji ekonomisi sağlamaktır. Araştırmacılar çalışmalarında, bu stratejiyi geçerli kılmak için 
deneysel çalışmalar yapmışlardır. Bahsedilen çalışmada ısıl konfor incelemesi yine tahmini ortalama 
oy (PMV) indisi ile yapılmıştır. Çalışmada sonuç olarak, PMV indisinin, iç ortam hava hızını attırmak ile 
enerji ekonomisi sağlamada ve daha iyi ısıl konfor elde etmede yeni bir yol açtığı vurgulanmıştır. 
Yapılan deneyler, yüksek hava hızları ile aynı konfor seviyesinde yaklaşık %30 seviyesinde enerji 
ekonomisi sağlandığını göstermiştir. Bunun yanı sıra minimum ekstra fan gücü ile daha yüksek iç 
ortam havası sağlamak koşuluyla daha iyi konfor şartlarının sağlandığı vurgulanmıştır. Özetle 
çalışmada, PMV değerini nötr tutmak ve enerji ekonomisi sağlamak için iç ortam hava hızını otomatik 
olarak ayarlayacak bir akıllı kontrol ünitesinin geliştirildiğinden bahsedilmektedir.  
 
Hanging ve ark. [28] yaptıkları çalışmada zaman ağırlıklı ısıl konfor indeksi tanımlanmış ve bu indeksin 
diğer indekslerle karşılaştırılması yapılmıştır. CFD çözümleri yapılarak dinamik ısıl konfor 
çalışmalarında bu indeksin kullanılmasının doğru olacağı ortaya konulmuştur. 
 
Butera [29], vücut ile çevre arasındaki ısı transferi mekanizmalarını açıklamış ve hesaplamalar için 
gerekli denklemleri sunmuştur. Bahsedilen çalışmada, çeşitli aktivite düzeyleri için metabolik ısı üretimi 
değerleri, PMV ve PPD gibi önemli konfor indislerinin hesabı, insan vücudu ile çevre ortamdaki 
yüzeyler arasındaki görüş faktörünün hesap yöntemi detaylı olarak verilmektedir. Sonuç olarak ise, 58 
W/m2, 81 W/m2, 116 W/m2 ve 174 W/m2 metabolik aktivite düzeyleri için 0 clo, 0.25 clo, 0.50 clo, 0.75 
clo, 1 clo ve 1.5 clo giysi yalıtım durumlarında ve muhtelif hava hızlarında operatif sıcaklığa bağlı 
olarak PMV indisinin değişimi grafikler ile verilmektedir. 
 
Fanger[30], çalışmasında, mevcut standart ve yönetmeliklere uyulmasına rağmen SBS 
semptomlarından rahatsız olanların mevcut olduğunu ve pek çok binada da iklimlendirmeden memnun 
olmayan insan sayısının oldukça fazla olduğunu belirtmektedir. Fanger çalışmada, mükemmel 
seviyede iç ortam koşullarının oluşması için beş adet ilke ileri sürmektedir. Bunlar; daha iyi iç hava 
kalitesi verimliliği arttırır ve SBS semptomlarına rastlama sıklığını azaltır; gereksiz iç hava kirlilik 
kaynaklarından kaçınılmalıdır; havanın ortamdakilere serin ve kuru olarak verilmesi gerekir; düşük 
miktarlarda serin hava nazik şekilde bir bireyin soluma bölgesine yakın olarak verilmelidir; ısıl ortamın 
bireysel bazda kontrolü sağlanmalıdır, şeklinde sıralanmaktadır.  
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Huizenga ve ark.[31], binalarda ve otomobillerde sıkça karşılaşılan, üniform olmayan geçici rejim ısıl 
şartlarında insanların fizyolojik ve sübjektif cevaplarını tayin edebilmek için, kontrollü bir çevrede 
insanları parçalı ve tüm vücut olarak ısıtma ve soğutma işlemine maruz bırakmışlardır. Çalışmada 109 
denek kullanılmış, 19 yerel vücut parçası ve tüm vücut için deri sıcaklıkları, kor sıcaklıkları, ısıl duyum 
ve konfor cevapları toplanmıştır. Kor sıcaklığının derinin soğumasına karşılık yükseldiği ve derinin 
ısınması ile ise düştüğü görülmüştür. Vücut nötr ısıl şartlara yakın olduğunda, el ve parmak 
sıcaklıklarında önemli dalgalanmalar tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra, soğuk çevrede bilgisayar 
kullanımı durumunda, bilgisayarda kullanılan elin deri sıcaklığının boş elin deri sıcaklığına göre 2 – 3 
oC daha düşük olduğu, sıcak veya nötr şartlarda ise önemli değişikliklerin olmadığı çalışmada elde 
edilen bir başka sonuçtur.  
 
Arens ve ark[32], üniform ısıl şartlara maruz bıraktığı deneklerin, tüm vücut ve yerel vücut parçaları 
bazında ısıl duyumlarını ve konfor algılarını sorgulamıştır. Çalışmada, yerel vücut parçaları için ısıl 
duyum ve konforun büyük değişiklikler gösterdiği belirtilmektedir. Soğuk şartlarda, ellerin ve ayakların 
diğer vücut parçalarına göre daha soğuk hissedildiği, baş vücut parçasının ise soğuğa duyarsız fakat 
ılığa duyarlı olduğu ve ılık şartlarda vücudun geri kalan kısmına göre baş vücut parçasının daha ılık 
hissedildiği de ifade edilmektedir. Kişilerin tüm vücut için ısıl duyum ve konfor algılarının ise, ılık 
şartlarda en ılık hissedilen baş vücut parçası algısı ve soğuk şartlarda ise en soğuk hissedilen el ve 
ayakların algısı ile paralellik gösterdiği bahsedilen çalışmada belirtilmektedir. Bunların yanı sıra, 
deneklerin nötr şartları çok konforlu değil konforlu olarak değerlendirdikleri de elde edilen sonuçlardan 
biridir.  
 
Kaynakli ve ark. [33], çalışmalarında, otomobil içerisinde, insan ile çevresi arasındaki ısıl etkileşimi 
inceleyen bir model sunmuşlardır. Model vasıtasıyla, ısıtma ve soğutma sürecinde zamana bağlı 
olarak ısıl konfor durumunu ele almışlar, elde ettikleri teorik sonuçları yaptıkları deneyler ve literatür 
verileri ile karşılaştırmışlardır.  
 
Yiğit[34], 16 bağımsız vücut parçası yaklaşımı çerçevesinde Fanger ve Gagge modellerini birleştirmiş 
ve yeni bir model oluşturmuştur. Bu model vasıtasıyla 16 ayrı vücut parçası için ısıl ve buharlaşma 
dirençlerini hesaplamış, 5 ayrı giysi takımı için toplam ısıl ve buharlaşma dirençlerini tayin etmiş ve bu 
değerleri literatürdeki deneysel veriler ile karşılaştırmıştır. Yiğit[35] ise bir önceki çalışmasında 
belirtilen model vasıtasıyla, belirli ortam şarlarında, 16 ayrı vücut parçasından olan duyulur ve gizli ısı 
transferi miktarlarını hesaplamış ve sonuçları literatürde mevcut deneysel sonuçlar ile karşılaştırmıştır. 
 
Atmaca ve ark.[36], tez çalışması kapsamında oluşturulan modelden farklı olarak, sürekli rejim enerji 
dengesi modeli ile çeşitli metabolik aktivite düzeyinde çalışan insanlar için ısıl konfor durumunu ve 
üretkenliğin değişimini ele almışlardır. Yiğit ve Atmaca [37]  ise, ısıl ortam bağıl neminin ısıl konfora 
etkisini 26 oC den 36 oC’ ye kadar 4 oC aralıkla her bir operatif sıcaklık için, yine 16 ayrı vücut parçası 
üzerinden incelemişler, ısıl konfor yada konforsuzluğu deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerinden 
yorumlamışlardır. Bu yayında da tez çalışması kapsamında oluşturulan modelden faydalanılmıştır. 
Fakat yine model gelişme aşamasında olduğu için bir takım farklılıklar mevcuttur. Bahsedilen 
çalışmada ele alınan modelde, yine sıcaklık denetim sinyalleri her bir vücut parçası için ayrı ayrı 
alınmıştır. Bunun yanı sıra vücut parçalarına ait olan nötr kor ve deri sıcaklıkları da yine tez çalışması 
kapsamında verilen modelden farklı olarak deri için 33.7 oC, kor için 36.8 oC de sabit alınmıştır. 
Atmaca ve Yiğit[38], geçici rejim enerji dengesi modeli ile aktivite düzeyi, ortalama ışınım sıcaklığı ve 
bağıl nemin vücuttan olan ısı kayıpları, deri sıcaklığı ve ıslaklığı ile konfor algıları üzerine etkisini 
incelemiştir. Bahsedilen çalışmada kullanılan model tez çalışmasında oluşturulan modelden farklıdır. 
Bahsedilen yayın çalışmasında oluşturulan model, vücudu parçalara ayırmadan bir bütün halinde 
incelemektedir.     
 
Atmaca ve Yiğit[39], tez çalışması kapsamında oluşturulan 2 bölmeli 16 parçalı Gagge modeli 
vasıtasıyla hazırlanan simülasyon ile ısıl ortam bağıl neminin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine etkisini 
teorik olarak incelemiştir. Bahsedilen çalışmada oluşturulan model, tez çalışmasında oluşturulan 
modele benzerdir. Tez çalışmasında oluşturulan modelden farklı olarak, sıcaklık denetim sinyalleri tüm 
vücut yerine her bir vücut parçası için ayrı ayrı alınmıştır. Bu modelden elde edilen teorik sonuçlar, 
yapılan deneyler ve literatürde mevcut benzer sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. 
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Bu karşılaştırmalarda en büyük sıkıntı belli bir aktivite seviyesinde bisiklet egzersizi yapan kişinin 
metabolik enerji üretiminin tahmini kısmında olmuştur. Bahsedilen yayında, bisiklet egzersizi için 
metabolik aktivite seviyesi, 1.2 m/s hızla düz yüzeyde yürüme durumu için 150 W/m2 (2.6 met) olarak 
alınmıştır. Bu tamamen bir kabul değeridir. Mevcut tez çalışmasında ise, daha doğru karşılaştırmalar 
için, bisiklet egzersizinde metabolik aktivite seviyesi, simülasyonda en yüksek denek deri sıcaklığı elde 
edilecek şekilde tayin edilmiş, karşılaştırmalar dışındaki simülasyon sonuçları için ise 1.8 m/s hızla düz 
yüzeyde yürüme durumu için literatürde verilen değer olan 220 W/m2 değeri kabul edilmiştir. Yine 
yayın çalışmasında sıcaklık denetim sinyalleri her bir vücut parçası için ayrı ayrı alındığı için, giysilerin 
toplam ısıl ve buharlaşma direnç sonuçları tez çalışmasında ve yayın çalışmasında bir miktar farklılık 
arz etmektedir. Bahsedilen çalışmada, 26 oC, 30 oC ve 34 oC operatif sıcaklıklarda %30, %50, %70 ve 
%90 nem seviyelerinde vücut parçalarının sıcaklığı ve ıslaklığının değişimi incelenmiştir.  
 
Corgnati ve ark[40]  yaptıkları çalışmada,  İtalya’nın Torino kentinde 4 farklı okulda 13 sınıfta yapılan 
bir ısıl konfor çalışmasıdır. Bir saha çalışması olarak PPD ve PMV indekeslerinin değişim 
incelenmiştir. 
 
Karjalainen ve ark[41]  Oda termostatı ve termostatik vanalarla sıcaklık kontrolü yapılan ofislerde 
çalışanların ısıl konforu üzerinde yapılan bir saha çalışmasıdır. 13 binada 27 çalışanla anket yapılarak 
yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmada lokal sıcaklık kontrolünün ısıl konfor için kullanılmadığı 
görülmüştür. 
 
 
 
 
SONUÇ VE TARTIŞMA 
 
Yukarda verilen ısıl konfor çalışmaları incelendiğinde, çalışmaların birçok farklı yönde ve biçimde 
devam ettiği görülmektedir. Mesken ve işyeri gibi yaşanılan mekanlarda yapılan çalışmaların yanında 
otomobil içinde ısıl konfor çalışmaları da yapılmaktadır. Isıl konfor çalışmalarında kullanılmak üzere 
giysilerin ısıl ve buharlaşma dirençleri ve bunların ölçülmesi ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir. 
Çalışmaların önemli bir kısmı ise, yaşanılan iç hacimlerin ısıl konfor açısından daha konforlu hale 
getirilmesi yönündedir. Çeşitli ısıl konfor parametrelerinin ısıl konfor üzerinde etkileri, deneysel ve 
simülasyon çalışmaları şeklinde sürdürülmektedir. Bunun yanı sıra işyerlerinde iş verimine etkisi de 
ayrı bir araştırma konusudur. Eğitim binalarında, ısıl konfor çalışmaları da konunun bir diğer uygulama 
alanı olarak görülmektedir. 
 
Gelişen ölçme teknikleri ile ısıl konfor konusunda önümüzdeki zaman içerisinde de deneysel 
çalışmaların devam edeceği görülmektedir.  Sağlıklı, rahat ve konforlu hacimler, konfor rahat ve iş 
verimliliğinin önem kazandığı günümüzde, tesisat mühendisi ve araştırmacıların önemli bir konusudur. 
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ÖZET 
 
İş verimini ve üretkenliği etkileyen en önemli etkenlerden biri de şüphesiz ısıl konfordur. İklimlendirme 
işlemi yapılacak bir hacim için uygun sistemin seçimi, sistemin ekonomikliği ve güvenirliliğinin yanında 
hacimde çalışan veya ikamet edenler için ısıl konforun sağlanması da konuyla ilgili mühendislerin ilgi 
alanına girmektedir. Isıl konfor, insanın boyutları, yaşı, cinsiyeti gibi birçok parametreye bağlı olsa bile, 
çoğunlukla insanların kendini konforlu hissettiği ortam şartları ISO 7730 ve ASHRAE 55-2004 gibi 
uluslar arası standartlarda verilmektedir. Günümüzde gelişen kontrol sistemleri ile iç ortam şartları 
istenilen değerlerde sabitlenebilir olsa da yanlış projelendirme veya seçilen kontrol sisteminin 
yetersizliği gibi nedenler ile ortam şartlarından biri veya birçoğu konfor için istenilen aralıkların 
sınırlarına veya sınırlara yakın değerlere ulaşabilmekte bu da hacmi kullanan insanlar için 
konforsuzluğun yanı sıra çeşitli sağlık problemlerine de sebebiyet verebilmektedir. Bahsedilen bu 
sağlık problemlerinden biri de mekanik olarak iklimlendirilmiş ortamları kullanan insanların sıklıkla 
yakındıkları baş ve boyun hareketliliklerindeki kısıtlılıklardır. Bu çalışmada öncelikle mevcut 
standartlarda verilen ısıl konfor için gerekli iç ortam şartları irdelenecektir. Daha sonra insanın ısıl 
tepkilerini analiz eden hesaplamalı bir simülasyon programı sonuçları ve deneysel olarak elde edilen 
ısıl tepkiler karşılaştırmalı olarak sunulacaktır. Son olarak da, deneysel olarak elde edilen, sıcaklık, 
nem, hava hızı gibi iklimlendirilmiş ortam şartlarının, boyun hareket açıklıkları üzerine etkisi istatistiksel 
olarak değerlendirilecektir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İnsanların sıklıkla kullandığı hemen hemen tüm hacimler yaz ve kış şartlarına bağlı olarak değişik 
sistemler ile iklimlendirilmektedir. İklimlendirme sistemlerinin kullanım amacı bina sakinleri için  
konforlu ve sağlıklı iç ortam havası sağlamaktır. Bu nedenden dolayı, etkin bir sistem seçimi veya 
dizaynı için insan vücudunun ısıl durumunu ve tepkilerini iyi bir şekilde anlamak ve analiz etmek 
zorundayız.  
 
Isıl konfor “ısıl çevreden memnun olunan düşünce hali”, ergonomi ise “insanların anatomik özelliklerini, 
antropometrik karakteristiklerini, fizyolojik kapasite ve toleranslarını göz önünde tutarak, endüstriyel iş 
ortamındaki tüm faktörlerin etkisi ile oluşabilecek, organik ve psikososyal stresler karşısında, sistem 
verimliliği ve insan – makine – çevre temel yasalarını ortaya koymaya çalışan çok disiplinli bir 
araştırma ve geliştirme alanı” olarak tanımlanmaktadır [1,2]. Konfor bir düşünce hali olduğu ve 
çalışılan ortamın ısıl koşulları insan verimliliğini etkilediği için ısıl konfor ergonominin bir konusu olarak 
da ele alınabilir ve incelenebilir. Çünkü konforlu olmayan bir ortamda çalışan insan üzerindeki pozitif 
veya negatif yöndeki ısıl yük, dikkatin dağılmasına ve neticesinde performansın düşmesine sebep 
olabilir. Kişiye göre değişimler, yaş, ortama uyum sağlama, cinsiyet, hava akımı (cereyan) ve asimetrik 
ısıl ışınım gibi detay noktalar dışında konfora etki eden en temel faktörler kişisel ve çevresel 
parametreler olarak iki grup altında toplanabilir [1]. Kişisel parametreler; 
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• Kişinin aktivite düzeyi 
• Kişinin giyinme durumu 

 
çevresel parametreler ise; 
 

• Ortam sıcaklığı 
• Ortam bağıl nemi  
• Ortamdaki hava hızı 
• Ortamdaki çeşitli yüzeylerin sıcaklığına bağlı olarak ortalama ışınım sıcaklığı 

 
olarak sıralanabilir. 
 
Fizyolojik ve psikolojik olarak kişiden kişiye farklılıklar olması nedeniyle, bir çevrede bulunan insanların 
tamamını ısıl olarak memnun etmek oldukça güçtür. Yine de ısıl konfor için kabul edilebilir aralıklar 
ASHRAE Standart 55 – 2004 [1] ve ISO 7730 [3] gibi uluslararası standartlarda verilmektedir. Bunların 
yanı sıra, literatürde ısıl konfor ve iç hava kalitesi üzerine yapılmış gerek teorik gerekse deneysel 
birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları insan ısıl tepkilerini analiz için model 
oluşturma amacını taşımaktadır [4–8]. Belirli şartlara haiz ortamlarda insan ısıl tepkilerini tayin etme 
yönünde deneysel çalışmalar da mevcuttur [9–11]. Bütün bunların yanı sıra kişisel ve çevresel 
parametrelerin her birini ele alan birçok araştırma bulunmaktadır [12–18]. Ayrıca yapılan çalışmalarda, 
iç ortam hava kalitesi ve havalandırma oranları da incelenmiş ve bunlara bağlı olarak “hasta bina 
sendromu (SBS)” durumu da ele alınmıştır [19–23]. 
 
İklimlendirme sırasında kullanılan sıcaklık, nem, hava hızı gibi ısıl konfor parametrelerinin boyun, sırt 
ağrıları gibi kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına yol açıp açmadığı, bunlara bağlı olarak boyun 
hareketlerinde kısıtlılıklara neden olup olmadığı tartışmalı ve bilimsel olarak yeterince incelenmemiş 
bir konudur. Bu çalışmada, iklimlendirilmiş ortamlarda çalışan veya yaşayan insanların sıklıkla boyun 
hareketlerindeki kısıtlılıklardan yakınması gözlemlerine dayanılarak, boyun hareketleri çevresel 
şartlardan etkilenebilir şeklinde bir hipotez ortaya atılmış bulunmaktadır. 
 
Çalışmada öncelikle mevcut standartlarda verilen ısıl konfor için gerekli iç ortam şartları irdelenecektir. 
Daha sonra insanın ısıl tepkilerini analiz eden hesaplamalı bir simülasyon programı sonuçları ve 
deneysel olarak elde edilen ısıl tepkiler karşılaştırmalı olarak sunulacaktır. Son olarak da, deneysel 
olarak elde edilen, sıcaklık, nem, hava hızı gibi iklimlendirilmiş ortam şartlarının, boyun hareket 
açıklıkları üzerine etkisi istatistiksel olarak değerlendirilecektir. 
 
 
 
 
2. ISIL KONFOR ile İLGİLİ MEVCUT STANDARTLAR 
 
Isıl konfor için kabul edilebilir aralıklar ASHRAE Standart 55 – 2004 [1] ve ISO 7730 [3] gibi 
uluslararası standartlarda verilmektedir. 
 
ASHRAE Standart 55 – 2004 ün başlığı olan “Thermal Environmental Conditions for Human 
Occupancy” dilimize “ Yaşam alanları için ısıl çevresel şartlar” olarak çevrilebilir. Bu standart, belirli bir 
ortamda bulunan insanların önemli bir kısmının, bahsedilen çevreyi ısıl olarak kabul edilebilir bulduğu 
şartları açıkça ortaya koymaktadır. Nem, hava hızı, metabolik oran ve giysi yalıtımı parametrelerinin 
verilen değerleri için konfor aralığı belirlenebilmektedir. Bu konfor aralığı, kabul edilebilir ısıl çevre 
şartlarını sağlayabilecek operatif sıcaklık cinsinden belirlenebilir. Operatif sıcaklık hem hava sıcaklığını 
hem de ortalama ışınım sıcaklığını beraber temsil eden bir sıcaklıktır. Bu standartta Konfor aralığı için 
sıcaklık sınırlarını belirlemede kullanılabilecek 2 adet metot mevcuttur: 
 

• Basitleştirilmiş grafik metot (tipik uygulamalar için) 
• Isıl denge metoduna bağlı bilgisayar programı (daha geniş uygulamalar için) 
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Grafik metodun uygulanabilmesi için geçerli aralıklar, metabolik oran ve giysi yalıtımı için şu şekilde 
verilmektedir: 
 

• met < M < 1.3 met 
• 0.5 clo < Icl < 1.0 clo 

 
Çoğunlukla ofis kullanıcıları bahsedilen bu aralıklar içerisinde kalmaktadır.  
 
Bu metotta kullanılan grafik Şekil 1. de sunulmuştur ve önerilen operatif sıcaklık aralıkları %80 kişi için 
kabul edilebilir aralıklardır. Grafikteki konfor aralıkları hava hızının 0.2 m/s yi geçmemesi kaydı ile 
geçerlidir. Grafikte 2 bölge görülmektedir. 0.5 clo klasik yazlık giyim, 1 clo ise klasik kışlık giyim için 
yaklaşık değerlerdir. Bu grafik metot bilgisayar programından elde edilen değerler ile belirli aralıklar 
için hazırlanmıştır. Daha geniş aralıklarda sonuç almak için direkt olarak 2. metot olan bilgisayar 
programı kullanılabilmektedir. Standartta tavsiye edilen en üst yaş termometre sıcaklığı 16.8 oC dir. Alt 
nemlilik sınırı ise belirlenmemiştir. Bununla birlikte alt nemlilik sınırı için deri ve göz kuruluğu, statik 
elektrik üretimi gibi ısıl olmayan konfor şartlarının göz önünde bulundurulabileceğinden 
bahsedilmektedir.  
 

 
 

Şekil 1. Operatif sıcaklık ve nem için kabul edilebilir aralıklar [1]. 
 
Konforun iyileştirilmesi ile yüksek hava hızları arasında tam bir ilişki kurulamamıştır. Bununla birlikte, 
bu standart, eğer kişi hava hızını bireysel olarak kontrol edebiliyor ise, yüksek hava hızlarının, konfor 
için gerekli maksimum sıcaklıkları yükseltmek için kullanılabilmesine izin vermektedir. Şekil 1. de 
verilen grafik incelendiğinde bahsedilen şartlar altında önerilen aralığın yaz şartlarında 23.5 oC ile 28 
oC, kış şartlarında ise 19 oC ile 26.5 oC arasında olduğu görülebilmektedir. 
 
Bir diğer standart ISO 7730 un başlığı olan “Moderate thermal environments – Determination of the 
PMV and PMV indices and specification of the conditions for thermal comfort” ise dilimize “ortalama 
ısıl şartlar – PMV ve PPD indislerinin belirlenmesi ve ısıl konfor için şartların saptanması” olarak 
çevrilebilir. ISO 7730 da 2 amaç hedeflenmiştir; 
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• Ortalama (aşırı uç noktalara kaçmayan) ısıl çevrelere maruz insanlar için, ısıl his (PMV) ve ısıl 

memnuniyetsizliğin (PPD) derecesinin tahmini için bir metot sunmak.  
• Konfor için kabul edilebilir ısıl çevre şartlarını belirlemek. 

 
ISO 7730 da ısıl konfor için gerekli ortam şartları hafif ve çoğunlukla oturularak yapılan aktiviteler 
(M=70 W/m2=1.2 met) için ısıtma ve soğutma periyotları durumunda ayrı ayrı önerilmektedir. Bu 
önerilerde yaz periyodu için giysi yalıtımı 0.5 clo, kış periyodu için giysi yalıtımı 1 clo kabul edilmiştir. 
 
Yaz şartları yani soğutma periyodu için; 
 

• Operatif sıcaklık 24.5 oC ± 1.5 oC, 
• Bağıl nem %30 ile %70 aralığında, 
• Zeminden 0.1 m ve 1.1 m yükseklikler arasındaki düşey hava sıcaklığı farkının 3 oC den az 

olması 
 
önerilmektedir. Önerilen hava hızları ise, hava sıcaklığı ve türbülans yoğunluğuna bağlı olarak grafik 
halde sunulmaktadır. Önerilen hava sıcaklığı aralığında ortalama hava hızı, %10 ile %20 türbülans 
yoğunluğu arasında yaklaşık 0.2 m/s civarında kalmaktadır. 
 
Kış şartları yani ısıtma periyodu için; 
 

• Operatif sıcaklık 22 oC ± 2 oC, 
• Bağıl nem %30 ile %70 aralığında, 
• Zeminden 0.1 m ve 1.1 m yükseklikler arasındaki düşey hava sıcaklığı farkının 3 oC den az 

olması, 
• Zemindeki yüzey sıcaklığının 19 oC ile 26 oC arasında kalması (fakat yerden ısıtma 

sistemlerinin 29 oC için dizayn edilebileceği), 
• Pencereler veya diğer soğuk yüzeylerden dolayı ışınım sıcaklığı asimetrisinin 10 oC den az 

olması,  
• Tavandan ısıtmadan dolayı ışınım sıcaklığı asimetrisinin 5 oC den az olması 

 
önerilmektedir. Önerilen hava hızları ise yine hava sıcaklığı ve türbülans yoğunluğuna bağlı olarak 
grafik halde sunulmaktadır. Önerilen hava sıcaklığı aralığında ortalama hava hızı yine, %10 ile %20 
türbülans yoğunluğu arasında yaklaşık 0.2 m/s civarında kalmaktadır. 
  
Bu standartta, çeşitli metabolik aktivite düzeyleri ve giysi yalıtım değerleri için %50 bağıl nem 
durumunda, farklı hava hızı değerlerinde PMV indisinin alacağı değerler de tablolar halinde 
sunulmaktadır. Bahsedilen PMV değeri tabloları standart da şu aralıklar için mevcuttur: 
 

• 0 clo ≤ Icl ≤ 2 clo 
• 58 W/m2 = 1 met ≤ M ≤ 232 W/m2 = 4 met 
• 0.1 m/s ≤ v ≤ 1 m/s 

 
 
 
 
3. DENEYSEL METODOLOJİ 
 
Yapılan deneysel çalışmada, ısıl konforu etkileyen çevresel parametrelerden ortam sıcaklığı, nemi ve 
hava hızının sağlıklı denekler üzerindeki etkileri incelenmiş, servikal hareket açıklıkları olarak da 
isimlendirilebilen boyun hareket açıklılıklarında meydana gelen değişimler ele alınmıştır. Yapılan 
deneysel çalışmalarda ortam koşullarına bağlı olarak boyun hareket kısıtlılıkları analiz edilirken, elde 
edilen vücut sıcaklık değerleri de simülasyon sonuçları ile karşılaştırmalarda kullanılmıştır. 
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Çalışma Şekil 2.’ de şematik olarak gösterilen ve Makine Mühendisliği Bölümü Isı Tekniği 
laboratuarında bulunan şartlandırma odasında yapılmıştır. Şartlandırma odasındaki mevcut 3450 W 
soğutma kapasitesindeki klima, nemlendirici ve nem alıcı vasıtasıyla şartlandırma odasının nemi, 
sıcaklığı ve ortamdaki hava hızı değerleri sabitlenebilmekte ve mevcut ölçüm cihazları ile 
ölçülebilmektedir. Yine de ortam şartlarında, deneyler süresince belirli salınımlar gerçekleşmiştir. 
Deneyler sırasında ölçülen değerler için salınımların, sıcaklık için ±0.5 oC, nem için ±%5 ve hız için 
±0.05 m/s mertebelerinde olduğu gözlemlenmiştir. 
 

 
 

Şekil 2. Şartlandırma odası, insanın konumu ve ölçüm noktalarının şematik görünümü. 
 
Deney kapsamında denekler klimanın bulunduğu yüzeye arkası dönük halde bilgisayar başında 
oturacak şekilde konumlandırılmışlardır. Şekil 2. de gösterildiği gibi deneğin tam ensesi hizasından 
ortam sıcaklığı, nemi ve ortamdaki hava hızı ölçülebilmektedir. Deneyler esnasında deneğin 3 
noktasından (ense, sol ve sağ omuz altından) deri sıcaklığı ölçümü yapılabilmektedir. Deneklerin 
konumu ve ölçüm noktaları yine Şekil 2.’ den açıkça görülebilmektedir. Deneklerin duvarlardan olan 
mesafelere göre oturma konumu da Şekil 3. de verilen üstten görünüşten açıkça görülebilmektedir. 
 

 
 

Şekil 3. Şartlandırma odasının üstten görünüşü ve insanın duvarlara göre konumu. 
 
Denekler her deney sırasında sıcaklık, nem ve hava hızı kontrolü sağlanan ısıl konfor odasında 2 saat 
süre ile bulunmuşlardır. Deneyler hem denek vücudunun kuru hali hem de terli hali için yapılmıştır. İlk 
grup deneysel çalışma 6 hafta sürmüştür. 1. hafta deneklerin vücutları kuru halde iken, oda nemi %50 
de tutulmuş, ortam hava hızı 0.2 m/s de sabitlenmiş ve ortam sıcaklığı; 20 oC ile 26 oC  arasında 2 oC 
aralıklar ile değiştirilmiştir. 

 Sempozyum Bildirisi 



   ___________________________________________  324  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

2. hafta denekler vücutları kuru iken şartlandırma odasına alınmış, ortam sıcaklığı ve nemi 24 oC ve 
%50 değerlerine sabitli iken hız; 0.2, 0.4 ve 0.6 m/s değerlerine kademelendirilmiştir. 3. hafta da 
denekler şartlandırma odasına kuru halde girmişler, ortam sıcaklığı ve hava hızı sırasıyla 24 oC ve 0.2 
m/s ye sabitlenirken bu defa ortam bağıl nemi; %40, %60 ve %80 değerlerine getirilmiştir. 4., 5. ve 6. 
hafta ise sırasıyla aynı deneyler denek vücutları ıslak halde iken tekrarlanmıştır. Denekler, ortalama 
30 oC sıcaklık ve %70 bağıl nem ortamında, 15 dakika bisiklet egzersizi yaptıktan sonra vücutları 
tamamen ıslak iken sırasıyla 4. hafta ortam sıcaklığının, 5. hafta ortam hava hızının ve 6. hafta ortam 
bağıl neminin değiştiği şartlandırma odasına alınmışlardır. 
 
İkinci grup deneysel çalışma ise, ilk deneysel çalışmanın sonuçları alındıktan sonra planlanmış ve 
yapılmıştır. İlk deneysel çalışmalar sonucunda, ortam sıcaklığı, hava hızı ve deneğin ıslak veya kuru 
olması halinin boyun hareket açıklıkları üzerine etken olduğu tespit edildikten sonra, bu 3 faktörün aynı 
anda etkisini görmek için ikinci deney setleri ayarlanmıştır. Bu deneyler 4 hafta sürmüş, deney 
süresince 1. hafta kuru halde 20 oC ortam sıcaklığı, %50 bağıl nemde, yine 3 hız kademesi (0.2, 0.4 
ve 0.6 m/s) değerlendirilmiştir. 2. hafta aynı koşullarda deneğin ıslak hali göz önünde 
bulundurulmuştur. 3. ve 4. hafta ise, 22 oC ortam sıcaklığında, %50 bağıl nemde yine 3 hız kademesi 
kuru ve ıslak hal için değerlendirilmiştir. Deney setlerinden görüleceği üzere, ikinci grup deneyler 
sırasında ısıl ortam bağıl nemi hep %50 değerinde sabittir. Ortam sıcaklığının 24 oC olması halinde, 
her 3 hava hızı için de, ilk yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar mevcut olduğu için bu sıcaklık için 
deneyler tekrar edilmemiştir. Böylece ikinci grup deneysel çalışma ile, deneklerin hem ıslak hem de 
kuru hali için 20 oC, 22 oC ve 24 oC ortam koşullarında 3 hız kademesi için de sonuç elde edilmiş ve bu 
3 faktörün etkisi aynı anda test edilebilir hale gelmiştir. 
 
Deneyler sırasında ortam şartları tayin edilirken, daha önce bahsedilen uluslar arası standartlarda 
verilen konfor aralıklarının yanı sıra konfor bölgesine yakın fakat konforsuzluk hissi veren şartlarda ele 
alınmıştır. Mesela, sıcaklık için 20 oC ve 22 oC, hız için 0.4 ve 0.6 m/s, ve nem için ise %80 değerleri 
bahsedilen standartlarda konfor bölgesine girmemekte fakat bu bölgeye yakın değerler olarak dikkat 
çekmektedir. Bu bölgelerin seçilmesindeki amaç “konfor bölgesinin dışında kalan fakat bu bölgeye 
oldukça yakın olan bu şartlar konforsuzluk dışında fizyolojik olarak insanı etkilemekte midir” sorusuna 
cevap aramaktır. Çünkü gerek tasarımda yapılan hatalar gerekse kullanım hatalarından dolayı 
iklimlendirilmiş ortamlarda konfor bölgeleri dışında şartlarda oluşabilmektedir. Bahsedilen bu şartlar 
dışında seçilen aralıklarda konfor bölgesi içerisinde kalan şartlarında insan üzerine etkisi ele 
alınmaktadır. Bu şartlar sıcaklık için 24 oC ve 26 oC, hız için 0.2 m/s ve nem için ise %40 ve %60 bağıl 
nem seviyeleridir. Böylece hem konfor bölgeleri içerisinde kalan hem de konfor bölgesi dışında fakat 
konfor bölgesine yakın olan ısıl konfor parametrelerinin insan üzerine etkisi incelenmiş olacaktır.  
 
Denekler belirtilen ortam koşullarında bulunmadan, yani deney başlamadan önce, deneyin bitiminden 
2 saat sonra ve 1 gün sonra kas iskelet sistemi yakınmaları açısından değerlendirilmiş, boyun hareket 
açıklıkları ölçülmüştür. Boyun hareket açıklıkları nötral “0” yöntemine göre goniometre ile tespit 
edilmiştir. Bunun için deneğin anatomik olarak, Şekil 4.’ de gösterildiği gibi nötral pozisyonda durması 
istenmiş, goniometre ile başın bu duruşta 0o olan açısının şekilde tanımlanan düzlemlerde her hareket 
sonunda ulaştığı açı ölçülmüştür. Böylece deneyden önce yapılan ölçümler ile deneğin belirlenen ısıl 
ortamlarda kaldıktan sonra yapılan ölçümler arasında oluşan farklar değerlendirmeye alınmış, ısıl 
ortamın boyun hareket açıklıkları üzerine etkisi araştırılmıştır. 
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Şekil 4. Nötral pozisyonda ana düzlemler [24]. 
 
Boynun fleksiyon ve ekstansiyon hareketi sagital düzlemde oluşmakta, baş, fleksiyonda göğse, 
ekstansiyonda sırta doğru götürülmektedir. Boynun sağa ve sola lateral fleksiyon hareketi ise frontal 
düzlemde oluşmakta, bahsedilen yöndeki kulak omuza doğru götürülmektedir. Sağa ve sola 
rotasyonda ise boyun hareketi transvers düzlemde oluşmakta, baş, bahsedilen yönlere doğru çene 
omuza paralel olacak şekilde döndürülmektedir. Ana düzlemler olan sagital, frontal ve transvers 
düzlemler Şekil 4.’ de gösterilmektedir. 
 
Bütün bunların yanı sıra, tüm deneyler sırasında deneklerin bulundukları ortamdan hissettikleri ısıl 
duyum da sorgulanmıştır. Isıl konfor yada konforsuzluğun yani ısıl duyumun tespiti için “Tahmini 
Ortalama Oy (PMV)” indisi kullanılmıştır. PMV geniş bir insan grubunun ısıl ortama verdiği tepkiyi 
ortalama olarak tahmin edebilen 7 noktalı ölçeğe dayalı bir ısıl duyum indisidir.  Bu ölçek şu şekildedir: 
0 Nötr, ±1 biraz ılık / biraz serin, ±2 ılık / serin, ±3 sıcak / soğuk.   Deneyler sırasında, deneklerin 
ortamdan duydukları ısıl his 2 saatlik periyot boyunca 3 kez sorgulanmıştır. Sorgulama deneyin 
başlangıcındaki ilk 10 dakika içinde, ilk 1 saat sonunda ve deneyin son 5 dakikası içerisinde yapılmış 
ve bu değerlerin ortalaması alınarak deneğin ısıl duyumu da tayin edilmiştir. 
 
İlk ve ikinci grup deneyler olarak tanıtılan deneylere, yaşları 20 ile 27 arasında değişen Makine 
Mühendisliği Bölümünde lisans ve lisans üstü seviyede eğitim gören 25 erkek denek, gönüllü olarak 
katılmıştır. Deneklerden özellikle, deneylerde yer aldıkları süre boyunca boyun ağrısı yada hareket 
kısıtlılıklarına yol açabilecek aktivitelerden (uzun süreli başın öne eğik biçimde durmasını gerektiren 
aktiviteler, her zamankinden farklı bir yastık yada yerde uyuma vb.) uzak durmaları istenmiştir. 
Bunların yanı sıra, ağrı kesici, kaplıca, masaj ve sıcak uygulama gibi çeşitli tedavi yöntemlerinin 
kullanılmaması ve deneyler boyunca aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda bulunulmamasına özen 
gösterilmesi konusunda denekler bir bilgilendirme formu ile uyarılmıştır. Böylece olabildiğince sadece 
ısıl ortam şartlarının etkisinin incelenebilir hale gelmesi hedeflenmiştir. Denekleri yaş ortalaması 22.9 ± 
2.09, kilo ortalaması 76.99 ± 8.98 kg, boy ortalaması 1.78 ± 0.07 m., DuBois yüzey alanı ortalaması 
1.94 ± 0.14 m2 şeklindedir. Deneyler sırasında deneklerden yazlık erkek giyimi olarak isimlendirilen 
giysi takımının giyilmesi istenmiştir. Bu giysi takımı pamuklu iç çamaşırı ve çorap ile polyester ve 
pamuk karışımı pantolon ve kısa kollu gömlekten oluşmaktadır.  
 
Şartlandırma odası sıcaklığı, bağıl nemi ve deneğin sırt bölgesi hizasındaki hava hızı, 6 kanallı dijital 
bir veri toplama cihazı ile ölçülerek, kaydedilmiştir. Daha öncede belirtildiği gibi, bazı deneyler 
sırasında deneğin sırt bölgesinden sıcaklık ölçümleri alınmıştır. Sırt bölgesi deri sıcaklığı ölçümü yine 
dijital bir termometre ile yapılmıştır. Bahsedilen termometre 2 kanallıdır ve kullanılan prob ise 
termometreye uygun, K tipi, yüzey sıcaklık ölçümünde kullanılan bir prob türüdür. 
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Boyun hareket açıklıklarının ölçümünde, üniversal goniometre olarak isimlendirilen basit bir açı ölçer 
ile ölçüm tercih edilmiştir. Ölçümler esnasında yapılan toplam hatayı belirlemek için, Moffat’ ın [25] 
önerdiği yöntem kullanılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucu yaklaşık hata oranı ortalama %8.2 olarak 
tespit edilmiştir. 
 
Isıl ortam şartlarına bağlı olarak denek boyun açılarında meydana gelen değişimler istatistiksel olarak 
değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizler COSTAT istatistik programı ile yapılmıştır. İlk önce, deneyden 
önce ve deneyden 2 saat sonra alınan boyun açıları arasındaki fark hesaplanmış ve bu zaman adımı 
“1. zaman adımı” olarak isimlendirilmiştir. Daha sonra ise, yine deneyden önce alınan boyun açısı ile 
deneyden bir gün sonra yapılan ölçüm arasındaki fark alınmış ve bu da “2. zaman adımı” olarak 
isimlendirilmiştir. İlk grup deney sonuçların analizi, iki faktörlü tasarım şeklinde ele alınmıştır. 
Faktörlerden biri deneğin ıslak veya kuru olmasına bağlı olarak “hal” olarak adlandırılırken, diğeri 
çevresel konfor parametrelerinden hız, sıcaklık veya nemden sadece birisidir. Böylece 3 farklı analiz 
sonucu alınmıştır. Her 3 analizde de ölçülen fleksiyon, ekstansiyon, sağa ve sola lateral fleksiyon ile 
sağa ve sola rotasyon açılarındaki düşüşler ayrı ayrı ele alınmıştır. Hem 1. zaman adımı hem de 2. 
zaman adımı için analizler yapılmıştır. COSTAT programından elde edilen varyans analizi tablosu 
(ANOVA) ile, nem, sıcaklık, hız ve deneğin halinden hangilerinin veya hangi ikisinin kesişiminin 
deneğin boyun açıları üzerinde etken olduğu tayin edilmiştir. Yine aynı program ile yapılan SNK testi 
ile de, etken olarak tayin edilen faktörün her bir seviyesi incelenmiştir. Yani SNK testi ile etken olan 
faktör seviyeleri arasındaki fark ele alınmıştır. 2 faktörlü tasarımdan sonra yapılan deneysel 
çalışmalarda hava hızı ve sıcaklığı üzerine odaklanılmış, ortam nemi sabit alınmıştır. Bu deneyler 3 
faktörlü istatistik analize imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Daha önce yapılan deneylerde  26 oC 
ortam sıcaklığının boyun hareketleri üzerine etkisinin olmadığı görüldüğü için bu ortam sıcaklığı değeri 
için de deney yapılmamıştır. Böylece 20 oC, 22 oC ve 24 oC ortam sıcaklıkları için 0.2 m/s, 0.4 m/s ve 
0.6 m/s hava hızlarında, insanın hem kuru hem de ıslak hali için deneysel ölçümler elde edilmiş ve 3 
faktörlü (ortam sıcaklığı, hava hızı ve hal) tasarım gerçekleştirmiştir. Yapılan deneyler ile ilgili daha 
detaylı bilgiye Atmaca [26] dan ulaşılabilir.   
 
 
 
 
4. TEORİK MODEL ve KARŞILAŞTIRMALAR 
 
 
İncelemede Gagge ve ark. (1971, 1986) tarafından geliştirilen iki bölmeli anlık enerji dengesi modeli 
kullanılmıştır. Fakat model tüm vücut yerine 16 bağımsız vücut parçası üzerine uygulanmıştır. Böylece 
16 farklı vücut parçası için zamana bağlı sıcaklık, ıslaklık ve de bunlara bağlı olan duyulur ve gizli ısı 
kayıpları hesaplanabilmektedir. Bu model, birim zamanda depolanan ısıl enerjinin vücudun ısı kazancı 
ile ısı kaybı arasındaki farka eşit olduğu esasına dayanır. Modelde vücut, içte iskelet, kas ve iç 
organları içeren bir silindir ile dışta deri tabakasını simgeleyen ikinci bir silindirden oluşur. Burada 
içteki silindir kor dıştaki silindir deri tabakası olarak adlandırılacaktır. Bu iki tabaka için enerji dengesi 
yazılırsa ve birim zamanda depolanan ısıl enerji her bir bölme için ısıl kapasite ile birim zamanda 
sıcaklık değişiminin çarpımı olarak alınarak, 
 

[ ] ),(),(),(),( , θθθθ iQiEiCWMiS skcrresrescr −+−−=  

         [ ] [ ] )(//),(.).(.)(1 , iAdidTcim crbp θθθα−=  (1)  

[ ]),(),(),(),(),( , θθθθθ iEiRiCiQiS skskcrsk ++−=  

  [ ] )(//),(.).().( , iAdidTcim skbp θθθα=  (2) 
 
şeklinde ifade edilebilir [27]. Belli bir zaman dilimi içinde vücuttan olan ısı kayıpları tespit edilirse bu iki 
denklem vasıtasıyla bu süre zarfı sonundaki kor ve deri bölgesi sıcaklıkları tespit edilebilir. 
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Giyimli deriden olan duyulur ısı ilk önce giysilere ve sonra da giysilerden çevre ortama transfer edilir. 
Deriden taşınım ve ışınım vasıtasıyla olan duyulur ısı kaybı derinin sıcaklığına, çevre ve etraftaki 
yüzey sıcaklıklarına, hava hareketleri ve giyime bağlı olarak; 
 

[ ] )(/)(),(),(),( iRiTiTiRiC tosk −=+ θθθ  (3) 
 
şeklinde yazılabilir.  
 
Deriden buharlaşma ile olan ısı kaybı ise şu şekilde hesaplanabilir. 
 

[ ] )(/),().,(),( ,, iRpipiwiE teassksk −= θθθ  (4) 
 
İfadeden de görüldüğü üzere deriden olan gizli ısı kaybının tespiti için deri ve çevre hava su buharı 
basıncı farkı ile giysilerin buharlaşma direncinin yanında deri ıslaklığına da ihtiyaç duyulmaktadır. 
Model ile ilgili daha detaylı bilgi Atmaca [26] dan temin edilebilir. Sıcaklık denetim sinyalleri ve bunlara 
bağlı olan terleme miktarı veya titreme ile üretilen ısı gibi model için gerekli ifadeler bahsedilen 
kaynakta mevcuttur. Bunun yanı sıra 16 vücut parçası için giyime bağlı olarak ısıl ve buharlaşma 
direncinin hesap yöntemi de Atmaca [26] da mevcuttur. Bu çalışmada, sadece sırt bölgesinden olan 
ısı kayıpları inceleneceği için, bahsedilen vücut parçası için detaylı bilgi vermek yeterli olacaktır. 
Hesaplamalarda sırt bölgesi için yüzey alanı AD ve vücut kütlesi m için 0.161 m2 ve 11.03 kg değerleri 
alınmıştır [6]. Sadece gömlek giyimli olan sırt bölgesi için ısıl Rt ve buharlaşma Re,t dirençleri de 
sırasıyla 0.193 m2K/W ve 0.0247 m2kPa/W olarak hesaplanmıştır [26]. Nötr halde sırt bölgesinin nötr 
kor ve deri sıcaklığı da literatürde sırasıyla 36.5 oC ve 33.2 oC olarak verilmektedir [6]. Deneylerde 
kullanılan erkek yazlık giyimi için dış hava tabakası direncini içermeyen ısıl direnç ise 0.5 clo olarak 
hesaplanmıştır. Aynı giysi takımı için deneysel olarak bulunan ısıl direnç ise 0.57 clo dur [18].  
 
Daha önce de bahsedildiği üzere, simülasyondan elde edilen, belirli bir ortamda bulunan insanın ısıl 
ortama verdiği tepkiler; deneylerden elde edilen veriler ile karşılaştırılmıştır. Deneylerde boyun hareket 
kısıtlılıkları incelenirken, deneğin hem terli hali hem de kuru hali için inceleme yapıldığı için, 
simülasyon sonuçları her iki durum için de deneysel veriler ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar 
sadece 22 oC ortam sıcaklığı, %50 bağıl nem ortamında 0.2 m/s, 0.4 m/s ve 0.6 m/s olmak üzere 3 
farklı hava hızı içinde hem kuru hem de ıslak halde  yapılmıştır. 
 
Şekil 5.’ de 22 oC ortam sıcaklığında, %50 bağıl nemde, sırasıyla  0.2 m/s, 0.4 m/s ve 0.6 m/s hava 
hızları için kuru halde deneğin sırt bölgesindeki sıcaklık değişimi ve simülasyondan aynı şartlarda elde 
edilen sırt bölgesi sıcaklıkları karşılaştırılmıştır. Simülasyon sonuçları alınırken metabolik aktivite 
düzeyi, sakin oturma konumu için literatürde verilen 60 W/m2 değeri olarak alınmıştır. Şekillerden 
görüleceği üzere aynı şartlarda dahi insanın ısıl ortama verdiği tepki kişiden kişiye değişebilmektedir. 
Yine de simülasyondan elde edilen tahminler deneysel verilere oldukça yakındır. Sadece 0.6 m/s hava 
hızında denek vücut sıcaklıkları simülasyon tahminlerinin biraz üzerinde çıkmaktadır. Fakat 
simülasyonda, nötr halde sırt deri sıcaklığı değerinin, yani başlangıç sıcaklığı değerinin 33.2 oC olduğu 
unutulmamalıdır. Şekil 5-c. incelenirse, deneklerin başlangıç sırt sıcaklığının yaklaşık 34 oC olduğu 
görülebilir. Bu durumda simülasyon sonuçları ile deneklerin verdiği tepkiler arasındaki fark normaldir. 
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(a)                                                                                (b) 

 
(c) 

 
Şekil 5. Kuru halde, 22 oC ortam sıcaklığı, %50 bağıl nemde, çeşitli hava hızları için deneysel verilerin 

simülasyon sonuçları ile karşılaştırılması, (a) 0.2 m/s, (b) 0.4 m/s, (c) 0.6 m/s. 
 
Şekil 6.’ da ise ıslak hal için, 22 oC ortam sıcaklığında, %50 bağıl nemde, sırasıyla  0.2 m/s, 0.4 m/s ve 
0.6 m/s hava hızları için deneğin sırt bölgesindeki sıcaklık değişimi ve simülasyondan aynı şartlarda 
elde edilen sırt bölgesi sıcaklıkları karşılaştırılmıştır. Simülasyon sonuçları alınırken, deneylerde 
olduğu gibi insanın 15 dakika boyunca 30 oC, %70 bağıl nem ortamında bisiklet egzersizi yaptığı göz 
önüne alınmış, simülasyonda metabolik aktivite düzeyi, deneylerdeki deneklerden elde edilen en 
yüksek başlangıç vücut deri sıcaklığı elde edilecek şekilde ayarlanmıştır. Bahsedilen şekillerden de 
görüleceği üzere yine aynı şartlarda dahi insanın ısıl ortama verdiği tepki kişiden kişiye 
değişebilmektedir. Yine de simülasyondan elde edilen tahminler deneysel verilere oldukça yakındır ve 
ıslak halde de simülasyon ortalama olarak insanın ısıl ortama verdiği tepkileri tahmin etmeye yatkındır. 
 
Gerek mevcut çalışma kapsamında yapılan deneysel sonuçlar ile gerekse literatürde verilen değerler 
ile yapılan karşılaştırmalar, mevcut simülasyonun insanın ısıl ortama verdiği tepkileri tahmin etmede 
güvenilir olduğunu açıkça göstermektedir. Bu nedenle çalışmanın ilerleyen bölümlerinde insanın ısıl 
ortama verdiği tepkiler simülasyondan elde edilen değerler üzerinden yorumlanacaktır. 
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(a)                                                                            (b) 

 
(c) 

 
Şekil 6. Islak halde, 22 oC ortam sıcaklığı, %50 bağıl nemde, çeşitli hava hızları için deneysel verilerin 

simülasyon sonuçları ile karşılaştırılması, (a) 0.2 m/s, (b) 0.4 m/s, (c) 0.6 m/s. 
 
 
 
 
5. DENEY BULGULARI ve TARTIŞMA 
 
Bu kısımda deneylerden elde edilen ve ortam şartlarına bağlı olarak boyun hareket açıklıklarında 
meydana gelen kısıtlılıklar istatistiksel olarak değerlendirilecek, insanın ısıl ortama verdiği tepki ise, 
simülasyon sonuçları üzerinden yorumlanacaktır. Boyun açılarında oluşan düşüşler istatistiksel 
metotlar ile incelenecek, boyun kısıtlılıklarına neden olmayan ortam şartları bu doğrultuda elde 
edilmeye çalışılacaktır. Yapılan analizler, ortam şartlarının, sadece sağa ve sola rotasyon hareketi 
üzerinde etken olduğu, diğer boyun hareketleri üzerine etken olmadığını göstermiştir. Bu nedenle 
burada sadece sağa ve sola rotasyon hareketlerinde oluşan kısıtlılık değerleri ve bu değerler üzerine 
yapılan istatistiksel analizler üzerinde durulacaktır.  
 
 
5.1. Deneysel Bulgular  
 
5.1.1. Ön Çalışma Sonuçları 
 
İlk grup deneysel çalışma olarak isimlendirilen ön çalışma sonuçlarının özeti Tablo 1.’ de sunulmuştur. 
Bu tabloda çeşitli analizlerde elde edilen boynun sağa ve sola rotasyonlarında oluşan açı kaybı 
ortalamaları ve standart sapmaları verilmektedir. Sıcaklık ve hal faktörlerinin incelendiği 1. analizde 
rotasyon kayıplarının çarpıcı olarak 1. zaman adımında değiştiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle tabloda 
verilen kayıplar 1. zaman adımında meydana gelen kayıplardır. Bu analiz neticesinde tablodan da 
görülebileceği üzere, artan ortam sıcaklığı ile hem kuru hem de ıslak halde boyun açı kayıplarının 
azaldığı görülebilmektedir. Değerler incelendiğinde, vücudun ıslak veya kuru olmasının da etkin 
olmadığı, her iki hal içinde kayıp değerlerinin birbirine yakın olduğu anlaşılabilmektedir. 
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Hız ve hal faktörlerinin incelendiği 2. analizde ise, etkin boyun açı kayıplarının 2. zaman adımında 
olduğu gözlemlenmiştir. Bu analizden elde edilen neticeler tablodan incelendiğinde, vücut kuru halde 
iken artan hava hızı ile boyun açı kaybı arasında çarpıcı değişimler olmadığı, ıslak halde ise artan 
hava hızıyla boyun açı kaybı değerlerinin yükseldiği ve kuru hale göre daha büyük değerler aldığı 
açıkça görülebilmektedir. Nem ve hal faktörlerinin incelendiği 3. analizde gerek 1. zaman adımında 
gerekse 2. zaman adımında, artan nem ile çarpıcı değişimler meydana gelmemiştir. Tablo 1.’ de örnek 
olarak 2. zaman adımı için gözlemlenen değerler sunulmuştur. 
 
Tablo 1. Deneysel olarak elde edilen ortalama boyun açı kaybı ve standart sapmaları (derece). 
 
                                                                                         Servikal Hareket 
 Sağa Rotasyon  Sola Rotasyon 
 Hal  Hal 
Parametre ve Seviyesi Kuru Islak  Kuru Islak 
Sıcaklık (1. Analiz)      
20 oC 6.25 ± 4.78 6.25 ± 4.78  10 ± 7.07 5 ± 5.77 
22 oC  3.33 ± 2.89 3.33 ± 2.89  3.33 ± 2.89 10 ± 0 
24 oC 2.5 ± 2.89 0 ± 0  3.75 ± 4.79 0 ± 0 
26 oC 0 ± 0 0 ± 0  0 ± 0 0 ± 0 
Hız (2. Analiz)      
0.2 m/s 1.25 ± 2.5 0 ± 0  2.5 ± 2.89 1.67 ± 2.89 
0.4 m/s 1.25 ± 2.5 5 ± 5  3 ± 3.56 8.33 ± 5.77 
0.6 m/s 0 ± 0 8.3 ± 5.77  0 ± 0 10 ± 5 
Nem (3. Analiz)      
%40 Rh 8.33 ± 2.89 5 ± 5  8.33 ± 2.89 1.67 ± 2.89 
%60 Rh 0 ± 0 5 ± 5  0 ± 0 3.33 ± 2.89 
%80 Rh 6.25 ± 4.79 3.33 ± 5.77  6.25 ± 4.79 3.33 ± 5.77 
 
Tablo 1.’ den gözlemlenen sonuçları geçerli kılmak için, ANOVA analizleri de yapılmış ve bu sonuçlar 
Tablo 2.’ de özetlenmiştir. Bu analizde, P değeri bir faktörün etki olasılığını gösterir ve %95 güven 
seviyesi için, 0.05 in altında kalan P değerleri istatistiksel olarak önemlidir yani, faktör etkendir. Tablo 
2. incelendiğinde, sıcaklığın boyun açı kaybı üzerine etken olduğu görülebilmektedir (P=0.0158 ve 
P=0.0188). Diğer bir deyişle, hava sıcaklığı sağa rotasyon için %98.42, sola rotasyon için %98.12 
olasılıkla boyun açı kaybı üzerine etkendir. Yine mevcut tablodan görüleceği üzere, hal ile hız ve hal 
kesişiminin boyun açı kaybı üzerine etken olduğu görülebilmektedir. Bunu anlamı, vücut kuru halde 
iken hız etkin değildir fakat ıslak haldeyken hız etkendir şeklinde yorumlanabilir. Tablo 2.’ den 
görülebileceği üzere, nemin boyun açı kaybı üzerine herhangi bir etkisi görülmemektedir. Faktör 
seviyeleri arasındaki farkı inceleyebilmek için yapılan istatistiksel SNK testi, sağa rotasyon için 20 oC 
hava sıcaklığının 24 oC ve 26 oC hava sıcaklıklarından önemli şekilde farklılıklar gösterdiğini, 22 oC 
hava sıcaklığının ise diğer sıcaklık seviyeleriyle önemli bir fark göstermediğini ortaya koymuştur. Sola 
rotasyon için ise 20 oC ile 26 oC’ nin önemli farklar arz ettiği, 22 oC ve 24 oC’ nin ise diğer sıcaklıklar ile 
fark göstermediği elde edilmiştir. 2. analiz için yapılan SNK testi ise, hız seviyeleri arasında bir fark 
olmadığı, fakat vücudun kuru yada ıslak olmasının önemli şekilde farklılıklar arz ettirdiği sonucunu 
vermektedir. Bütün bu testlerden sonra, yüksek boyun açı kaybı değerlerinden dolayı, 20 oC ve 22 oC 
hava sıcaklıklarının vücudun kuru veya ıslak olmasından bağımsız olarak riskli olduğu, 0.4 m/s ve 0.6 
m/s hava hızlarının da yine yüksek açı kaybı nedeni ile vücudun ıslak olması durumunda riskli olduğu 
sonucuna varılmıştır. 
 
5.1.2 Detaylı Çalışma Sonuçları 
 
Daha önce ikinci grup çalışma olarak adlandırılan 3 faktörlü analiz sonuçları bu kısımda 
değerlendirilecektir. Isıl ortam bağıl neminin boyun hareket açıklıklarını ortam sıcaklığı ve ortamdaki 
hava hızı kadar etkilemediği yukarıda yapılan 2 faktörlü analizler sonucunda elde edilmiştir. Bundan 
sonra nem etkisi ihmal edilerek ısıl ortam hava sıcaklığı ve hızı ile hal durumu ele alınarak 3 faktörlü 
analize geçilmiştir. 
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3 faktörlü analizde de en belirgin sonuçlar sağa ve sola rotasyonda meydana gelen kısıtlılıklarda 
oluştuğu için burada sadece bu değişimler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. 3 faktörlü analizde hem 
sağa hem de sola dış rotasyon için her iki zaman adımında da farklılıklar oluşmuştur. 
 
Tablo 2. Sağa ve sola rotasyonlar için ANOVA analizinden elde edilen P değerleri 
 

 Servikal Hareket 
Analizler ve Faktörler Sağa Rotasyon  Sola Rotasyon  
1. Analiz   
Sıcaklık 0.0158 < 0.05 0.0188 < 0.05 
Hal 0.8120 0.7824 
Sıcaklık ve hal etkileşimi 0.8174 0.0930 
2. Analiz   
Hız 0.2535 0.2820 
Hal 0.0220 < 0.05 0.0084 < 0.05 
Hız ve hal kesişimi 0.0453 < 0.05 0.0442 < 0.05 
3. Analiz   
Bağıl Nem 0.1846 0.1486 
Hal 0.9545 0.2981 
Bağıl nem ve hal etkileşimi 0.1648 0.0716 

 
Tablo 3.’ de gerek sağa gerekse sola rotasyon durumlarında, hem 1. zaman adımı hem de 2. zaman 
adımı neticesinde deneklerin boyun hareket açıklıklarında oluşan kısıtlılıkların ortalaması ve standart 
sapmaları sunulmuştur. Tablo 4 analiz için de ayrı ayrı incelenirse, bütün sıcaklık kademelerinde 
çoğunlukla artan hava hızı ile kayıpların arttığı ve genellikle ıslak halde oluşan kayıpların kuru hale 
göre daha yüksek olduğu gözlemlenebilecektir. Yine tablodan, 20 oC ve 22 oC gibi düşük sıcaklıklarda 
gerçekleşen kayıpların 24 oC sıcaklıkta meydana gelen kayıplara nazaran daha yüksek olduğu da 
görülebilmektedir. 
 
Tablo 3. Detaylı Analizde deneysel olarak elde edilen ortalama boyun açı kaybı ve standart sapmaları 
(derece). 
 
 
 
Analiz 

 
 
Hal 

 20 oC   22 oC   24 oC  
0.2 
m/s 

0.4 
m/s 

0.6 
m/s 

0.2 
m/s 

0.4 
m/s 

0.6 
m/s 

0.2 
m/s 

0.4 
m/s 

0.6 
m/s 

 
Sağa 
Rotasyon 
1. Zaman 
Adımı 

 
Kuru 

6.67 
± 

2.89 

8.33 
± 

2.89 

10 
± 
5 

3.33 
± 

2.89 

6.67 
± 

2.89 

13.33 
± 

2.89 

1.67 
± 

2.89 

5 
± 
5 

1.67 
± 

2.89 
 
Islak 

8.33 
± 

2.89 

8.33 
± 

2.89 

11.6 
± 

2.89 

3.33 
± 

2.89 

10 
± 
0 

11.6 
± 

5.77 

0 
± 
0 

6.67 
± 

5.77 

3.33 
± 

2.89 
 
Sağa 
Rotasyon 
2. Zaman 
Adımı 

 
Kuru 

8.33 
± 

2.89 

6.67 
± 

2.89 

10 
± 
5 

5 
± 
5 

6.67 
± 

5.77 

15 
± 
5 

1.67 
± 

2.89 

1.67 
± 

2.89 

0 
± 
0 

 
Islak 

5 
± 
5 

8.33 
± 

2.89 

18.33 
± 

5.77 

3.33 
± 

2.89 

10 
± 
0 

13.33 
± 

2.89 

0 
± 
0 

5 
± 
5 

8.33 
± 

5.77 
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Sola 
Rotasyon 
1. Zaman 
Adımı 

 
Kuru 

6.67 
± 

2.89 

6.67 
± 

2.89 

5 
± 
5 

3.33 
± 

2.89 

5 
± 
5 

8.33 
± 

7.64 

1.67 
± 

2.89 

3.33 
± 

2.89 

0 
± 
0 

 
Islak 

8.33 
± 

2.89 

8.33 
± 

2.89 

10 
± 
5 

3.33 
± 

5.77 

10 
± 
0 

10 
± 
5 

0 
± 
0 

6.67 
± 

7.64 

3.33 
± 

5.77 
 
Sola 
Rotasyon 
2. Zaman 
Adımı 

 
Kuru 

6.67 
± 

2.89 

6.67 
± 

2.89 

8.33 
± 

7.64 

5 
± 
5 

5 
± 
0 

11.67 
± 

2.89 

3.33 
± 

2.89 

1.67 
± 

2.89 

0 
± 
0 

 
Islak 

5 
± 
0 

8.33 
± 

5.77 

11.67 
± 

7.64 

5 
± 
5 

6.67 
± 

5.77 

13.33 
± 

2.89 

1.67 
± 

2.89 

8.33 
± 

5.77 

10 
± 
5 

 
Tablo 3.’ den gözlemlenen sonuçları geçerli kılmak için, ANOVA analizleri de yapılmış ve bu sonuçlar 
Tablo 4.’ de özetlenmiştir. Tablo 4. incelendiğinde, sağa ve sola rotasyon için farklı zaman adımlarında 
farklı faktörlerin etken çıktığı, yani P değerinin 0.05 in altında kaldığı görülebilmektedir. Bu analizler 
için yapılan SNK testleri de genellikle 20 oC ve 22 oC sıcaklıkların 24 oC ortam sıcaklığına göre 
farklılıklar arz ettiğini göstermektedir. Yine SNK testi sonuçları özellikle 0.6 m/s hava hızının diğer 
hava hızı kademelerine göre farklılıklar gösterdiğini vermektedir. Sola rotasyonda 2. zaman adımı için 
yapılan ANOVA analizlerden görüleceği gibi SNK testi sonucu da ıslak halin kuru hale göre farklılık 
gösterdiğini sunmaktadır. Detaylı analiz sonuçları da ön çalışma sonuçlarını doğrular niteliktedir ve 20 
oC ve 22 oC ortam sıcaklığı ile 0.6 m/s hava hızı değerleri riskli görülmektedir. Yine vücudun ıslak 
olması halinin kuru olmasına nazaran daha riskli bir durum oluşturduğu da  bu analizler neticesinde 
söylenebilmektedir. 
 
Tablo 4. Detaylı analizde ANOVA analizinden elde edilen P değerleri 
 
 Servikal Hareket 

Analizler ve Faktörler Sağa Rotasyon Sola Rotasyon 
1. Zaman Adımı   
    Hız 0.0006 < 0.05 0.1437 
    Sıcaklık 0.0000 < 0.05 0.0031 < 0.05 
    Hal 0.4379  0.0691 
    Hız ve Sıcaklık etkileşimi 0.0288 < 0.05 0.3400 
    Hız ve Hal etkileşimi 0.7655 0.4243 
    Sıcaklık ve Hal etkileşimi 0.9623 0.9296 
    Hız, Sıcaklık ve Hal  etkileşimi 0.6947 0.8808 
2. Zaman Adımı   
    Hız 0.0000 < 0.05 0.0074 < 0.05 
    Sıcaklık 0.0000 < 0.05 0.0408 < 0.05 
    Hal 0.0949 0.0265 < 0.05 
    Hız ve Sıcaklık etkileşimi 0.2144 0.4203 
    Hız ve Hal etkileşimi 0.0290 < 0.05 0.0849 
    Sıcaklık ve Hal etkileşimi 0.4470 0.4044 
    Hız, Sıcaklık ve Hal  etkileşimi 0.3018 0.6851 
 
 
5.2. Tartışma 
 
Deneysel çalışmalar sonucunda, özellikle klimatize edilmiş ortamlarda yaşayan veya çalışan 
insanlarda ortam koşuluna bağlı olarak boyun hareket kısıtlılıklarının oluşabileceği görülmüştür. 
İklimlendirilen ortamlarda 24 oC’ nin altındaki sıcaklıkların, boyunda hareket kısıtlılıkları oluşması 
bakımından tehlikeli olabileceği mevcut bulgular neticesinde açıkça görülmektedir. Ayrıca sırt ve 
boyun bölgesi civarındaki hava hızının 0.2 m/s değerinin üstüne çıkması boyun hareket açıklıklarını 
kısıtlamaktadır. 
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Mevcut çalışma kapsamında oluşturulan simülasyon vasıtasıyla elde edilen çeşitli şartlarda vücut sırt 
bölgesi deri sıcaklığının değişimini veren grafikler Şekil 7,8 ve 9’ da sunulmuştur.   24 oC ortam 
sıcaklığında, hava hızına bağlı olarak kuru halde sırt bölgesi deri sıcaklığının zamanla değişimi Şekil 
7-a’ da verilmiştir. Şekilden görüleceği üzere, 0.2 m/s hava hızında sırt parçası deri sıcaklığı 33.2 oC 
nötr deri sıcaklığında sabit kalırken 0.4 m/s ve 0.6 m/s hava hızında sırt parçası deri sıcaklığı yaklaşık 
1.2 oC ve 1.8 oC azalmaktadır. Şekil 7-b’ de ise ıslak halde sırt bölgesi deri sıcaklığının ortam hava 
hızına bağlı olarak zamanla değişimi sunulmaktadır. Islak halde 0.2 m/s, 0.4 m/s ve 0.6 m/s hava 
hızlarında sırt bölgesi deri sıcaklığında sırasıyla 2.2 oC, 3.2 oC ve 3.8 oC sıcaklık düşüşü 
yaşanmaktadır. Benzer sonuçlar 22 oC ortam sıcaklığında kuru hal için de simülasyonda elde edilmiş 
ve Şekil 8-a’ da grafik halinde sunulmuştur. Beklendiği gibi 22 oC ortam sıcaklığında 24 oC sıcaklıkta 
meydana gelenden daha yüksek deri sıcaklığı düşüşü olmaktadır. Sırt bölgesi deri sıcaklığı, 0.2 m/s 
hava hızında 1.5 oC, 0.4 m/s hava hızında 2 oC, ve 0.6 m/s hava hızında da 3 oC azalmaktadır. 22 oC 
ortam sıcaklığında ıslak halde vücudun ortam hava hızına verdiği ısıl tepkiler de Şekil 8-b’ den 
görülebilmektedir. Bu ortam sıcaklığı değerinde sırt bölgesi deri sıcaklığında, 0.2 m/s hava hızında 3.4 
oC, 0.4 m/s hava hızında 4.4 oC ve 0.6 m/s hava hızında ise 4.9 oC azalma meydana gelmektedir. 
Vücudun kuru hali için 20 oC ortam sıcaklığında, ortam hava hızına bağlı olarak sırt bölgesi deri 
sıcaklığının zamanla değişimi Şekil 9-a’ da verilmiştir. Şekillerden görülebileceği üzere, 0.4 m/s ve 0.6 
m/s hava hızlarında sırt bölgesi deri sıcaklığında sırasıyla 3.4 oC ve 3.8 oC sıcaklık düşüşleri meydana 
gelirken, 0.2 m/s hava hızında dahi 2.7 oC sıcaklık düşüşü oluşmaktadır. 20 oC ortam sıcaklığı için 
benzer analizler ıslak hal için yapıldığında elde edilen sonuçlar Şekil 9-b’ de sunulmuştur. Islak halde 
sırt bölgesi deri sıcaklığında 0.2 m/s hava hızında 4.6 oC, 0.4 m/s hava hızında 5.3 oC ve 0.6 m/s hava 
hızında ise 5.6 oC sıcaklık düşüşleri meydana gelmektedir. 
 

 
                                       (a)                                                                           (b)  

 
Şekil 7. 24 oC ortam sıcaklığında, %50 bağıl nemde sırt bölgesi deri sıcaklığının ortam hava hızına 

bağlı olarak zamanla değişimi, (a) Kuru hal, (b) Islak hal. 
 

 
                                       (a)                                                                           (b) 
 

Şekil 8. 22 oC ortam sıcaklığında, %50 bağıl nemde sırt bölgesi deri sıcaklığının ortam hava hızına 
bağlı olarak zamanla değişimi, (a) Kuru hal, (b) Islak hal. 
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                                      (a)                                                                            (b) 

 
Şekil 9. 20 oC ortam sıcaklığında, %50 bağıl nemde sırt bölgesi deri sıcaklığının ortam hava hızına 

bağlı olarak zamanla değişimi, (a) Kuru hal, (b) Islak hal. 
 
Boyun hareket açıklılıklarındaki azalma, bahsedilen şartlarda oluşan yüksek ısı kayıpları neticesinde 
vücut sırt bölgesi deri sıcaklığının düşmesi ile ilişkili olabilir. Kas içerisinde miyofasiyal tetik noktaların 
oluşması durumunda kas geriliminin artacağı, ağrı ve hassasiyet oluşacağı, boyun hareket 
açıklıklarında ağrılı gerilmelerin meydana gelebileceği Simons [28] tarafından belirtilmektedir. Isıl 
ortam koşuluna bağlı olarak boyun hareket açıklıklarında meydana gelen kısıtlılıklar da, vücuttan olan 
yüksek ve ani ısı kaybı ile buna bağlı olarak gerçekleşen deri sıcaklığı düşümü neticesinde kas içinde 
oluşabilecek miyofasiyal tetik noktalara bağlı olabilir. 
 
3 faktörlü analiz için yapılan ikinci grup deneyler sırasında sorgulama sonucu elde edilen ortalama 
PMV değerlerinin ısıl ortam sıcaklığı, hava hızı ve kişinin haline bağlı olarak değişimi Tablo 5.’ de 
sunulmuştur. Tablodan görülebileceği üzere, insan boyun hareket açıklıklarına etken olan 20 oC ve 22 
oC ortam sıcaklıklarında, insanın hem kuru hem de ıslak hali için bütün hız kademelerinde PMV değeri 
-1 değerinin altındadır. 24 oC ortam sıcaklığında da özellikle ıslak halde 0.4 m/s ve 0.6 m/s hava 
hızlarında PMV değerinin -1 değerinin altında kaldığı tekrar bu tablodan da görülebilmektedir. Yani 
denekler ortamı biraz serin veya serin olarak hissetmektedirler. Ön çalışma deneyleri sırasında elde 
edilen PMV değerlerinde de benzer sonuçlar bulunmakta, boyun hareket açıklıkları üzerine etkisi 
bulunamayan bütün nem kademelerinde PMV değeri +0.5 ile -0.5 aralığında kalmaktadır. Böylece, 
boyun hareket kısıtlılıkları rastlanan ortam şartlarının sadece ısıl olarak konforsuz bir ortam 
yaratmadığı aynı zamanda da insanı konforsuzluk hissi dışında da fizyolojik olarak etkilediği 
görülebilmektedir. 
 
Tablo 5. Deneylerde elde edilen PMV değerleri. 
 

 20 oC 
0.2m/s  0.4m/s  0.6m/s 

22 oC 
0.2m/s  0.4m/s  0.6m/s 

24 oC 
0.2m/s  0.4m/s  0.6m/s 

 
Kuru 

 
-1.74     -1.75     -1.58 

 
  -1.04     -1.33     -1.46        

 
-0.50     -0.75     -1.25 

 
Islak 

 
-1.84     -2.00     -1.83 

 
  -1.34     -1.83     -1.63 

 
-0.50     -1.16     -1.50 

 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Mevcut çalışmada, güncel standartlarda verilen konfor sınırlarının dışında kalan fakat konfor 
bölgelerine yakın 20 oC ve 22 oC ortam sıcaklığı ile 0.4 m/s ve 0.6 m/s hava hızları değerlerinin ortamı 
kullanan insanlar için sadece konforsuzluk yaratmadığı aynı zamanda boyun hareket kısıtlılıklarına da 
sebebiyet verebildiği gösterilmiştir. Bahsedilen şartlarda vücut sırt bölgesi deri sıcaklığında da yüksek 
düşüşler yaşanabileceği simülasyon sonuçları üzerinden tartışılmıştır. 
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Yine deneyler neticesinde ıslak vücut halinin kuru vücut haline nazaran daha tehlikeli durumlar 
oluşturabileceği de görülebilmektedir. Bu bulgular neticesinde, iç ortam şartlarının güncel 
standartlarda verilen konfor sınırları içinde kalması şartıyla ısıl konfor parametrelerinin boyun hareket 
açıklıkları üzerine etken olmadığı sonucuna varılabilmektedir. Boyun hareket kısıtlılığı açısından riskli 
olarak belirlenen ortam şartlarında denekler ortamı biraz serin veya serin olarak hissetmişlerdir. Bu 
riskli şartlar mevcut standartlarda verilen konfor aralıklarının dışında fakat bu sınırlara yakın 
değerlerdir ve mekanik olarak iklimlendirilen ortamlarda oluşması mümkün olan şartlardır. Bu nedenle, 
boyun hareket kısıtlılıklarından kaçınmak için, iklimlendirilmiş ortamları kullananların ve bu ortamları 
klimatize eden mühendislerin bu çalışmada verilen önerilenleri dikkate almaları son derece önemlidir. 
 
 
 
 
SEMBOLLER 
 
A :Yüzey alanı (m2) 
C :Taşınım ile olan ısı transferi (W/m2) 
cp,b :Vücudun özgül ısısı (kJ/kg.K) 
Cres :Solunum ile olan taşınımla ısı transferi (W/m2) 
Esk :Deriden toplam buharlaşma ısı kaybı (W/m2) 
i :Vücut parçası numarası (boyutsuz) 
M :Toplam metabolik ısı üretimi (W/m2) 
m :Vücut kütlesi (kg) 
Pa :Ortam havasının su buharı basıncı (kPa) 
PMV : Isıl duyum indisi (boyutsuz) 
Psk,s :Derideki su buharı basıncı (kPa) 
Qcr,sk :Kordan deriye olan toplam ısı transferi (W/m2)  
R :Işınım ile olan ısı transferi (W/m2) 
Re,t :Toplam buharlaşma direnci (m2kPa/W) 
Rt :Toplam ısıl direnç (m2oC/W) 
Scr :Korda depolanan ısıl enerji (W/m2) 
Ssk :Deride depolanan ısıl enerji (W/m2) 
Tcr :Kor tabakası sıcaklığı (oC) 
To :Operatif sıcaklık (oC) 
Tsk :Deri tabakasının sıcaklığı (oC) 
w :Deri ıslaklığı (boyutsuz) 
W :Yapılan iş (W/m2)  
α :Deri bölgesinde bulunan vücut kütlesi (boyutsuz)  
θ :Zaman (s) 
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Gökhan SEVİLGEN 
Muhsin KILIÇ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, vücutla çevre arasında gerçekleşen ısı-kütle transferinin ve vücut fizyolojisinin 
gösterdiği tepkilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen birleşik hesaplamalı bir model oluşturulmuştur. 
Hesaplamalarda gerçek insan vücudu ölçü ve şekline sahip bir manken kullanılmıştır. Vücutla çevresi 
arasındaki ısıl etkileşim ortamdaki akış, sıcaklık ve nem dağılımı üç boyutlu hesaplamalı akışkanlar 
mekaniği kullanılarak belirlenmiştir. Bu kapsamda üç boyutlu curvilinear koordinat sisteminde Navier-
Stokes denklemlerinin yanında enerji ve transport denklemleri de çözümlemede kullanılmıştır. 
Modelde doğal taşınım etkileri için değişken özelikler, vücut ve ortam arasında ışınımla gerçekleşen 
ısı transferi için ayrık ordinat yöntemi ve türbülans modellenmesi için k-ε Reynolds sayısı modellemesi 
kullanılmıştır. Vücut metabolizmasının ısı üretimi ve fizyolojik denetim mekanizmaları iki bölgeli Gagge 
modeli yardımıyla hesaplanmıştır. Farklı ortam koşullarında üç boyutlu akış, sıcaklık ve nem 
dağılımlarının bulunmasıyla vücut ve ortam arasındaki duyulur ve gizli ısı transferinin belirlenmesi, 
vücut üzerinde ışınım ve taşınım ısı akıları, yerel ve ortalama taşınım katsayısı, deri sıcaklığı 
hesaplanmıştır. Sonuçlar literatürdeki deneysel ve teorik çalışmalar ile oldukça iyi uyum 
göstermektedir. 
 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Günümüzde CFD (Hesaplamalı Akışkan Dinamiği) artan bir hızla gelişmektedir. Karmaşık HVAC 
sistemlerinin sayısal hesaplama yöntemlerine dayanan analiz yöntemleri, gelişen bilgisayar 
teknolojileri yardımıyla araştırmacılar için yeterli hassasiyette ve kabul edilebilir sonuçlara ulaştığı bir 
duruma doğru hızla ilerlemektedir [1-4]. Kapalı ortamlarda, akış analizi, ısı ve kütle transferinin dikkate 
alındığı birleşik hesaplamalı modeller kullanılmıştır. HVAC alanında araştırmaların en önemli hedef-
lerinden biri ısıl duyarlılıktır. Isıl duyarlılık üzerine yapılan önceki çalışmalar daha çok deneysel 
çalışmalardı. Ancak günümüzde araştırmacılar CFD ve ışınım ile ısı transferinin birlikte 
değerlendirildiği birleşik hesaplama modellerini kullanarak ısıl duyarlılık ile ilgili sayısal çözümleme 
yöntemlerini deneysel çalışmalarla birlikte kullanmaktadırlar. İnsan vücudunun karmaşık şekli ve 
fizyolojik özellikleri ile ilişkili tüm parametrelerin ele alındığı, kapalı ortamlarda akış, ısı ve kütle 
transferinin sayısal çözümlemesine ilişkin yapılan hesaplamalarda bir takım zorluklar ortaya 
çıkmaktadır. Bu zorlukları aşabilmek için daha önce yapılan çalışmalarda bir takım basitleştirmeler 
kullanılmıştır. Örneğin sayısal çözümlemelerde insan sadece bir ısı üretim merkezi olarak kabul 
edilmiş ve geometrisi daha basit olarak tasarlanmıştır. Ancak bugün elde edilen sonuçlar itibariyle 
insan vücudunun fizyolojik şekli sayısal çözümlemede büyük rol oynamaktadır. İnsan vücudun ısıl 
duyarlılığı büyük ölçüde insan vücuduna ait yüzeylerdeki yerel ısı transfer karakteristiklerine bağlıdır. 
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Bu nedenle insan vücudu ile onu çevreleyen ortam arasında gerçekleşen ısı ve kütle transferine ilişkin 
sayısal analizden elde edilecek sonuçların kabul edilebilir hassasiyette ve doğrulukta olabilmesi için 
hesaplamalarda yerel özelliklerin değişimi de dikkate alınmalıdır [5]. Bu çalışmada vücutla çevre 
arasında gerçekleşen ısı ve kütle transferinin ve vücut fizyolojisinin gösterdiği tepkilerin belirlenmesi 
için gerçekleştirilen birleşik hesaplamalı bir model oluşturulmuştur. Hesaplamalarda gerçek insan 
vücudu ölçü ve şekline sahip bir manken kullanılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vucuttaki iç ısı transferi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vucut ve çevresi arasındaki etkileşimli ısı 
transferi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1. Birleşik Sayısal Simulasyon Akış Şeması 
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2. BİRLEŞTİRİLMİŞ ANALİZ 
 
Birleştirilmiş sayısal simülasyon metodu şekil-1 de gösterilmiştir. Simülasyon vücut yüzeyinde ısı ve 
kütle transferini birleştiren iki kısımdan oluşmaktadır. Her bir kısımdaki amaç ve hesaplama prosedürü 
aşağıda detaylı olarak verilmiştir. Birinci kısımda insan için termo-fiziksel model kullanılarak vücut 
içindeki ısı ve kütle transferi hesaplanmaktadır. Vücut çevresi ortam şartlarına bağlı olarak solunum ve 
terleme ile olan ısı ve kütle transferi miktarları hesaplanmaktadır. Buradan elde edilen veriler ikinci 
kısım için vücut üzerindeki sınır şartlarını tanımlamada kullanılmaktadır. Simülasyonun ikinci kısmında 
insanın içinde yer aldığı hacim içindeki akış, sıcaklık ve nem dağılımı hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
yöntemleriyle ışınım ve nem konsantrasyonu dağılımı için tanımlanan modeller ile bütünleşik olarak 
çözülmektedir.  Hesaplanan dağılımlar ile vücut ve çevresi arasında ısı ve nem transferi 
bulunmaktadır. İkinci kısımdan elde edilen veriler ile birinci kısım yeniden gözden geçirilmekte ve 
vücut üzerindeki sınır şartları yenilenmektedir. Bu şekilde yeterli yakınsama kriterleri sağlanana kadar 
iterasyonlar devam etmektedir.  
 
 
2.1 Modelleme 
 
Akış analizini gerçekleştirmek için kapalı ortam ve mankenin modellenmesi gerekmektedir. Bu amaçla 
2.6m x 2.2m x 2.7m ölçülerine sahip şekil-2 ’ de yer alan oda SolidWorks paket programı kullanarak 
modellenmiştir. Bu çalışma iç ortam koşulları durgun bir oda için gerçekleştirilmiştir. Çıplak, ayakta 
durur vaziyette yaklaşık olarak 1,81 m2 ‘lik toplam yüzey alanına sahip bir insanın net ısı üretimi 100,4 
W/m2 (ASHRAE handbook [6]) olarak alınmıştır. Oda, mankenin neden olduğu ısı ve nem üretimini 
ortamdan uzaklaştıracak şekilde havalandırma sistemine sahiptir. Bu amaçla giriş menfezi için hava 
hızı 0.12 m/s ve sıcaklığı 22°C’dir. Odaya ait duvarlar adyabatik olarak kabul edilmiştir. 
Hesaplamalarda kullanılan mankenin boyu standart insan boyutlarına göre modellenmiş ve 1,70 m’dir. 
Mankene ait toplam yüzey alanı 1,81 m2’dir. Mankene ait yüzeyler toplam 16 bölgeye (Tablo-1) 
ayrılmıştır. 16 kısımdan oluşan manken ile çevresini sınırlayan ortam arasındaki ısıl etkileşimler 
incelenmiştir. Bu amaçla tasarlanan manken ve yüzeyleri Şekil-2’de yer almaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Oda boyutları ve mankenin oda içindeki konumu 
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2.2 HAD Kullanılan Yöntem 
 
İç ortam HAD hesaplamalarında kullanılan çeşitli ticari bilgisayar yazılımları mevcuttur. Bu çalışmada 
Fluent 6 yazılımı kullanılmıştır. Yazılım üç boyutlu değişken özellikli doğal taşınım etkilerini de göz 
önüne alan süreklilik, momentum, enerji ve transport denklemlerini çözmektedir [7]. Çözümlerde 
taşınım terimleri için ikinci derece ayrıklaştırma yöntemi ve hız-basınç ilişkilendirilmesinde SIMPLEC 
algoritması kullanılmıştır.  
 
Türbülans modeli olarak düşük Reynolds sayısı etkilerini de göz önüne alan  RNG k–ε türbülans 
modeli kullanılmıştır. Bu tür hesaplamalarda gerek kararlılık ve gerekse sonuçların hassasiyeti 
açısından RNG k–ε türbülans modeli diğer modellere göre daha iyi sonuçlar verdiği literatürde 
belirtilmiştir[8]. Hesaplamalarda yakınsama akış denklemleri için normalize edilmiş kalanların 10-4  den 
ve diğer parametreler için 10-6 dan küçük olması yeterli bulunmuştur.  
 
 
Tablo 1. Toplam yüzey alanı ve mankene ait kısımlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Mesh yapısının oluşturulması çözüm sonuçlarının doğruluğu için son derece önemli bir süreçtir.  Mesh 
yapısını oluşturan elemanların sayısının fazlalığından çok oda içinde hız ve sıcaklık değişim hızının 
yüksek olduğu bölgelerde daha sık mesh yapısı kullanarak çözümün hassasiyetinin arttırılması 
amaçlanmıştır. 
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Şekil 3. Manken ve odaya ait mesh yapısı 
 
Mesh yapısı hexahedral, tetrahedral gibi elemanlardan oluşmaktadır. Şekil-3’te Manken yüzeyinde 
oluşturulan tetrahedral mesh yapısı yer almaktadır. 
 
Mankene ait mesh yapısını oluşturmak için Gambit paket programı kullanılmıştır. Oda ve manken 
yüzeylerinde toplam mesh eleman sayısı yaklaşık olarak 1,500,000 olacak şekilde mesh 
oluşturulmuştur.  
 
 
 
 
3. BİRLEŞİK HESAPLAMALI MODEL  
 
 
3.1 Termofiziksel Model 
 
Çok bölgeli birçok termofiziksel model 1970 ve 1980’lerde geliştirilmeye başlanmıştır. Bu modeller 
arasında Fanger’in modeli [9] ve Gagge’in iki bölmeli modeli [10-11] ısıl duyarlılık (thermal sensation) 
analizlerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Bunun başlıca nedenleri arasında basitlikleri ve ısıl denge 
açısından uygulamadaki başarılarıdır [12-17]. Bu çalışmada Gagge’in iki bölmeli modeli kullanılmıştır. 
Gagge ve arkadaşları tarafından geliştirilen iki bölmeli modelde anlık enerji dengesi iç bölüm ve deri 
tabakası için yazılırsa; 
 

skcrresrescr QECWMS ,)( −+−−=         (1) 
 

)(, skskcrsk ERCQS ++−=          (2) 
 
elde edilir. Bu denklemlerdeki (C+R+Esk) terimi taşınım, ışınım ve buharlaşma ile vücuttan olan toplam 
ısı kaybını vermektedir. C taşınım ve R ışınım ısı akıları HAD hesaplamalarından bulunabilir ve 
buharlaşma ile olan ısı transferi Esk aşağıdaki bağıntı ile hesaplanabilmektedir. 
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Solunum yoluyla olan duyulur ve gizli ısı kayıpları ise; 
 
 Daexapresres AttcmC /).(. , −=         (4) 
 

Daexfgresres AWWhmE /).(. −=         (5) 
 
burada, 
 

MKm resres .=            (6) 
 

aaex Wtt .32.066,06,32 ++=          (7) 
 

aaex WtW .2,0.000065,00277,0 ++=        (8) 
 
ifadeleriyle bulunabilir. 
 
Sıcaklık denetim mekanizmaları (vazomotor, terleme, titreme), deriden ve iç bölgeden gelen sıcaklık 
sinyalleri ile harekete geçmektedir. Bu işlemleri beş sinyal başlatmaktadır. Bu sinyaller; iç bölgeden 
gelen sıcak sinyal (WSIGcr), iç bölgeden gelen soğuk sinyal (CSIGcr), deriden gelen sıcak sinyal 
(WSIGsk), deriden gelen soğuk sinyal (CSIGsk) ve vücuttan gelen sıcak sinyal (WSIGb). Bu sinyaller 
tabakaların nötr sıcaklıkları ile gerçek sıcaklıkları arasındaki fark olarak tanımlanmıştır ve sadece 
pozitif değerler alabilirler: 
 
 
WSIGcr = max{(Tcr-Tcr,n) , 0}         (9) 
 
 
CSIGcr = max{(Tcr,n-Tcr) , 0}         (10) 
 
 
CSIGsk = max{(Tsk,n-Tsk) , 0}         (11) 
 
 
WSIGsk = max{(Tsk-Tsk,n) , 0}         (12) 
 
 
WSIGb = max{(Tb-Tb,n) , 0}         (13) 
 
 
İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı, deri ve iç vücut sıcaklıklarının ağırlıklı ortalaması alınarak 
aşağıda verilen denklem yardımıyla bulanabilir. 
 

crskb ttt ).1(. αα −+=           (14) 
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Burada vücudun toplam kütlesinin deri bölmesinde bulunan kısmını simgeleyen α değeri aşağıdaki 
bağıntı ile verilmiştir. 
 

( )585,0.3600/745,00418,0 ++= blmα         (15) 
 
İç vücut ve deri sıcaklıklarının nötr değerden sapmalarının kan akışı üzerindeki etkileri matematiksel 
olarak aşağıdaki denklem ile ifade edilmiştir. 
 

sk

cr
bl

CSIG
WSIGm

5.01
2003.6

3600
1.

+
+

=
           (16) 

 
Kan debisindeki değişmeler, deri ve iç vücut bölmelerinin etkin kütlelerini değiştirecektir. İki bölmeli 
anlık enerji dengesi modelinde, iç bölge ile deri arasındaki ısı geçişi aşağıdaki bağıntı ile verilmiştir. 

)).(.(
.

,, skcrblblpskcr ttmcKQ −+=
             (17) 

 
Titreme ve kas gerilmesi yoluyla metabolik ısı üretimi soğuk ortamlarda vücudun ısı dengesini 
koruması açısından damarlarda vazokonstrüksiyona oranla daha etkili bir mekanizmadır. Titreme ile 
metabolik enerji üretimi hem deri hem de iç vücuttan eşzamanlı soğuk sinyallerin gönderilmesini 
gerektirir ve bu iki sinyalle ilişkisi denklem-18 ile ifade edilmiştir. 
 

crskshiv CSIGCSIGM ..4,19=          (18) 
 
Bu durumda toplam metabolik enerji aşağıdaki denklem yardımıyla bulunabilir. 
 

shivact MMM +=           (19) 
 
 
3.2 Sınır Şartları 
 
Odaya ait yüzeylerde, mankene ait yüzeylerde, giriş ve çıkış menfezlerinde tanımlanan sınır şartları 
Tablo-2’ de yer almaktadır. 
 
Tablo 2. Sınır şartları 
 

Giriş Menfezi  Ug=0.12 m/s, Tg=22°C, Xg=9.5 g/kg 
kg=0.002Ug 2, εg =kg

3/2 / (0.3D)   burada (D=0.2 m) 

Duvar Sınır Şartı 

Nem :  
Duvar 0)/( =∂ ddyX  (Adyabatik yüzey) 
Ud =0 , 0)/( =∂= dd dykk  ,εd =0  
Sıcaklık :  
Duvarlar(Oda yüzeyleri): q  =0 
Manken yüzeyleri : q  =  M-(Cres+Eres)-Esk 
ε =0.98 (Manken yüzeyleri için), ε =0.95 (Duvar yüzeyleri için) 
 

Çıkış Menfezi U, k,  ε, T, X : serbest çıkış 
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4. HESAPLAMALAR VE BULGULAR 
 
 
4.1 Hız Dağılımı 
 
Z=1,1 kesit düzlemlerinde hız dağılımı Şekil-4 ‘de gösterilmiştir. Omuz kısmından baş kısmına doğru 
mankene ait vücudun geometrisindeki boyutsal azalmadan dolayı yukarı yönlü havanın hızında artış 
görülmektedir.  
 
Manken yüzeyindeki hız sınır tabakası omuz bölgesinde yükseklik doğrultusuna bağlı olarak 
artmaktadır. Baş kısmının üzerinde hız maksimum değere ulaşmakta ve 0,26 m/s’dir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 
 
 
 
 

Şekil 4. Z=1,1 Düzleminde Hız(m/s) Dağılımı 
 
 
4.2 Sıcaklık Dağılımı 
 
Şekil-5’de manken yüzeyindeki sıcaklık dağılımı görülmektedir. Menfezlerin konumlarındaki farlılıktan 
dolayı dikey yönlü bir sıcaklık gradyeni oluşmuştur. Manken yüzeyinde ayak ve baş seviyeleri 
arasındaki sıcaklık farkı 3-4°C’dir. Işınım ile ısı transferi ve taşınım ile ısı transferi birlikte etki ettiği 
durumda dikey yönlü sıcaklık gradyeni, sadece taşınım ile ısı transferi etkili olduğu duruma göre 
karşılaştırıldığında hızlı bir artış göstermemektedir. Bunun nedeni ışınım ile ısı transferi sonucunda 
odaya ait duvar yüzeyleri arasındaki sıcaklık farkının azalmasıdır. Bu durumda odaya ait yüzeyler 
adyabatik kabul edilebilir. Hava sıcaklığının uniform dağılım gösterme eğiliminde olduğu sonucuna 
varılmıştır. Odanın üst kısımlarında yer alan bölgede mankenin üzerindeki kısımda sıcaklık yüksek 
değerlerde ve yaklaşık olarak 26° C olacak şekilde uniform dağılıma sahiptir. 
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Şekil 5. Z=1,1 Düzleminde Sıcaklık(°C) Dağılımı 
 

 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              - İzafi Nem(%) -                                              - Mutlak Nem(kg/kg kuru hava) - 

 
Şekil 6. Z=1.1 Düzleminde Mutlak ve İzafi Nem Dağılımı 

 
 
4.3 Mutlak ve İzafi Nem Dağılımı 
 
İnsan vücudu tarafından üretilen nem yükselen hava ile uzaklaştırılmaktadır. Üretilen nem difüzyon ile 
oda içine yayıldığı gözlenmektedir. Sonuç olarak oda hacminin üst bölgeleri alt bölgelere göre daha 
yüksek mutlak nem dağılımı hesaplanmıştır.  
 
Oda içindeki mutlak nem dağılım açısından oda içindeki sıcaklığa benzer özellikler göstermektedir. 
İzafi nem, sıcaklığın düşük olduğu giriş menfezine yakın kısımlarda yüksek değerlere sahiptir. 
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Oda hacminde izafi nem uniform kabul edilebilecek şekilde  %60 ile %80 arasında bir değişim 
göstermektedir. Ortalama İzafi nem yaklaşık olarak %65 olarak hesaplanmıştır. 
 
 
4.4 Duvar Yüzey Sıcaklıkları  
 
Tablo-3 ‘de duvar yüzey sıcaklıklarına ait dağılım gösterilmiştir. Adyabatik duvarlar insan vücudu ile 
etkileşim sonucunda ışınım ile ısı transferi ile ısı kazanırlar. Bu ısı, taşınım ile ısı transferi ile ortam 
havasına aktarılır.  Dolayısıyla duvar yüzey sıcaklıkları ortam havasının sıcaklığından yaklaşık olarak 
0.3°C daha yüksek hesaplanmıştır.  
 
Ayrıca duvar yüzeyleri arasındaki sıcaklık farkından dolayı oluşan  ışınım ile ısı transferi de meydana 
gelmektedir. Bu durum duvar yüzey sıcaklıklarını uniform kabul etmemiz sonucunu doğurur. 
 
Tablo-3 Duvar Yüzey Sıcaklıkları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 İnsan Vücudundan Ortama Olan Isı Transferinin Dağılımı  
 
İnsan Vücudundan onu çevreleyen ortama metabolik ısı üretimi şeklinde 1,72 Met, taşınım ile ısı 
transferi şeklinde 31,1 W/m2, ışınım ile ısı transferi şeklinde 39,9W/m2, buharlaşma şeklinde 20,4 
W/m2  solunum şeklinde 8.6 W/m2 değerinde olmak üzere toplam 100 W/m2 ısı kaybı olmaktadır.  
 
Sonuç olarak insan vücudundan taşınım ile ısı transferi kaybı toplam ısı kaybının %31.1’ni, ışınım ile 
ısı transferi kaybı toplam ısı kaybının %39,9’unu, buharlaşma ile ısı kaybı toplam ısı kaybının % 
20,4’ünü ve solunum ile ısı kaybı toplam ısı kaybının %8,6’sını oluşturmaktadır.  
 
Bu değerler gerçekleştirilen simulasyona ait şartlar neticesinde elde edilmiştir. İnsan vücudundan 
ortama olan ısı kaybının büyük bir kısmı ışınım ile ısı transferi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu sonuç 
ise insan vücudunun ısıl duyarlılığının, ışınım ile ısı transferinden önemli ölçüde etkilendiği sonucunu 
doğurur. 
 
 
4.6 Manken ve Oda Duvarları Arasındaki ısıl Denge 
 
Tablo 3 de görüldüğü gibi taban sıcaklığı en düşük sıcaklık değerine sahip olup diğer duvar yüzeyleri 
sıcaklığından yaklaşık olarak 1°C daha düşüktür.  Dolayısıyla taban yüzeyi diğer duvarlara göre ışınım 
ile ısı transferi açısından kazancı daha büyüktür ve 40,6 W değerindedir.  
 
Buna karşın tavan yüzeyinde sıcaklık değeri en düşük ve ışınım ile ısı transferi açısından kazancı 12,7 
W civarındadır.  
 
Yan duvar yüzeyleri, giriş ve çıkış kısmındaki duvar yüzeylerine göre daha düşük ışınım ile ısı transferi 
gerçekleşmektedir. Bunun temel nedeni yan duvarlar ile insan vücudu arasında, menfezlerin 
bulunduğu duvar yüzeylerine göre daha düşük görüş faktörüne sahip olmasıdır. 

Duvar Yüzey Sıcaklıkları 

Duvar Yüzeyi 
Ortalama Sıcaklık 

Değeri(°C) 
Çıkış kısmındaki duvar 26,16 
Giriş kısmındaki duvar 26,07 
Sağ duvar 26,01 
Sol duvar 26,01 
Taban 25,21 
Tavan 26,46 
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Ayrıca yan duvarlar arasında simetrik yüzey sıcaklıklarına sahip olmalarına rağmen, ışınım ile ısı 
transferi sonucunda hesaplanan ısı akısı değerleri arasında düşük bir fark vardır. Bunun nedeni insan 
vücudunun yüzey sıcaklık dağılımının asimetrik olmasıdır.   
 
 
4.7 Manken Deri Yüzey Sıcaklığı 
 
Şekil-7 Manken Deri yüzey sıcaklığının dağılımını göstermektedir.  Genel olarak 26°C ile 35°C 
arasında bir değişim göstermektedir. Deri yüzey sıcaklığı ayak kısmında 26°C ‘ye kadar düşmekte, 
omuz kısmında ise 34°C’ye kadar çıkmaktadır.  
 
Ortalama deri yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak 33.1°C hesaplanmıştır. Bu değer insan vücudunun 
fizyolojik ısıl denge şartlarında kapalı ortamda normal aktivite durumunda elde edilen 33,7°C değerine 
oldukça yakındır.  
 
 
  
 
 
 
                                                                                     
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7. Manken Deri Yüzey Sıcaklığı(°C) Dağılımı ve Isı Taşınım Katsayısı ( W/m2K) 
 
 
4.8 Manken Yüzeyinin Taşınım ile Isı Transfer Karakteristikleri 
 
Şekil-7’de manken yüzeyinde taşınım ile ısı transferi sonucunda hesaplanan ısı akısı değerleri 
görülmektedir. Tüm şekillerin ortak özelliği ayak kısımlarında daha ince sınır tabaka kalınlığından 
dolayı ısı akısı değerleri daha yüksek hesaplanmıştır.  
 
Mankenin boyuna bağlı olarak değerler giderek azalmaktadır. Taşınım ile ısı transferi sonucunda 
hesaplanan ısı akısı değerleri 30-45 W/m2 değerleri arasında değişmektedir.  
 
Isı taşınım katsayısı ise genel olarak 4-5 W/m2 değerleri arasında değişmektedir. Ayak yüzeyinde 6 
W/m2 değerine kadar çıkmaktadır. Ortalama ısı transfer katsayısı 4,1 W/m2 olarak hesaplanmıştır. 
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                                          -Işınım Akısı (W/m2)                          - Işınım Sıcaklığı 

 
Şekil 8. Manken Yüzeyinin Işınım Akısı ve Işınım Sıcaklığı Dağılımı 

 
 
4.9 Manken Yüzeyinin Işınım ile Isı Transfer Karakteristikleri 
 
Şekil-8’de mankenin ışınım ile ısı transfer karakteristikleri yer almaktadır. Hem odaya ait duvar yüzey 
sıcaklık farklarının hem de manken yüzeylerindeki sıcaklık farklarının düşük olmasından dolayı ışınım 
ile ısı transferi şeklinde hesaplanan ısı akısı 30-40 W/m2 arasında değişmektedir.  
 
Ayak kısımlarında düşük yüzey sıcaklığından dolayı daha düşük ısı akısı değeri hesaplanmıştır. 
Ortalama olarak bakıldığında ışınım ile gerçekleşen ısı akısı (39,9 W/m2) , taşınım ile gerçekleşen ısı 
akısı(31,1 W/m2) değerinden daha yüksek olarak hesaplanmıştır.  
 
Şekil-8 manken yüzeyindeki ortalama ışınım sıcaklık dağılımını göstermektedir. Manken yüzeyindeki 
ortalama ışınım sıcaklığı 25°C ile 27°C arasında değişmektedir. Mankenin sağ ve sol yüzeyleri düşük 
ortalama ışınım sıcaklık değerlerine sahiptir. Bunun nedeni bu yüzeyler ile düşük yüzey sıcaklığına 
sahip taban yüzeyi arasındaki büyük görüş faktörleridir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada, gerçek insan vücudu ölçü ve şekline sahip bir manken kullanılarak vücutla çevre 
arasında gerçekleşen ısı-kütle transferinin ve vücut fizyolojisinin gösterdiği tepkilerin belirlenmesi için 
gerçekleştirilen birleşik hesaplamalı bir model oluşturulmuştur. Vücut metabolizmasının ısı üretimi ve 
fizyolojik denetim mekanizmaları iki bölgeli Gagge modeli yardımıyla hesaplanmıştır. Fizyolojik model 
hesaplamaları insan yüzeyi sınır şartları olarak kullanılarak, vücutla çevresi arasındaki ısıl etkileşim 
ortamdaki akış, sıcaklık ve nem dağılımı üç boyutlu hesaplamalı akışkanlar mekaniği kullanılarak 
belirlenmiştir. Bu kapsamda üç boyutlu curvilinear koordinat sisteminde Navier-Stokes denklemlerinin 
yanında enerji ve transport denklemleri de çözümlemede kullanılmıştır. 
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Modelde doğal taşınım etkileri için değişken özelikler, vücut ve ortam arasında ışınımla gerçekleşen 
ısı transferi için ayrık ordinat yöntemi ve türbülans modellenmesi için RNG k-ε Reynolds sayısı 
modellemesi kullanılmıştır. Farklı ortam koşullarında üç boyutlu akış, sıcaklık ve nem dağılımlarının 
bulunmasıyla vücut ve ortam arasındaki duyulur ve gizli ısı transferinin belirlenmesi, vücut üzerinde 
ışınım ve taşınım ısı akıları, yerel ve ortalama taşınım katsayısı, deri sıcaklığı hesaplanmıştır. 
Konforun önemli bir faktör olduğu kapalı ortamlarda, akış analizi, ısı ve kütle transferinin dikkate 
alındığı birleşik hesaplamalı modelleri kullanılarak karmaşık HVAC sistemlerinin sayısal hesaplama 
yöntemlerine dayanan analiz yöntemlerinin araştırmacılar için yeterli hassasiyette ve kabul edilebilir 
sonuçlara ulaştığı bu çalışma ile gösterilmiştir. Geliştirilen yöntem farklı mekanlarda sadece ayakta 
duran insan için değil farklı konumlarda örneğin oturan ve yatan mankenler ilede kullanılabilir. Ayrıca 
farklı ölçülerde ve sayıda mankenler kullanılarak çeşitli analizler yapmak mümkün olabilecektir. Bu 
çalışmanın sonuçları diğer çalışmalara da öncülük edecektir. 
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ÖZET 
 
Ankara’da evlerin salon, mutfak ve banyosu, okul, kreş, kafe ve restoran, spor salonu, kütüphane, ofis 
ve yemekhanelerden biyoaerosol örnekleri alınarak biyoaerosol düzeyleri tespit edilmiştir. En yaygın 
gözlenen bakteri türlerinin Micrococcacea (%31.2), Bacillacea (%22.4), Staphylococcus auricularis 
(%20.4) ve Staphylococcus hominis (%10); en yaygın gözlenen mantar ve küf türlerinin ise Penicillium 
sp. (%44.8), Aspergillus sp. (%23.3), Cladosporium sp. (%7), Rhizopus sp. (%7) olduğu tespit 
edilmiştir.  En yüksek toplam bakteri düzeyleri okul ve kreşlerde; mantar ve küfler ise evlerin banyo ve 
mutfaklarında gözlenmiştir. İç ortam örnekleme çalışmaları ile paralel olarak, dış ortamda yapılan 
çalışmanın sonuçlara göre; iç ortam biyoaerosol konsantrasyonları, genellikle, dış ortam 
konsantrasyonlarından 2 kat daha yüksek bulunmuştur.  Bu değer, toplam bakteriler açısından 3 kata 
kadar çıkmaktadır.  İç ortam havasında tespit edilen alerjen ve enfeksiyona neden olduğu bilinen, 
mantar ve küf türleri ile hastalık yapıcı bakterilerin iç ortamlardan yaygın olarak tespit edilmiş olması, 
bu kirleticilerden kaynaklanan sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceği tespit edilmiştir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İnsanlar zamanlarının büyük bir bölümünü (% 80’den fazla) kapalı ortamlarda geçirmektedir. Bu 
nedenle, iç ortam havasının halk sağlığı üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Bu konu ile ilgili olarak 
yapılan çalışmalarda, iç ortam hava kalitesinin bozulmasının çeşitli solunum yolu hastalıkları (astım 
gibi), alerjik hastalıklar (hypersensitivity pneumonitis gibi) ve kansere neden olabileceği 
belirtilmektedir. İç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi; insan sağlığının korunması ile rahatsızlıklardan 
kaynaklanan iş kaybının azalmasına ve tıbbi tedaviler nedeniyle ortaya çıkan ekonomik kayıpların da 
önüne geçilecektir. İç ortam hava kalitesinin sağlanması konusunda tasarımcıların, kullanıcıların, yapı 
malzemesi üreticilerinin vb. bilinçlenmesi gerekmektedir. 
 
İç ortam havası; (1) biyolojik kaynaklı bakteri, mantar, küf, virüs, polen ve onların parçalarından oluşan 
biyoaerosoller ve (2) yemek pişirme, sigara içimi, ısıtma ve soğutma sistemleri, bina yapı malzemeleri 
ve mobilyalardan kaynaklanan biyolojik olmayan toz ve diğer kirleticiler nedeniyle kirletilebilmektedir.  
Biyoaerosoller; bakteri, fungi, fungi sporları, virüsler ile polen ve onların fragmentlerini içeren biyolojik 
kökenli havadan kaynaklı tüm organik tozların genel adıdır [1,2]. Bu biyolojik canlılara ve onların 
endotoksin, mikotoksin ve VOC gibi mikrobiyal metabolitlerine maruz kalınması durumunda olumsuz 
sağlık koşulları oluşabilmektedir [3]. Bu tip kirleticilerin bulunduğu evlerde astım hastalarının krizlerinin 
sıklaşması ve solunum yolları hastalıkları arasında ilişki bulunduğu yapılan çalışmalar ile tespit 
edilmiştir [4]. 
 
Mikroorganizmalar iç ortama ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemlerinden, kapılardan, 
pencerelerden, duvar açıklıklarından, su tesisat borularından gelebildiği gibi, ayakkabı veya kıyafetler 
ile de iç ortama taşınabilmektedir. Mikroorganizmaların iç ortamda büyümesini ise; iç ortamın nem 
oranı, sıcaklık ve besin (kir, odun, kağıt, boya v.s) varlığı ile, oksijen ve ışık miktarı belirlemektedir. İç 
ortamda en yaygın bulunan mikroorganizmalar, mantar ve bakterilerdir. Mantarların ürettikleri sporlar 
havaya karışabilmektedir; bazı mantarlar ise zehirli maddeler olan mikotoksin veya uçucu organik 
bileşikler de üretebilmektedir. 
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İç ortamlarda hastalık yapabilen en yaygın mantar türleri  Penicillium sp., Aspergillus sp., ve Altemaria 
sp.’dır. Benzer olarak, bazı bakteriler de zehirli maddeler olan endotoksinler ve uçucu organik 
bileşikleri üretebilmektedir. 
 
Yapılan çalışmalar, havada yüksek miktarda bulunan mikropların astım ve allerjik rinite [5], 
hipersensitivite pnömoni [6] ve hasta bina sendromuna [7] neden olduğunu göstermiştir. Ancak, 
yarattıkları sağlık sorunları yalnızca allerjik hastalıklarla sınırlı değildir; biyoaeosoller ve yan-ürünlerinin 
enfeksiyona neden oldukları [8] ve toksik etkilerinin de [9] bulunduğu bilinmektedir. 
 
Türkiye’de iç ortam hava kalitesinin tespitine yönelik oldukça sınırlı sayıda çalışma mevcuttur [örn. 10, 
11,12]. İç ortamda kişilerin maruz kaldıkları biyoaerosol seviyeleri ile ilgili yapılan çalışmalar, Edirne ve 
Afyon’da yapılan çalışmalar ile sınırlıdır.  Edirne’de ilköğretim okullarında ölçülen bakteri ve mantar 
[13], Afyon’da evlerde ölçülen mantar seviyeleri [11] dışında, kişilerin maruz kaldıkları biyoaerosol 
düzeyleri ve ulaşılabilecek maksimum seviyeler hakkında başka bir bilgi yoktur. 
 
Bu çalışmada, Ankara’da farklı türdeki iç ortamların havasında bulunan biyoaerosollerin seviyelerinin 
ve türlerinin araştırıldığı çalışmaya ait elde edilen ilk sonuçlar sunulacaktır.   
 
 
 
 
2. MATERYAL VE METOTLAR  
 
 
2.1 Örnekleme 
 
Ankara’da, farklı türdeki kapalı ortamlarda; ev, iş yeri, laboratuar, kafeterya, okul, kütüphane, kreş, 
spor salonu ve bunların hemen dışındaki ortamlarda, 2006 Ekim- 2007 Mart ayları arasında yaklaşık 
olarak 122 biyoaerosol örneği toplanmıştır.  
 
Biyoaerosollerin örneklenmesi ve analizinde NIOSH (National Institute of Occupational Safety and 
Health) Method-0800 “Bioaerosol Sampling (Indoor Air)” kullanılmıştır. Bu metot hem mantarların 
tespitine, hem de kültür edilebilen organizmalar olan bakteri, fungi, termofilik aktinomisetlerin tespitine 
yöneliktir. Biyoaerosoller, tek basamaklı Andersen tipi biyoaerosol örnekleyici (SKC)  ile hedef 
biyoaerosollere uygun besin ortamında toplanmıştır. İç-dış ortam havasından kaynaklanan bakteri ve 
mantar seviyesinin ve türlerinin belirlenmesinde steril, hazır besiyerleri kullanılmıştır. Toplam bakteri 
sayısının tespit edilmesi için, Plate Count Agar; bakteri türünün belirlenmesi için, Kanlı Agar, 
Mantarların tespit edilmesi için Sabouraud-Antibiyotikli Agar ve Tüberkülozun varlığını tespit 
edebilmek için Löwenstein-Jensen Agar kullanılmıştır.  
 
İç ortam havası, her örnekleme öncesi dijital akım ölçer ile kalibre edilmiş olan vakum pompası (SKC) 
ile 28.3 L/dk hızla, 4 dakika süre ile agarların üstüne alınmıştır. Biyoaerosol örneklemesinde 
uygulanması gereken standart 28.3 L/dk’lık debiden ortalama % 1.26 sapma olmaktadır. Bu değer, % 
5’lik kabul edilebilir hata yüzdesinde düşük olduğu için ortalama debi değeri olarak kullanılmaktadır.  
 
Örnekler ve kör numuneler, analiz yapılana kadar soğuk koşullarda taşınmış ve depolanmıştır. 
Örnekleme, insan solunum seviyesi olan 1.5 metre yükseklikte olacak şekilde, iç ortamın tam 
merkezine; dış ortamda ise, pencere dışında mümkün olduğu durumda balkonda yapılmıştır. 
Örnekleme süresince iç ortam ve dış ortama ait sıcaklık ve bağıl nem değerleri dijital higrometre ile 
kaydedilmiştir. 
 
 
2.2 Analiz 
 
Örnekleme süresi sonunda ağzı hemen kapatılan besiyerleri laboratuara götürülerek inkübatöre 
yerleştirilmektedir. Bakteriler için standart olan 37 ºC’de 48 saat; mantarlar için ise 25 ºC’de yaklaşık 7 
gün inkübasyon koşulları uygulanmaktadır. İnkübasyon periyodundan sonra bakteri tür ve sayılarının 
tespitinde aşağıdaki testler uygulanmaktadır: 
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 Koloni sayımı: Koloni sayıcı üzerine yerleştirilen besiyeri, floresan ışık altında yarı-otomatik 

olarak sayılmaktadır. 
 Bakteri türünün ve oranının belirlenmesi: Besiyerleri üzerinde üreyen bakterilerden Hemoliz 

yapanlar ve Hemoliz yapmayan türler belirlenerek ve bu türlerin her birinin, üreme yapan tüm 
türlere olan oranı saptanmaktadır.  

 Bakterilerin gram boyaması: Lam üzerine alınmış preparat sırayla; kristal viyole, lügol, % 95’lik 
etil alkol ve sulu fuksin içerisinde bekletildikten sonra mikroskopta rengine bakılmaktadeır. 
Mor-mavi boyanan hücreler Gram Pozitif (+), pembe-kırmızı boyanan hücreler Gram Negatif (-
) olarak isimlendirilmektedir. 

 Bakteride katalaz deneyi: Besiyerlerinde üreyen bakterilere (hidrojen peroksit) ilave edilerek 
oksijenin kabarcıklar halinde çıkması ile katalazın varlığı (katalaz pozitif) kanıtlanmaktadır. 

 Bakteride oksidaz testi: Oksidaz enzimi yönünden pozitif olan bakterilerin tespiti için kullanılır. 
Oksidaz testi üzerine alınan preparatta eflatun renk değişimi gözlenirse, oksidaz pozitif olarak 
kabul edilmektedir. 

 Hazır besiyerleri üzerine toplanmış olan örneklerden bakteri türleri, inkübasyon ve sonrasında 
yapılan testler sonrasında izole edilmektedir. İzole edilen bakteri kültürleri, kanlı agar üzerine 
ekildikten sonra 24 saat süre ile 37 ºC’de etüvde inkübe edilmektedir. Üremenin gerçekleştiği 
saf kültürler VITEK1 Cihazında otomatik olarak tür tanımlanması amacıyla analiz edilemktedir. 
Cihaz, 14 saatlik analiz süresi boyunca toplam 32 bakteri türünün belirlenmesine imkan 
vermektedir.  

 
İnkübasyon periyodundan sonra mantar tür ve sayı tayininde aşağıdaki testler uygulanmaktadır: 
 

 Mantar besiyerlerinde üreyen türler, mikroskop altında morfolojik yapılarına göre, cins bazında 
tespit edilmektedir.  

 Koloni sayımı: Koloni sayıcı üzerine yerleştirilen besiyeri, floresan ışık altında yarı-otomatik 
olarak sayılır. 

 
Biyoaerosol örneklerinde gözlenen mantar miktarı, basit koloni sayımı şeklinde yapılmıştır. Sonuçlar, 
colony forming units (CFUs)/m³ biriminde ifade edilmiştir. Mantar türleri standart taksonomik atlaslar 
yardımıyla, mikro ve makromorfolojik özelliklerine bağlı olarak tanımlanmaktadır.   
 
 
 
 
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Farklı türdeki iç ortamlarda kış döneminde yapılan örnekleme sonucunda tayin edilen bakteri ve 
mantarndüzeylerine ait sonuçlar Tablo 1 ve 2’de verilmektedir.  En yaygın gözlenen  bakteri türlerinin 
Micrococcacea (%31.2), Bacillacea (%22.4), Staphylococcus sp. (%30.4); en yaygın gözlenen mantar 
türlerinin ise Penicillium sp. (%44.8), Aspergillus sp. (%23.3), Cladosporium sp. (%7), Rhizopus sp. 
(%7) olduğu tespit edilmiştir.  En yüksek toplam bakteri düzeyleri okul ve kreşlerde, mantar ve küfler 
ise evlerin banyo ve mutfaklarında gözlenmiştir.   
 
İç ortam havasında bulunan biyoaerosollerin kaynakları hem iç ortam, hem de dış ortamda 
bulunabilmektedir.  Ağaçlık ve sulak alanlarda yer alan binalarda küflerin ana nedeni dış ortamda 
bulunan mantarlar ve küfler olabilmekteyken; sıcak ve nemli bölgeler de iç ortamlarda bulunan 
mantarlar sebep olabilmektedir.  Aspergillus sp. ve Penicillium sp. gibi iç ortamlarda sıklıkla rastlanan 
küflerin kaynağı genel olarak dış ortamlardır ve “kuru” binalarda en yaygın bulunan küf türleridir.  
Ankara gibi nem oranının oldukça düşük olduğu bir bölgede yapılan bu çalışma sonuçları da iç ortam 
havasında en yaygın bulunan mantar türlerinin benzer olarak, Aspergillus sp. ve Penicillium sp. olması 
önceki çalışmaları doğrulamaktadır.  
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Tablo 1. Ankara‘da bazı iç ve dış ortamlarda gözlenen toplam bakteri düzeyleri ve gözlenen bakteri 
türleri 
 
 

Ortam Türü Örnek 
Sayısı 

Toplam 
Bakteri 
Miktarı 

(CFU/m3) 
Gözlenen Bakteri Türleri 

Ev: Salon 18 735 
Micrococcacea 

Bacillacaea 
Corynobacterium 

Staphylococcus.sp. 

Ev: Mutfak 6 655 
Micrococcacea 

Bacillacaea. 
Corynebacxerosis 

Staphylococcus sp. 

Ev: Banyo 4 523 
Micrococcacea 

Bacillacaea 
Staphylococcus.sp. 

Boş Ev 5 92 
Micrococcacea 

Bacillacaea 
Staphylococcus.sp. 

Kütüphane 9 113 
Micrococcacea 

Bacillacaea 
Staphylococcus sp 

Kafe 6 718 
Micrococcacea 

Bacillacaea 
Staphylococcus sp. 

Laboratuar 10 307 
Micrococcacea 

Bacillacaea 
Corynobacterium 

Staphylococcus sp. 

Ofis 14 348 
Micrococcacea 

Bacillacaea 
Staphylococcus sp. 

İlköğretim 
Okulu 10 997 

Micrococcacea 
Bacillacaea 

Staphylococcus sp. 

Kreş 4 956 
Micrococcacea 

Bacillacaea 
Staphylococcus sp. 

Spor Salonu 8 757 
Micrococcacea 

Bacillacaea 
Staphylococcus sp. 

Yemekhane 6 682 
Micrococcacea 

Bacillacaea 
Staphylococcus sp. 

İç Ortam 
Ortalaması 100 574 

Micrococcacea 
Bacillacaea 

Staphylococcus sp. 

Dış Ortam 
Ortalaması 21 193 

Micrococcacea 
Bacillacaea 

Staphylococcus.sp. 
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Tablo 2. Ankara‘da bazı iç ve dış ortamlarda gözlenen toplam mantar ve küf düzeyleri ve gözlenen 
mantar ve küf türleri 
 

Ortam Türü Örnek 
Sayısı 

Toplam 
Mantar 
Miktarı 

(CFU/m3) 
Gözlenen Mantar-Küf Türleri 

Ev: Salon 18 96 Aspergillus sp. Penicillium sp. 
Cladosporium sp. Rhizopus sp. 

Ev: Mutfak 6 350 
Aspergillus sp. 
Penicillium sp. 
Rhizopus sp. 

Rhizomucor sp. 

Ev: Banyo 4 316 Aspergillus sp. Penicillium sp. 
Cladosporium sp. 

Boş Ev 5 183 
Aspergillus sp. 
Penicillium sp. 

Botrytis sp. 
Pithomyces sp. 

Kütüphane 9 18 
Aspergilluss sp. Penicillium sp. 

Rhizopus sp. 
Pithomyces sp. 
Ulacladium sp. 

Kafe 6 161 Aspergillus sp. Penicillium sp. 
Rhizomucor sp. 

Laboratuar 10 99 Aspergillus sp. Penicillium sp. 
Rhizomucor sp. Cladosporium sp. 

Ofis 14 103 

Aspergillus sp. 
Penicillium sp. 

Stemphylium sp. 
Ulocladium sp. 
Rhizomucor sp. 

Candida sp. 

İlköğretim 
Okulu 5 75 

Aspergillus sp. Penicillium sp. 
Rhizopus sp. 
Phoma sp. 

Kreş 4 31 Aspergillus sp. Penicillium sp. 
Pithomyces sp. 

Spor Salonu 8 59 Aspergillus sp. Penicillium sp. 
Cladosporium sp. Rhizopus sp. 

Yemekhane 6 46 
Aspergillus sp. Penicillium sp. 

Rhizomucor sp. 
Pithomyces sp. 
Rhizopus sp. 

İç Ortam 
Ortalaması 95 128 

Aspergillus sp. Penicillium sp. 
Cladosporium sp. Pithomyces sp. 

Rhizopus sp. 
Ulocladium sp. 
Rhizomucor sp. 

Dış Ortam 
Ortalaması 21 69 

Aspergillus sp. Penicillium sp. 
Rhizopus sp. 

Paracoccidioides sp. Candida sp. 
Cladosporium sp. Gliocladium sp. 
Microsporum sp. Pithomyces sp. 
Rhizomucor sp. Trichoderma sp. 

 
Tek hücreli küçük canlılar olarak tanımlanan bakteriler; tüberküloz, difteri, zatürre ve lejyonella 
hastalığı gibi bulaşıcı hastalıklara neden olmaktadır [14]. Endüstriyel olmayan iç ortamlarda, havada 
bulunan bakterilerin en önemli kaynağı ise insan varlığıdır [15]. Banyo ve tuvalet ile konuşma, 
öksürme ve hapşırma gibi aktiviteler havadan kaynaklı biyoaerosollerin üremesine neden olmaktadır. 
Yapılan çalışma sonucunda en yüksek bakteri düzeylerine kalabalık nüfuslu okul ve kreşler ile kafe ve 
restoranlarda rastlanmıştır. 
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Tüm örnekler içinde en yüksek toplam bakteri seviyesi, 3640 CFU/m3 düzeyi ile bir üniversite 
kafeteryasında gözlenmiştir. Bu düzey,  ACGIH tarafından kültür edilebilir toplam bakteri miktarı için 
getirilen sınır değer olan 500 CFU/m³’ün oldukça üstündedir. Değişik iç ortamlardan alınan örneklerin 
yaklaşık %34’ünün bu sınır değerin üstünde olduğu tespit edilmiştir. Örnekleme yapıldığı dönemin kış 
ayları olması nedeni ile havalandırmanın az yapılması bakteri seviyesinin yüksek çıkmasına sebep 
olarak gösterilebilir. 
 
Bazı metabolik koşullar da, birçok mantar mikotoksin adıyla anılan, toksinlerin oluşmasını başlatan 
doğal organik bileşikler üretirler. Bu tip mikotoksinlere maruz kalınması durumunda insan ve 
hayvanlarda ortaya çıkan sağlık sorunlarına yönelik birçok çalışma mevcuttur [16]. Sağlık sorunlarına 
sebep olabilecek üst limit değer, toplam biyoaerosol miktarı olarak NIOSH tarafından 1000 CFU/m³, 
olarak belirllenmiştir [2,17]. Mantarlar açısından Ankara’da gerçekleştirilen çalışma sonucunda, 
sadece bir mutfak ve banyoda belirtilen sınır değerin üstünde toplam mantar limit değerini aştığı tespit 
edilmiştir. Diğer ortamlarda ise gözlenen toplam mantar düzeyleri, limit değerin oldukça altındadır.  Bu 
sonuç, örnekleme yapıldığı dönemde Ankara’da gözlenen düşük nem ve sıcaklık değeri ile paralellik 
göstermektedir. 
 
Çalışmanın sonuçlara göre, iç ortam biyoaerosol konsantrasyonları, genellikle, dış ortam 
konsantrasyonlarından 2 kat daha yüksek bulunmuştur. Bu değer, toplam bakteriler açısından 3 kata 
kadar çıkmaktadır. 
 
Yapılan çalışmanın kış döneminde gerçekleşmiş olması özelikle mantar ve küfler açısından bu tip 
mikroorganizmaların büyümesi için elverişli koşulların olmamasından dolayı düşük sonuçların 
çıkmasına; bakteriler açısından ise bu dönemde havalandırmanın az olması nedeniyle yüksek 
çıkmasına sebep olmuştur. Sonuçlara göre, iç ortam havasında tespit edilen alerjen ve enfeksiyona 
neden olduğu bilinen Penicillium sp, Aspergillus sp., Cladosporium sp., Rhizopus sp. gibi mantar ve 
küf türlerinin ve Micrococcacea, Bacillacaea, Staphylococcus sp. gibi hastalık yapıcı bakterilerin iç 
ortamlarda yaygın olarak tespit edilmiş olması, bu kirleticiler nedeniyle sağlık sorunlarının ortaya 
çıkabileceği yönünde yorumlanabilir. 
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BAZI KAPALI ORTAMLARDA FORMALDEHİT ETKİLENİMİ 
 
 

Songül ACAR VAİZOĞLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Günümüzde insanlar zamanlarının büyük çoğunluğunu kapalı ortamlarda geçirmektedir. Kapalı ortam 
kirliliği halk sağlığı açısından giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu ortamlarda formaldehit 
kaynaklarından bazıları mobilya, sunta ve suntadan yapılmış malzemeler (döşeme altlarında, raf, 
dolap ve mobilya), halı, ısıtma- soğutma sistemleri ve sigaradır. Ev,  okul ve işyerleri gibi kapalı 
ortamlarda formaldehit etkilenimi önemli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu bildiride Ankara’daki 
evleri temsil eden bir örnekte (399 ev) ve Siteler’de 100 mobilya atölyesinde ölçülen formaldehit 
düzeylerine ilişkin 2 araştırma sunulacaktır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Formaldehit (HCHO) tutuşabilen, renksiz, rahatsızlık veren kokusu olan, yanıcı, kolay polimerize olan 
uçucu bir bileşiktir [1, 2]. Olası kanserojen ve duyarlandırıcıdır [1]. Formaldehit için OSHA tarafından 
belirlenen izin verilebilir maruz kalma sınırı; (permissible exposure limit, PEL) 8 saatlik zaman ağırlıklı 
ortalaması (time wieghted average- TWA) 0.75 ppm’dir [1]. Urea-formaldehit kapalı ortam 
kirleticilerinden en basit olanı ve en sık saptananıdır. Kapalı ortamlarda formaldehit ve asetaldehit gibi 
aldehit kaynakları; mobilya, halı, ısıtma ve soğutma sistemleri ve sigaradır [3]. Formaldehit yüksek 
reaktivitesi, düşük maliyeti ve renksiz oluşu nedeniyle endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Tekstil endüstrisinde kırışma tutuşma ve çekmeyi engellemek için kullanılmaktadır [1, 3] . 
 
Tıp alanında doku, koruyucu, fungisid ve bakterisid olarak kullanılmaktadır. Suda erir ve solusyon 
haline getirilebilir. Genellikle %30-50 formaldehit içeren solüsyonlar kullanılmaktadır [1]. 
 
OSHA formaldehit etkilenimi açısından riskli olan 52 meslek belirlemiştir. Bunlar arasında formaldehit 
içeren ürünlerin ve yapıştırıcıların kullanıldığı (sunta, MDF, kontrplak, vernik, cila, yangın geciktiriciler 
vb. maddelerden üretilen mobilya ve eşya) endüstri kollarında çalışanlar, itfaiyeciler, anatomi, patoloji 
ve histoloji laboratuarı çalışanları (tıp ve veterinerlik) dökümhane çalışanları ve kağıt, kağıt ürünleri 
yapımı ve geri-kazanım işinde çalışanlar bulunmaktadır [3, 4, 5] 
 
Formaldehitin rahatsız edici bir kokusu vardır ve deriye, gözlere ve akciğere iritan etki yapar. 
Formaldehite karşı duyarlılık kişiden kişiye değişir. Bazı iritan etkileri şu anda OSHA tarafından yasal 
sınır olarak bildirilen 0.75 ppm PEL’in altında bile ortaya çıkabilir. Bu kimyasala karşı bir süre sonra 
tolerans gelişebilir ancak 1-2 saat ortamdan uzaklaştıktan sonra yeniden maruz kalındığında 
karakteristik koku ve etkileri yeniden hissedilir [3]. Formaldehit düzeyi, kapalı ortamlarda normal olarak 
0.03 ppm’in altında olmalıdır [6]. Kapalı ortam konsantrasyonları, evin ısısı, nem ve havalandırmasına 
bağlı olarak değişmektedir. Formaldehit seviyeleri mevsimden mevsime, günden güne ve gündüzden 
geceye değişiklik göstermektedir [7]. 
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Normal kişilerde 10 ppm’in altındaki maruz kalımlar şiddetli mukoz membran iritasyonu ve bazı 
solunum sistemi yakınmalarına neden olur. Daha yüksek düzeylerde trakeobronşit, kimyasal pnömoni 
ve pulmoner ödeme yol açar. Astımı olanlarda 0.3 ppm düzeyinde bile bronkospazm ve hava yolu 
inflamasyonuna neden olabilir [3]. Her insanda farklı olmak üzere, genelde sağlık etkileri 0.1 ile 1.1 
ppm seviyeleri arasında ortaya çıkmaya başlamaktadır [8]. 
 
Formaldehite bağlı alerjik reaksiyonlar sık görülür ve deri ile temas ve soluma ürtiker, alerjik kontakt 
dermatit, atopi veya mesleksel astıma neden olabilir [3, 9]. Mesleksel el dermatiti formaldehitle 
karşılaşanlarda yüksek oranda bildirilmektedir [10] 
 
Formaldehit 1995’te IARC sınıflamasında olası kanserojenler (Grup 2A) sınıfına dahil etmiştir [3]. 
Epidemiyolojik kanıtlar formaldehit ve nazofarengeal ve sinonazal kanserler arasında nedensel bir 
ilişki olduğunu yönündedir [3,11]. 
 
Formaldehit etkilenimin izlenmesine yönelik olarak gerekli ortamlarda formaldehit düzeylerinin 
belirlenmesi ve tıbbi sürveyansın yapılması etkilenimin erken dönemde saptanabilmesine ve önlem 
alınmasına olanak sağladığından önerilmektedir [3, 12]. 
 
Bu nedenlerle Ankara’da evlerde ve mobilya atölyelerinde formaldehit düzeylerinin belirlenmesi ve ilgili 
olabilecek bazı semptomların değerlendirilmesi amacıyla iki araştırma yapılmıştır. 
 
 
 
 
I. ARAŞTIRMA [13] 
 
 
Ankara’daki Evlerde Formaldehit Düzeylerinin Belirlenmesi 
 
Vaizoğlu S*., Aycan S**.,Deveci M.A.***, Acer T.***, BulutB.***, Bayraktar U.D.***, Akyollu B.***, Çelik M.***, 
Arslan U.***, Akpınar F.***, Barış Z.***, Arslan S.***, Deniz A.***,Evci D., Güler Ç.*** 
 
Özet 
 
Bu araştırma, Ankara ili merkez ilçelerini temsil eden 399 evdeki formaldehit düzeylerini ölçmek 
amacıyla Ekim 2001 tarihinde yapılan kesitsel tipte bir araştırmadır. Formaldehit ölçümleri için 
Formaldemetre 400 ölçüm cihazı kullanılmıştır Ölçümler evlerin mutfak ve oturma odalarında spot 
olarak gerçekleştirilmiştir. Evlerin oturma odalarında ölçülen formaldehit düzeylerini ortalaması 
0.064´tür. Evlerin mutfaklarında ölçülen formaldehit düzeylerini ortalaması 0.060´dır. Evin tipi ile 
formaldehit düzeyleri arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, apartman dairelerindeki formaldehit 
düzeyleri müstakil evlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (oturma odası:
χ² = 38.7, p < 0.001; mutfak: χ² = 43.2, p < 0.001). Betonarme evlerde ölçülen formaldehit düzeyleri 
yığma evlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (oturma odası: χ² = 43.1, 
p < 0.001; mutfak: χ² = 34.9,  p <0.001). Havalandırma yöntemi olarak sadece doğal havalandırma 
kullanılan evler, diğer yöntemlerin kullanıldığı evlerle kıyaslandığında, diğer havalandırma yöntemleri 
kullanılan evlerin formaldehit düzeyi istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (χ² = 
6.2, p < 0.05). Formaldehit düzeyleri 0.10 ppm’den yüksek olan evlerde yaşayanlarda göz yaşarması, 
boğaz kuruluğu, burun akıntısı şikayetlerinin formaldehit düzeyleri 0.10 ppm’den düşük olan evlerde 
yaşayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede arttığı görülmüştür. Mutfakta kullanılan yakıt tipi 
ile mutfak formaldehit düzeyleri değerlendirildiğinde mutfaklarında doğal gaz kullanılan evlerin (%53,4) 
mutfak formaldehit düzeyleri tüp gaz kullanılan evlerin (%46,6) mutfak formaldehit düzeylerine göre 
istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir (χ² = 48.8, p < 0.001). Sonuç olarak evlerin tipleri, yapı 
özellikleri ile formaldehit düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Evlerde 
ölçülen formaldehit düzeyleri ile evlerde yaşayanda göz yaşarması, boğaz kuruluğu, burun akıntısı 
şikayetlerinin varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
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Evlerde ısınma araçlarının kullanılmadığı dönemde yapılan bu araştırmanın, ısınmanın kullanıldığı ve 
havalandırmanın yeterli olmadığı kış aylarında tekrarlanması uygun olacaktır. 
 
Materyal Ve Method 
 
Ankara’yı temsil eden örneklem büyüklüğü olan 384 hanede, kesitsel tipte bir araştırma yapılması 
planlanmış ve toplam 399 hanede araştırma yapılmıştır. 
 
Araştırmada 12 sorudan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Evlerde oturma odası ve mutfakta 
formaldehit düzeylerini saptamada FORMALDEMETER 400 ölçüm cihazı kullanılmıştır. Her evdeki 
ölçümler oturma odası ve mutfağın orta noktasında ve yerden 1metre yükseklikte yapılmıştır. Ölçüm 
yapan kişilere laboratuvar deneyimi olan bir öğretim üyesi tarafından ölçüm için eğitim verilmiştir. 
 
Her bir formaldehit düzey ölçümü yapılmadan, ölçüm yapılacak ortamın sıcaklık ve nem düzeyi 
LUTRON AM-4205 HUMİDİTY/ANEMOMETER cihazı ile yapılmıştır. 
 
FORMALDEMETER 400 ve LUTRON AM-4205 adlı cihazların kullanımı için ölçüm yapanlar standart 
bir eğitimden geçmiştir. 
 
Anket ve ölçümler sonrasında toplanan veriler, veri kodlama formuna aktarıldıktan sonra SPSS-10.0 
istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
 
Bulgular 
 
Formaldehitin Ankara’da bulunan evlerdeki düzeyi, bu düzeyi etkileyen evle ilgili olası faktörler ve 
formaldehitle ilişkilendirilebilecek bazı semptomlar ile ilgili bir araştırma yapılmıştır. 
 
Evlerin yaşları 1 ile 80 yıl arasında değişmektedir ve yaşlarının ortalaması 22.72 yıldır. Evlerin 
%70.9’unu apartman daireleri oluşturmaktadır ve %64.7’si betonarmedir. Oturma odalarında %98,7 
doğal havalandırma kullanılmaktadır. Mutfakta ise %68.9 doğal havalandırma, %31.1 aspiratör, klima 
ve vantilatör kullanılmaktadır. Son bir yılda evlerinde bakım yaptıranların oranı %48.4’dür. Son bir yıl 
içinde onarım yapılan evlerin %87.6’sında badana–boya yapılmıştır. Evlerin %63.2’sinde sigara 
içilmektedir. 
 
Evlerin %51,1’inde banyoda, %53,4’ünde mutfakta doğal gaz kullanılmaktadır,%8.5’inde banyoda, 
%0.3’ünde mutfakta yakıt olarak odun ve kömür kullanılmaktadır. Evlerin %42.9’unda genel ısınmada 
yakıt olarak odun ve kömür kullanılmaktadır. 
 
Şekil 1’de araştırmaya dahil olan evlerde dış ortam, oturma odası ve mutfakta ölçülen formaldehit 
düzeyinin Box&Plot grafiği gösterilmektedir. 
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Şekil 1. Araştırmaya dahil olan evlerde dış ortam, oturma odası ve mutfakta ölçülen formaldehit 
düzeyinin Box&Plot grafiği (Ankara, 2001). 

 
Ölçümlerde elde edilen dış ortam formaldehit düzeyleri 0.00 ppm il 0.11 ppm arasında değişmektedir 
ve ortalaması 0.006±0.0007 ppm’dir. Oturma odalarında ölçülen formaldehit düzeyleri 0.00 ile 1.15 
ppm arasında değişmektedir ve ortalaması 0,064±0,004 ppm’dir. Mutfaklarda ölçülen formaldehit 
düzeyleri 0.00 ile 1,67 ppm arasında değişmektedir ve ortalaması 0,06± 0,003 ppm olarak 
bulunmuştur. 
 
Evlerin %15.0’nin bulunduğu mahallelerin dış ortam formaldehit ölçümleri 0.02 ppm’den 
yüksektir.Çankaya İlçesi’nde bulunan 136 evden 42’sinde (%30.9), Keçiören İlçesi’nde bulunan 96 
evden 18’inde (%18.8) dış ortam formaldehit düzeyleri 0.02 ppm’in üzerinde bulunmuştur (Tablo1) 
 
Tablo 1. Araştırmaya dahil olan evlerin dış ortamlarında ölçülen formaldehit düzeylerinin ilçelere göre 
dağılımı. (Ankara, 2001) 
 

ANKARA’NIN İLÇELERİ DIŞ ORTAM FORMALDEHİT DÜZEYLERİ (ppm) 
<0.02 ≥0.02 TOPLAM 

 SAYI % SAYI % SAYI % 
ALTINDAĞ 64 100 - - 64 16.0 
ÇANKAYA 94 69.1 42 30.9 136 34.1 
KEÇİÖREN 78 81.3 18 18.8 96 24.1 

MAMAK 55 100 - - 55 13.8 
YENİMAHALLE 48 100 - - 48 12.0 

TOPLAM 339 85.0 60 15.0 399 100.0 
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Tablo 2. Araştırmaya dahil olan evlerin oturma odaları ve mutfaklarında ölçülen formaldehit 
düzeylerinin dağılımı. (Ankara, 2001) 
 

 Formaldehit Düzeyi (ppm) Sayı Yüzde 
Oturma Odası ≤ 0.03 162 40,6 

0.04 – 0.09 152 38,1 
≥ 0.10 85 21,3 

Mutfak ≤ 0.03 176 44,6 
0.04 – 0.09 136 34,1 

≥ 0.10 85 21,3 
n=399 
 
Oturma odalarında ölçülen formaldehit düzeyleri 0.00 ile 1.15 ppm arasında değişmektedir. Bu 
düzeylerin ortalaması 0,064±0,004 ppm’dir. Oturma odalarında ölçülen formaldehitin %21,3’ü 0.10 
ppm’in üzerinde bulunmuştur. Mutfaklarda ölçülen formaldehit düzeyleri 0.00 ile 1,67 ppm arasında 
değişmektedir. Bu düzeylerin ortalaması 0,06±0,003 ppm’dir. Mutfaklarda ölçülen formaldehitin 
%21,3’ü 0.10 ppm’in üzerinde bulunmuştur (Tablo2). 
 
Evlerin yaşları ve oturma odası ve mutfak formaldehit düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki bulunamamıştır. 
 
Oturma odası ve mutfak formaldehit düzeylerinin müstakil evlerin %6.9’unda, apartman tipinde olan 
evlerin %27.2’sinde oturma odası formadehit düzeyleri 0.10 ppm’in üstünde bulunmuştur. Mutfakta 
ölçülen formaldehit düzeyleri müstakil evlerin %8.6’sında, apartman tipinde olan evlerin ise %26.5’inde 
0.10 ppm üzerinde bulunmuştur. Müstakil ve apartman tipinde olan evlerde ölçülen formaldehit 
düzeyleri arasında olarak istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Müstakil evlerde formaldehit 
düzeylerinin apartman dairelerine göre daha düşük olduğu bulunmuştur. (Tablo 3, oturma odası: 
χ2=38,7 p<0,001  mutfak; χ2=43,2 p<0,001) 
 
Tablo 3. Araştırmaya dahil olan evlerin tipine göre oturma odası ve mutfak formaldehit düzeylerinin 
dağılımı (Ankara, 2001). 
 

 OTURMA ODASI FORMALDEHİT DÜZEYLERİ (ppm) 
EVİN TİPİ ≤0,03 0,04-0,09 ≥0,10 TOPLAM 

 SAYI %* SAYI % SAYI % SAYI % 
MÜSTAKİL 73 62,9 35 30,2 8 6,9 116 29,1 
APARTMAN 89 31,4 117 41,3 77 27,2 283 70,9 

χ2=38,7  p<0,001 
 MUTFAK FORMALDEHİT DÜZEYLERİ (ppm) 

MÜSTAKİL 81 69,8 25 21,6 10 8,6 116 29,1 
APARTMAN 97 34,3 111 39,2 75 26,5 283 70,9 

χ2=43,2  p<0,001 
n=399 
*:satır yüzdesi verilmiştir 
 
Yığma evlerin %36.6’sında, betonarme evlerin %71.3’ünde oturma odası formaldehit değerleri 0.03 
ppm’in üzerinde bulunmuştur. Yığma evlerin %34.2’snde, betonarme evlerin %66.3’ünde mutfak 
formaldehit değerleri 0.03 ppm’in üzerinde bulunmuştur. Yığma evlerde formaldehit düzeylerinin 
betonarme evlere göre daha düşük olduğu belirlenmiştir (oturma odası: χ2=43,2 p<0,001; mutfak: 
χ2=35,0, p<0,001) (Tablo 4). 
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Tablo 4.  Araştırmaya dahil olan evlerin yapı özelliklerine göre oturma odası ve mutfakta ölçülen 
formaldehit düzeylerinin dağılımı (Ankara, 2001) 
 

EVİN YAPI ÖZELLİĞİ OTURMA ODASI FORMALDEHİT DÜZEYLERİ (ppm) 
≤0,03 0,04-0,09 ≥0,10 TOPLAM 

 SAYI %* SAYI % SAYI % SAYI % 
YIĞMA 78 63,4 33 26,8 12 9,8 123 32,3 

BETONARME 74 28,7 116 45,0 68 26,3 258 67,7 
χ2=43,1 p<0,001 

 MUTFAK FORMALDEHİT DÜZEYLERİ (ppm) 
YIĞMA 81 65,9 27 22,0 15 12,2 123 32,3 

BETONARME 87 33,7 105 40,7 66 25,6 258 67,7 
χ2=35,0  p<0,001 

n=381 
*:satır yüzdesi verilmiştir 
 
Evlerin oturma odası havalandırma tipine göre oturma odası formaldehit düzeyleri dağılımı 
incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (χ2=0,8, p>0,05). 
 
Evlerin mutfak havalandırma tiplerine göre mutfak formaldehit düzeyleri dağılımı incelendiğinde, doğal 
yolla havalandırılan evlerin mutfaklarının, diğer havalandırma yöntemleri kullanılan evlerin 
mutfaklarına gore formaldehit düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olarak bulunmuştur 
(χ2=6,2,  p<0,05). 
 
Tüp gaz kullanılan evlerin %37.1’inde, doğal gaz kullanılan evlerin %71.4’ünde mutfak formaldehit 
düzeyleri 0.03 ppm’in üzerinde bulunmuştur. Mutfakta kullanılan yakıt tipi ile mutfak formaldehit 
düzeyleri incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur; mutfakta yakıt olarak tüp gaz 
kullanılan evlerde mutfak formaldehit düzeyleri mutfakta yakıt olarak doğal gaz kullanılan evlere oranla 
daha düşük bulunmuştur (χ2=48,8 , p<0,001). 
 
Tablo 5. Araştırmaya dahil olan evlerde mutfakta kullanılan yakıt tipine göre mutfakta ölçülen 
formaldehit düzeylerinin dağılımı (Ankara, 2001) 
 

MUTFAKTA KULLANILAN YAKIT 
TİPİ 

MUTFAK FORMALDEHİT DÜZEYLERİ (ppm) 
≤0,03 0,04-0,09 ≥0,10 TOPLAM 

 SAYI %* SAYI % SAYI % SAYI % 
TÜP GAZ 117 62,9 47 25,3 22 11,8 186 46,6 

DOĞAL GAZ 61 28,6 89 41,8 63 29,6 213 53,4 
TOPLAM 178 40.6 136 34.1 85 25.3 399 100 

χ2=48,8  p<0,001 
n=399    *:satır yüzdesi verilmiştir 
 
Son bir yılda bakım yapılma durumuna göre, oturma odası ve mutfak formaldehit düzeylerinin dağılımı 
incelendiğinde, bakım yapılma durumu ile oturma odası ve  mutfak formaldehit düzeyleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (χ2=4,5, p>0,05). Badana-boya yapılan evlerin 
%53.8’inde, parke, halıfleks, pencere yalıtımı ve badana yapılan evlerin %75’inde oturma odası 
formaldehit düzeyleri 0.03 ppm’in üzerinde bulunmuştur. Son 4 haftada bakım yapılmış olan evlerin 
%40.9’unda oturma odası formaldehit düzeyleri 0.03 ppm’in üzernde bulunmuştur. Yapılan bakımların 
üzerinden geçen zaman ile oturma odası formaldehit düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki bulunamamıştır. 
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Sigara içilen evlerin %60.3’ünde oturma odası, %56.3’ünde mutfak formaldehit düzeyleri 0.03 ppm’in 
üzerinde bulunmuştur. Sigara içilme durumuna göre oturma odası ve mutfak formaldehit düzeylerinin 
dağılımı incelendiğinde, evde sigara içilmesi durumu ile formaldehit düzeyleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (oda: χ2=0,7, p>0,05; mutfak: χ2=0,3, p>0,05). 
 
Bu evlerde yaşayan 1451 kişinin yaşları 0,3 ile 95,0 yıl arasında değişmektedir. Yaşların ortalaması 
31,8, ortancası 30,0 olarak bulunmuştur. 
 
Evlerde yaşayan 1451 kişinin %11,1’inin göz yaşarması, %12,9’unun boğaz kuruluğu, %8,6’sının 
burun akıntısı semptomları vardır. Göz yaşarması olanların %41.6’sı erkek, %58.4’ü kadındır. Göz 
yaşarması ve kişilerin cinsiyeti arasında istatistiksel olarak istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (χ2= 4.3, p<0.05 ). Boğaz kuruluğu olanların %35.3’ü erkek, %64.7’si kadındır. Boğaz 
kuruluğu ile kişilerin cinsiyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (χ2=17,0, 
p<0.001). 
 
Evlerde ölçülen oturma odası formaldehit düzeyleri ile bu evlerde yaşayan kişilerde göz yaşarması, 
boğaz kuruluğu ve burun akıntısı görülme sıklığı incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Oturma odası formaldehit düzeyi 0.10’dan yüksek olan evlerde yaşayanlarda göz 
yaşarması, burun akıntısı ve boğaz kuruluğu yakınmaları, oturma odası formaldehit düzeyi 0.10’dan 
düşük olan evlerde yaşayanlardan daha fazla görülmektedir ( p<0,001) (Tablo 6).  
 
Tablo 6. Araştırmaya dahil olan evlerde oturma odasında ölçülen formaldehit düzeylerine göre evlerde 
yaşayan insanlarda görülen göz yaşarması, boğaz kuruluğu, burun akıntısı semptomlarının 
dağılımı(Ankara 2001) 
 

SEMPTOMLARIN 
VARLIĞI 

OTURMA ODASI FORMALDEHİT DÜZEYİ (ppm) 
<0,10 ≥0,10 TOPLAM 

 SAYI %* SAYI % SAYI % 
 GÖZ YAŞARMASI 

EVET 112 9,6 49 17,1 161 11,1 
HAYIR 1052 90,4 238 82,9 1290 88,9 

χ2=13,0 p<0,001 
 BOĞAZ KURULUĞU 

EVET 127 10,9 60 20,9 187 12,9 
HAYIR 1037 89,1 227 79,1 1264 87,1 

χ2=20,5 p<0,001 
 BURUN AKINTISI 

EVET 81 7,0 44 15,3 125 8,6 
HAYIR 1083 93,0 243 84,7 1326 91,4 

χ2=20,5 p<0,001 
n=1451 
*:sütün yüzdesi verilmiştir 
 
Mutfak formaldehit düzeyleri ile bu evlerde yaşayan kişilerde göz yaşarması, boğaz kuruluğu ve burun 
akıntısı görülme sıklığı incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur; mutfak 
formaldehit düzeyi 0.10’dan yüksek olan evlerde yaşayanlarda göz yaşarması, boğaz kuruluğu ve 
burun akıntısı şikayetleri, mutfak formaldehit düzeyi 0.10’dan düşük olan evlerde yaşayanlardan daha 
fazla görülmektedir ( p<0,05). 

 Sempozyum Bildirisi 



   ___________________________________________  376  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

Sonuç ve Öneriler 
 
Ankara’daki evlerde oturma odası ve mutfak formaldehit düzeylerinin izin verilen sınırlardan yüksek 
olduğu saptanmıştır. Bu duruma sebep olan faktörlerin daha detaylı araştırılması gerekmektedir. 
 
Toplum bireylerine, yüksek olan formaldehit düzeylerinin normal düzeylere düşürülmesi için evin daha 
etkili havalandırılmasının sağlanması ve ev içinde formaldehit salınmasına sebep olan eşyaları ve 
malzemelerin daha az kullanılmasına yönelik eğitim verilmesi uygun olacaktır. 
 
Bu çalışmada ev sakinlerinde göz yaşarması, burun akıntısı, boğaz kuruluğu gibi formaldehit düzeyi ile 
ilgili semptomların görülmesi ile evlerdeki formaldehit düzeyi arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 
Ancak formaldehit ile ilişkili diğer semptomlarla beraber böyle bir çalışmanın detaylı bir şekilde 
tekrarlanması uygun olacaktır. 
 
Bu çalışma evlerin sıkça havalandırıldığı yaz döneminde yapıldığından, kışın ev içinde kapalı ortamda 
daha fazla zaman geçirildiği ve ev ısınması için çeşitli yakıtların kullanıldığı göz önüne alınarak böyle 
bir çalışmanın kış mevsimine rastlayan aylarda tekrarlanması ve bu çalışmayla karşılaştırılması 
yerinde olacaktır. 
 
 
 
 
II. ARAŞTIRMA [14] 
 
 
Ankara Siteler Sanayi Bölgesindeki 100 Mobilya Atölyesinde Formaldehit Düzeyinin 
Belirlenmesi 
 
Vaizoğlu S*., Aycan S**., Akın L***., Koçdor P***., Pamukçu G***., Muhsinoğlu O***., Özer F***., Evci 
E.D.**,Güler Ç*****. 
 
Özet 
 
Bu araştırma, Ankara İli Büyükşehir Belediyesine bağlı Siteler Sanayi Bölgesinde 100 mobilya 
imalathanesinde formaldehit düzeylerini ölçmek amacıyla Aralık 2001 tarihinde FORMALDEMETER 
400 ölçüm cihazı kullanılarak yapılmıştır. Ölçümler işyerlerinin tam orta noktalarında spot olarak 
gerçekleştirilmiştir. İşyerlerinde ölçülen formaldehit düzeylerinin ortalaması 0.6 ppm’dir. Zemin 
altındaki işyerlerindeki formaldehit düzeyleri zemin ve üzerindeki işyerlerindeki formaldehit düzeylerine 
göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir (χ2=6.2, p<0.01). Yakıt tipi ile iç ortam formaldehit 
düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (χ2=6.6, p<0.05). Sadece talaş yakan 
işyerlerindeki formaldehit düzeyi, odun kömür ve talaş yakan işyerlerindeki formaldehit düzeyine göre 
istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir (F=1.04, p=0.02). Baş ağrısı, göz yaşarması, boğaz 
kuruluğu, öksürük, allerji, dermatit semptomları ile işyerleri iç ortam formaldehit düzeyleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Burun akıntısı ile iç ortam formaldehit düzeyleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (χ2=4.5, p=0.03). İç ortam formaldehit düzeyi 
0.75 ppm’in üzerinde olan işyerlerinin %70.2’sinde burun akıntısı şikayeti vardır. Semptom sayısı 
açısından bakıldığında hiç semptomu olmayanlar ile 4 ve üzerinde semptomu olanların çalıştığı 
işyerlerinin formaldehit düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (F=4.18, 
p=0.016).  İşyerlerinde çalışan 229 işçinin 24.9’u OSHA’nın 8 saat için izin verdiği düzey olan 0.75 
ppm ve üzerindeki formaldehit seviyelerinde çalışmaktadır. Sonuç olarak, araştırmanın yapıldığı küçük 
ölçekli işyerlerinde çalışanların yaklaşık 1/4’ü OSHA tarafından izin verilen düzeyin üzerinde 
formaldehit düzeyi olan ortamlarda çalışmaktadır. Araştırmanın formaldehit etkileniminin yüksek 
olduğu tekstil, diğer ahşap endüstrisi dallarında da yapılması uygun olacaktır. 
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Bu çalışmada Ankara Siteler Sanayi bölgesindeki araştırmaya katılmayı kabul eden 100 mobilya 
imalathanesindeki formaldehit düzeyi ölçülüp bunu çalışanlar için sağlığı tehdit eden düzeyde olup 
olmadığını belirlemek planlanmıştır. 
 
Materyal Ve Method 
 
Bu araştırma, sitelerde mobilya imalathanelerinin yoğun olduğu bir sokaktan başlayarak toplam 6 
sokakta araştırmaya katılmayı kabul eden 100 işyerinde ölçüm yapılan tanımlayıcı bir araştırmadır. 
Araştırmada 33 sorudan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. İşyerlerinde formaldehit düzeylerini 
belirlemede FORMALDEMETER 400 ölçüm cihazı kullanılmıştır. FORMALDEMETER 400 adlı cihazın 
kullanımı için ölçüm yapanlar standart bir eğitimden geçmiştir. Ölçümler işyerinin ortasında spot olarak 
yapılmıştır. 
 
Anket ve ölçümler sonrasında toplanan veriler, veri kodlama formuna aktarıldıktan sonra SPSS-10.0 
istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
 
Bulgular 
 
Ankara’da Siteler Sanayi Bölgesinde bulunan 100 mobilya imalathanesinde formaldehit düzeyleri 
belirlenmiştir. İşyerlerinin bulunduğu binaların %77’si zemin ve üzerinde ve %100’ü betonarmedir. 
İşyerlerinin tamamında havalandırma için aspiratör ve doğal havalandırma (pencere ve kapı) 
kullanılmaktadır. Binalarda günlük havalandırma yapmayan işyerleri bulunduğu gibi, günlük 8 saate 
kadar havalandırma yapan işyerleri de vardır. Bu işyerlerinin %99’ında kimyasal madde olarak tutkal 
ve imalat yapılırken %95’inde sunta, %88’inde MDF, %82’sinde ahşap, %39’unda kontra-plak 
kullanılmaktadır. Bu işyerlerinin %77’sinde sigara içilmektedir. 
 
Tablo1. Araştırmaya dahil olan işyerlerinin bulunduğu sokaklarda ölçülen ve işyerlerinde ölçülen 
formaldehit düzeylerinin dağılımı (Ankara, 2001) 
 

                                           FORMALDEHİT DÜZEYİ SAYI(%) 

DIŞ ORTAM ppm <0,02 11 
≥0,02 89 

İÇORTAM ppm <0,1* 2 
0,1-0,74 74 
≥0,75** 24 

N=100    
* Semptomların çıktığı düzey (6) 
** İş yerlerinde 8 saatlik izin verilen düzey (6). 
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Ölçümlerde elde edilen dış ortam formaldehit düzeyi 0.0 ppm ile 0.08 ppm arasında değişmektedir ve 
ortalaması 0.03±0,03 ppm olarak bulunmuştur. İç ortam formaldehit düzeyi 0.02 ppm ile 2.22 ppm 
arasında değişmektedir ve ortalaması 0.6±0,3 ppm olarak bulunmuştur. Ölçülen dış ortam formaldehit 
düzeyinin %89’u 0.02 ppm ve üzerindedir. Ölçülen iç ortam formaldehit düzeyinin %2’si semptomların 
çıktığı düzey olan 0.1 ppm’in altındadır. %24’ü ise OSHA’nın iş yerlerinde 8 saat süreyle izin verdiği 
düzey olan 0.75 ppm’in üzerindedir.   

 
Şekil1. Araştırmaya dahil olan işyerlerinin bulunduğu sokaklardaki dış ortam ve işyerlerindeki iç ortam 

formaldehit düzeyinin Box&Plot grafiği (Ankara, 2001) 
 
İşyerlerinde araştırılan bazı özelliklerle işyeri formaldehit düzeyleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. 
 
Tablo 2. Araştırmaya dahil olan işyerlerinin bazı özelliklerine göre iç ortamda ölçülen formaldehit 
düzeylerinin dağılımı (Ankara, 2001) 
 

İşyeri  ile ilgili  
bazı özellikler 

 İç Ortam Formaldehit Düzeyi (ppm) 
<0, 75                         ≥ 0.75  

 
p 

 
χ2 

  Sayı %* Sayı %*   
İşyerinin bulunduğu kat Bodrum 13 17.1 10 41.7   

Zemin ve üzeri 63 82.9 14 58.3 <0.01 6.2 
Yakıt Tipi Isınma yok 2 2.6 - -   
 Talaş 49 64.5 22 91.7   
 Odun/kömür/ 

Talaş 
25 32.9 2  8.3 <0.05 6.6 

N=100  
*Sütun yüzdesi verilmiştir. 
 
İç ortam formaldehit düzeyi zemin ve üstündeki katlarda bulunan işyerlerinin %81.8’inde 8 saat süreyle 
çalışmaya izin verilen düzey olan 0.75 ppm’in altındadır. 

100100N =

IOFDOF

p
p
m

2,5

2,0

1,5
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Bodrum katlarının %56,5’inde formaldehit düzeyi 0.75 ppm’in altındadır. İşyerinin katı ile iç ortam 
formaldehit düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,01   χ2= 6.2). 
 
Yakıt tipi ile iç ortam formaldehit düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
Isınma olmayan 2 işyerinde formaldehit düzeyin 0,75 ppm’in altındadır. Formaldehit düzeyi 0,75 
ppm’in üzerinde olanların %91.7’sinde sadece talaş kullanılırken %8.3’ünde odun-kömür-talaş 
kullanılmaktadır. Yakıt tipi olarak sadece talaş kullanan işyerlerinde ölçülen formaldehit düzeyinin 
ortalaması 0,64±0,04 iken, odun+kömür+talaş kullanan işyerinde ölçülen formaldehit düzeyinin 
ortalaması 0,45±0,04’dir (p<0.05, F=4.05) 
 
Binalardaki imalat yılı, günlük havalandırma saati, ölçüm sırasında havalandırma olup olmaması, 
kullanılan malzeme sayısı ve işyerinde sigara içilme durumu ile iç ortam formaldehit düzeyi arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak, iç ortam formaldehit düzeyi 0.75 ppm’in 
üzerinde olan işyerlerinin %91.7’sinde kullanılan malzeme sayısı 4’ün üzerindedir. Dört ve üzeri 
malzeme kullananların formaldehit düzeyi ortalaması 0,59±0,034 iken, 4’ün altında malzeme 
kullananların formaldehit düzeyi ortalaması 0,54±0,075’dir. 
 
Bu işyerlerinde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 229 işçinin %32.8’i 35-44 yaş arasında, 
%3.1’i de 17 yaşında ve daha küçüktür. 229 işçinin %69’u ilkokul mezunudur ve  %0.4’ü okuryazar 
değildir. %19.2’si ortaokul, %0.4’ü de yüksek okul/ üniversite mezunudur. Bu işkolunda çalışma 
süresine bakıldığında 229 işçinin %57.6’sı 15 yıl ve üzerindedir. %0.8’i de 1 yılın altındadır. Bu işçilerin 
bu işkolunda çalışma süreleri 0.5 yıl ile 40 yıl arasında değişmektedir. Çalışma sürelerinin ortalaması 
16±9,4 yıl olarak bulunmuştur. Araştırmaya dahil olan işyerlerinde çalışanların %100’ü erkektir. 
 
Tablo 3.  Araştırmaya dahil olan işyerlerinde çalışan işçilerin doktor tarafından tanısı konmuş 
hastalıklarına göre iç ortamda ölçülen formaldehit düzeylerinin dağılımı (Ankara, 2001) 
 

    Kronik Hastalık Tanısı İç Ortam Formaldehit Düzeyi (ppm) Toplam 

   <0,75 
Sayı        % 

≥0,75 Sayı   % 

 Var 35          20.3 4              7.0 39    17.0 

Yok 137         79.7 53           93.0 190   83.0 

N=229                          p<0,05 χ2= 5,4 
*Sütun yüzdesi verilmiştir. 
 
Kronik hastalık tanısıyla iç ortam formaldehit düzeyi arasında istatistiksel olarak bir ilişki bulunmuştur. 
İç ortam formaldehit düzeyi 0,75 ppm’in üzerinde olan işyerinin %93’ünde çalışan işçilerin herhangi bir 
kronik hastalık tanısı yoktur. 
 
Tablo4. Araştırmaya dahil olan iş yerlerinde çalışan 229 işçide görülen yakınmaların dağılımı (Ankara, 
2001) 
 

GÖRÜLEN YAKINMALAR Sayı % 
Göz Yaşarması 108 47,2 
Boğaz Kuruluğu 75 32,8 

Öksürük 64 27,9 
Baş Ağrısı 48 21,0 

Burun Akıntısı 46 20,1 
Alerji 30 13,1 

Dermatit 13 5,7 
N=229 
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İşyerlerinde çalışan işçilerde baş ağrısı, göz yaşarması, boğaz kuruluğu, öksürük, alerji, dermatit 
görülme sıklığı incelendiğinde, işyeri formaldehit düzeyi ile bu semptomlar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Burun akıntısı görülme sıklığıyla iç ortam formaldehit düzeyleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. İç ortam formaldehit düzeyi 0.75 ppm’in 
üzerinde olan işyerlerinin %70.2’sinde burun akıntısı şikayeti yoktur. 0.75 ppm’in üzerinde olan 
işyerlerinin %56.1’inde göz yaşarması şikayeti vardır. 
 
Tablo 4. Araştırmaya dahil olan işyerlerinde ölçülen formaldehit düzeyine göre çalışan işçilerde  
görülen semptom sayılarının ortalamaları (Ankara, 2001) 
 

Semptom Sayısı Formaldehit düzeyi (ppm) 
 X            Ss 
0          ( n=107) 0,55±0,03 
1-3       (n=74) 0,5688±0,04 
≥4        ( n=48) 0,70±0,05 
                                                                                              F=4,2   p=0,016 

N=229 
 
Hiç semptomu olmayan işçilerin çalıştığı işyerlerindeki formaldehit düzeylerinin ortalaması 0,55±0,03 
iken 4 ve üzeri semptomu olanların çalıştıkları işyerlerinin formaldehit düzeylerinin ortalaması 
0,70±0,05’dir. 
 
İyerlerinde çalışan 229 işçinin %24.9’u OSHA’nın 8 saat için maruziyete izin verdiği düzey olan 0.75 
ppm ve üzerindeki formaldehit seviyelerinde çalışmaktadır. İşyerlerinde 0,75 ppm’in üzerinde 
formaldehit seviyelerine maruz kalan işçilerin %43.9’u OSHA’nın izin verdiği sınır olan 8 saatin 
üzerinde çalışmaktadır. 229 işçinin %11’i 8 saat üzerinde ve 0,75 ppm ve üzerinde çalışmaktadır. 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Ankara’daki Siteler Sanayi bölgesinde 100 mobilya imalathanesinin %24’ünde formaldehit düzeyi 0.75 
ppm’in üzerindedir. 
 
Ankara’daki Siteler Sanayi bölgesinde 100 mobilya imalathanesinde çalışan toplam 57 işçi 0.75 ppm’in 
üzerinde formaldehit seviyelerine maruz kalmaktadır. 
 
229 işçinin % 11’i 8 saatten fazla süre ile 0,75 ppm’in üzerinde formaldehit seviyelerine maruz 
kalmaktadır. 
 
Ankara’daki Siteler Sanayi Bölgesinde 100 mobilya imalathanesinde formaldehit düzeyi yüksek olan iş 
yerlerinde işçilere formaldehit düzeylerinin düşürülmesi için daha etkin havalandırmanın sağlanmasına 
yönelik değişiklikler yapılması ve havalandırmanın önemi konusunda eğitim verilmesi uygun olacaktır. 
Araştırmanın yapıldığı işyerlerinde bu konuda eğitim yapılmıştır. 
 
Formaldehit ortalaması yüksek olan yerlerde çalışanlarda gözlerde yaşarma, burun akıntısı vb 
semptomlar daha yüksektir, bu sebeple böyle bir çalışmanın daha fazla kişinin çalıştığı işyerlerinde 
tekrarlanması uygun olacaktır. Bu çalışma ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz döneminde 
yapılmıştır, araştırma sırasında bu sebeple işyerlerinde çok daha az çalışıldığı ifade edilmiştir. 
Çalışmanın az olması formaldehit düzeylerinin düşük bulunmuş olmasına sebep olabileceğinden, bu 
çalışmaya benzer bir çalışmanın kriz döneminden sonra tekrarlanması ile daha doğru sonuçlara 
varılabileceği düşünülmektedir. 
 
Anket soruları sorulduğu sırada işyeri sahibinin çalışanların yanında bulunmaması çalışanların 
sorulara daha doğru cevap vermeleri açısından daha uygun olacaktır. Bu tip bir çalışmanın formaldehit 
düzeyinin yüksek çıkabileceği kuru temizlemecilerde ve tekstil sektöründe mobilya imalatının boya ve 
presleme yapan alt gruplarında da yapılması uygun olacaktır. 

 Sempozyum Bildirisi 



   ___________________________________________  381  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

KAYNAKLAR 
 
[1] VAİZOĞLU SA, Formaldehit, Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni, 19 (3), 13-6, 1998 
[2] KUNUGITA N., Formaldehyde exposure and multiple chemical sensitivity, JUOEH, 25 (2)229-

35, 2003 
[3] ROSENSTOCK L., CULLEN M.R., Textbook of clinical occupational and environmental 

medicine, Elsevier Saunders, China, 2005 
[4] PECKA L., WIGLUSZ R., MADEJA GRYZB A., Formaldehyde emissions from wooden 

products and office furniture, Rocz Pantw Zakl Hig, 52(1), 59-54, 2001 
[5] TANAKA K., NISHIYAMA K., YAGINUMA H., SASAKI A., et al., Formaldehyde exposure 

levels and exposure control measures during an anatomy dissecting course. Kiabogaku 
Zasshi, 78 (2), 53-51, 2003 

[6] US Consumer Product Safety Commission. An update on formaldehyde. 1997. 
[7] States of California Air Resources Board - Research Division. Guidelines: Indoor Air Quality - 

Formaldehyde in the Home. http://www.arb.ca.gov/research/indoor/formald.htm. 2.9.2001 
[8] Environmental Protection Agency. Environmental Hazards in the Home. 

http://www.hsh.com/pamphlets/hazards.html     EPA, 2.9.2001   
[9] DUEVA L.A., AVDEEVA I.A., ROMDAN L.S., Hygienic and immuno- allergologic aspects of 

the effects of formaldehyde and wood dust in furniture production, Med. Tr., Prom. Ecol, 11, 
13-17, 1996 

[10] TEMPLET J.T., HALL S., BELSITO D.V., Etiology of hand dermatitis among patients referred 
for patch testing, Dermatitis, 15 (1), 25-32, 2004 

[11] EMRI G., SCHAFER D., HELD B., HERBST C., ZIEGER V., et al, Low concentrations of 
formaldehyde induce DNA damage and delay in DNA repair after UV irradiation in human skin 
cells, Exp dermatol, 13 (5), 305-15, 2004 

[12] ROY D.R., Histology and pathology laboratories. Chemical hazard prevention and 
medical/health surveillence, AAOHN J., 47(5), 199-205, 1999 

[13] VAİZOĞLU SA, AYCAN S, DEVECİ MA, ACER T, BULUT B, BAYRAKTAR UD, AKYOLLU B, 
ÇELİK M, ARSLAN U, AKPINAR F, BARIŞ Z, ARSLAN S, DENİZ A, EVCİ D, GÜLER Ç. 
Determining domestic formaldehyde levels in Ankara, Turkey.  Indoor and Built 
Environment;12: 329-335, 2003 

[14] VAİZOĞLU SA, AYCAN S, AKIN L, KOÇDOR P, PAMUKÇU G, MUHSİNOĞLU O, ÖZER F, 
EVCİ D, GÜLER Ç. Determination of formaldehyde levels in 100 furniture workshops in 
Ankara. Tohoku J. Exp. Med.; 207: 157-163, 2005 

 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Songül ACAR VAİZOĞLU 
 
1960 Ankara doğumludur. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir. 1984-89 yılları 
arasında Yozgat ve Ankara’da Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde çalışmış, 1989-
92’de Ankara Numune Hastanesi’nde Aile Hekimliği ihtisası yapmış, 1995-97 yılları arasında 
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Halk Sağlığı Bilim Uzmanlığı, 1997-2001 yılları 
arasında ise aynı kurumda Halk Sağlığı doktorası yapmıştır. 2004 yılından beri Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD’da doçent olarak görev yapmaktadır. Çevre sağlığı alanında 
çalışmaktadır. 
 

 Sempozyum Bildirisi 

http://www.arb.ca.gov/research/indoor/formald.htm.%202.9.2001


 
 
 
 
 
  TESKON 2007 / SEMPOZYUM BİLDİRİSİ 
 
 
  
 
 
 
 
 

KOCAELİ’DE FARKLI MİKROÇEVRELERDE 
UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER, AĞIR 
METALLER VE İNORGANİK GAZ FAZI 
KİRLETİCİLERİN İÇ VE DIŞ ORTAM 
SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ 

 
 ZEHRA BOZKURT 
 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 
 
 DEMET ARSLANBAŞ 
 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 
 
 HAKAN PEKEY 
 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 
 
 BEYHAN PEKEY 
 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 
 
 ABDULLAH ZARARSIZ 
 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 
 
 GÜRAY DOĞAN 
 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
 
 YETKİN SÖNMEZ DUMANOĞLU 
 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 
 
 ABDURRAHMAN BAYRAM 
 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 
 
 NURETTİN EFE 
 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 
 
 GÜRDAL TUNCEL 
 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



   ___________________________________________  385  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

KOCAELİ’DE FARKLI MİKROÇEVRELERDE UÇUCU 
ORGANİK BİLEŞİKLER, AĞIR METALLER VE İNORGANİK 

GAZ FAZI KİRLETİCİLERİN İÇ VE DIŞ ORTAM 
SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ  

 
 

Zehra BOZKURT 
Demet ARSLANBAŞ 
Hakan PEKEY 
Beyhan PEKEY 
Abdullah ZARARSIZ 
Güray DOĞAN 
Yetkin Sönmez DUMANOĞLU 
Abdurrahman BAYRAM 
Nurettin EFE 
Gürdal TUNCEL 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, Kocaeli’de farklı bölgelerde (endüstriyel, kent merkezi, kent merkezi dışında bulunan 
yerleşim bölgesi) ve farklı mikro-çevrelerde (ev, okul, ofis), iç ve dış ortam hava örneklemeleri ile ağır 
metaller, uçucu organik bileşikler, SO2, NO2 ve O3 konsantrasyonları belirlenerek, iç ortam hava 
kalitesi değerlendirmesi yapılmıştır.  
 
Çalışmada, seçilen inorganik ve organik kirleticilerin iç ve dış ortam konsantrasyonlarının belirlenmesi 
için 2006 yaz mevsiminde 15 ev, 10 ofis ve 3 ilköğretim okulunun iç ve dış ortamlarında aktif ve pasif 
örnekleme çalışmaları yapılmıştır.  
 
İç ortamlarda (okul, ofis, ev) yapılan pasif örneklemeler ile elde edilen sonuçların ortalama 
konsantrasyon değerleri NO2, SO2, O3 için sırasıyla; 35,26; 3,79; 6,21 µg/m3 olarak; Benzen, toluen, 
etilbenzen ve ksilen için sırasıyla; 9,44; 51,07; 11,77; 19,04 µg/m3

 olarak bulunmuştur. İç Ortam 
Partikül Madde (PM2.5) veri setinde eser ve major elementlerin ortalama konsantrasyonları 0.0022 
µg/m3 (Ni) ile 0.5008 µg/m3 (Ca) arasında değişmektedir. İç Ortam Partikül Madde (PM10) veri setinde 
eser ve major elementlerin ortalama konsantrasyonları 0.0022 µg/m3 (Ni) ile 1.9694 µg/m3 (Ca) 
arasında değişmektedir. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
İnsanlar zamanlarının yaklaşık %90’ını iç ortamlarda geçirirler. Bu konuda yapılan çalışmalar, iç ortam 
havasının çoğunlukla kirli olduğunu ve dış ortam havasında bulunan kirletici seviyelerinden daha fazla 
seviyede kirletici içerdiğini belirtmiştir [1]. Binaların konumu, yapısı ve havalandırma sistemlerinin 
planlı bir şekilde tasarlanması nedeniyle gelişmiş ülkelerde konutlarda iç ortam hava kirletici seviyeleri 
genellikle düşüktür. Bununla birlikte, ortamdaki havalandırma yetersizse veya konut içindeki cihazlar 
hasarlı ise kirletici seviyeleri insan sağlığına zarar verebilecek boyutlara çıkabilir [2]. 
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İç ortam hava kirleticileri arasında özellikle uçucu organik bileşikler (UOB’ler) ve ağır metaller toksik ve 
kanserojenik etkileri nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Ayrıca SO2, NO2 ve O3 gibi konvansiyonel gaz 
fazı kirleticiler iç ortamda dış ortamdan daha yüksek konsantrasyonlarda bulunabilmektedir [3]. 
 
Uçucu organik bileşiklerin insan sağlığı üzerinde doğrudan etkileri olabilmektedir. Birçok UOB toksik 
ve kanserojen olarak sınıflandırılmıştır ve bu yüzden bu bileşiklerin büyük miktarlarına kısa süreliğine 
ya da küçük miktarlarına uzun süreliğine maruz kalmak güvenli değildir. UOB’lere fazla maruz 
kalındığında gözlenen bazı sağlık problemleri olarak baş dönmesi, baş ağrısı ve mide bulantısı 
sayılabilir. Ayrıca benzen gibi bazı UOB’lere uzun bir süre maruz kalınmasının kansere yol açtığı 
görülmüştür. Ayrıca, n-hekzanın sebep olduğu kronik nörotoksik etkiler, aldehitlerin yol açtığı mukoz 
zarındaki tahriş, toluen ve ksilenlerin merkezi sinir sistemi üzerindeki etkileride rapor edilmiştir [4]. 
 
Arsenik, Be, Cd, Cl, Co, Cr, Hg, Ni, Pb, ve Se gibi bazı ağır metaller insanlar için kanserojendirler.  Bu 
elementlerin çoğu kömür ve petrol yanması, insineratörler, motorlu taşıtlar ve metal endüstrileri gibi dış 
ortam emisyon kaynakları ile ilişkili olmalarına rağmen dış ortam-iç ortam taşınımı yoluyla iç ortama 
önemli bir katkı sağlayabilmektedir.  Ağır metallerin diğer kaynakları arasında yol tozlarından gelen yer 
kabuğu elementleri, inşaat aktiviteleri, tekerlek/fren aşınması ve çimento fabrikaları sayılabilir [5]. Son 
yıllarda solunabilir partiküllerin neden olduğu sağlık risklerine çok önem verilmektedir ve bu nedenle 
solunabilir partiküller ile olumsuz sağlık etkileri arasındaki ilişkiler birçok araştırıcı tarafından 
incelenmiştir [6; 7; 8]. İnce partiküller kolaylıkla solunması ve akciğerlerde depolanması ile solunum 
sistemi rahatsızlıkları ve ölüm oranlarının artmasına sebep olması nedeniyle daha fazla önem 
göstermektedir [9; 10; 11]. 
 
Kükürt dioksit, yakıtların yanması sırasında kükürt içeren safsızlıkların yükseltgenmesi ile ortaya çıkar. 
İç ortam SO2  konsantrasyonlarına bağlı olarak kısa vadeli sağlık etkilerini gösteren birkaç belirti 
vardır. Bununla birlikte SO2’ye uzun süreli maruziyet sonucunda artan kronik solunum yolu şikayetleri 
tespit edilmiştir [3]. 
 
Azot oksitler, yanma prosesleri sonucu oluşurlar ve havaya başlıca NO ile birlikte NO2 olarak yayılırlar. 
Azot dioksit yükseltgeyici bir maddedir. Bu nedenle, akciğerin mukoza zarı üzerinde tahriş edici 
olabilir. Suda oldukça iyi çözünür ve soluduğumuz NO2’nin büyük bir kısmı solunum yolunda su ile 
reaksiyona girerek asit oluşturabilir. Bu reaksiyonlar sonucunda NO2 maruziyeti ciğerlerde tahribata 
neden olmaktadır. Ayrıca, azot bileşikleri çevresel açıdan fotokimyasal smog ve traposferik ozon 
oluşumunda da önemlidirler. [12]. 
 
Ozonun oluşumu ve atmosferden doğal uzaklaşma  olayları güneş radyasyonunun azot dioksit üzerine 
etkisi sonucu bir dizi reaksiyon ile gerçekleşmektedir. Atmosferde bulunan uçucu organik bileşikler ve 
hidroksil radikalleri, dengedeki ozon konsantrasyonunun bozulmasına neden olur [13]. Azot dioksitin 
bulunduğu ortamlarda diğer kirleticilerin ve özellikle ozonun bulunması durumunda, bu kirleticiler  
arasında oluşan reaksiyonlar nedeniyle insan sağlığında olumsuz etkileşimlerin arttığı belirlenmiştir 
[14].Ozon maruziyetinin; ağız, burun ve ciğerler üzerinde yakıcı ve tahriş edici bir etkisi vardır. 
Çocuklar yaz aylarında zamanlarının çoğunu dış ortamlarda oyun oynayarak geçirdiklerinden ozon 
maruziyeti için riskli grubu oluştururlar [15]. 
 
Ülkemizde bu güne kadar iç ortam hava kalitesi konusunda yapılan çalışmaların dünyadaki diğer 
bölgeler ile karşılaştırıldığında sayıca az olması, bölgemizde mevcut durumun tespit edilmesi için daha 
çok veri üretilmesine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu çalışma sayesinde, endüstri, trafik ve 
yerleşimin yoğun olduğu Kocaeli kenti için iç ortam hava kirliliğine ilişkin mevcut durum 
değerlendirilebilecektir. 
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2. KAPSAM 
 
Çalışma kapsamında, Kocaeli’de farklı bölgelerde (endüstriyel, kent merkezi, kent merkezi dışında 
bulunan yerleşim bölgesi) ve farklı mikroçevrelerde, 15 ev, 10 ofis ve 3 ilköğretim okulunun iç ve dış 
ortamlarında aktif ve pasif örnekleme teknikleri kullanılarak 14 element (Mg, Al, Si, S, K, Ca, Ti, Cr, 
Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb), UOB’ler, SO2, NO2 ve O3 konsantrasyonları belirlenmiştir. Çalışma 4 
aşamadan oluşmaktadır: 
 
Birinci aşamada örnekleme yapılacak mikroçevreler ve bu mikroçevrelerde (ev, okul, ofis) aktif ve pasif 
örnekleme noktaları belirlenmiştir. Örnekleme alanı olarak kent nüfusu, trafik ve endüstrinin yoğun 
olduğu İzmit Büyükşehir ve Körfez Belediyeleri sınırları içerisindeki bölge seçilmiştir. Çalışma alanı 
olarak belirlenen bölge, D-100 karayolu ve TEM otoyolunun etkisi altındadır. Bölgede Türkiye’nin 
%30’dan daha fazla ihtiyacını karşılayan Rafineri Tesisi, Petrokimya Kompleksi, Tehlikeli ve Klinik Atık 
Yakma Tesisi’nin yanı sıra çok sayıda tekstil (183 sanayi kuruluşu), makina (99), maden (88), metal 
(55), gıda (52), otomotiv (47), kağıt (42), kimya (37), ağaç (34), petrol (14), deri (4), kömür (4) ve diğer 
(398) sanayi kuruluşları yer almaktadır.  Bu tesisler, uçucu organik bileşikler ve ağır metalleri içeren 
çok sayıda kirletici yaymaktadır.  
 
Çalışmanın ikinci aşamasında, belirlenen mikroçevrelerin iç ve dış ortamlarına aktif ve pasif 
örnekleyiciler yerleştirilmiş ve bu esnada örnekleme ile ilgili anket çalışması yapılmıştır.  
 
Üçüncü aşama kirleticilerin aktif ve pasif ölçümünü içermektedir. Aktif örnekleme, belirlenen 
mikroçevrelerin genel kullanım alanında 24 saat süre ile otomatik ölçüm ve örnekleme cihazları ile 
yapılmıştır. Bu noktalarda UOB’ler, SO2, NO2 ve O3 konsantrasyonları saatlik olarak ölçülmüştür. Bu 
sayede kirletici konsantrasyonlarının iç ortam havasında zamanla nasıl değiştiği belirlenmiştir. Partikül 
Madde örneklemeleri 24 saatlik sürelerle yapılmıştır. Ayrıca dış ortam havasında görülen kısa süreli 
değişimlerin iç ortam havasını nasıl etkilediği incelenmiştir. Pasif örnekleme yöntemiyle de UOB’ler, 
SO2, NO2 ve O3 düzeyleri belirlenmiştir. Her bir örnekleme noktasında pasif örnekleyiciler 24 saat 
süre ile tutularak kirletici konsantrasyonlarının örneklenen mekanlarda ne şekilde değiştiği 
belirlenmeye çalışılmıştır. 
 
Çalışmanın son bölümünde elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 
 
 
 
 
3. YÖNTEM 
 
Bu çalışmada, uçucu organik bileşiklerden BTEX’ler (benzen, toluen, etilbenzen ve m,p,o-ksilen) ve 
inorganik gaz fazı kirleticilerin (SO2, NO2 ve O3) iç ve dış ortam pasif örnekleme sonuçları ile iç ve dış 
ortamda aktif örnekleme yöntemi ile toplanan PM2.5 ve PM10 örneklerinde 14 elementin 
konsantrasyonları verilmiştir. 
 
Örneklenen mikroçevrelerin iç ve dış ortamlarında Stack Filter Unit (SFU) düşük hacimli hava 
örnekleyici kullanılarak yapılan aktif örneklemeler ile günlük olarak toplanan PM2.5 ve PM10 
örneklerinde element konsantrayonları TAEK Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi 
laboratuvarlarında XRF ölçüm tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Aktif SO2, NO2 ve O3 örneklemeleri 
on-line cihazlar kullanılarak, Aktif UOB örneklemeleri iç ortamda on-line GC cihazı, dış ortamda ise 
kanisterler kullanılarak yapılmıştır. 
 
Pasif örnekleme yöntemi ile toplanan iç ve dış ortam örneklerinin SO2 ve NO2 analizleri iyon 
kromotografi tekniği ile Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarında, O3 
analizleri spektrofotometrik yöntemle ve UOB analizleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarında termal desorber ünitesi bulunan GC-FID ile günlük ortalama 
konsantrasyonlar şeklinde belirlenmiştir. 
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3.1. Örnekleme Yapılan Mikroçevrelerin Seçimi 
 
Çalışma kapsamında örnekleme yapılan farklı mikroçevrelerin belirlenmesinde aşağıda belirtilen 
kriterler gözönüne alınmıştır. 
 
1. Örnekleme yapılacak yerlerin endüstriyel, kent merkezi ve kent merkezi dışında bulunan 
yerleşim bölgelerinde olması, 
2. Seçilen bölgelerde bulunan mikroçevrelerin trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ve uzağında 
olması, 
3. Ev ve iş yerlerinde sigara kullanımı, 
4. Örneklemenin yapılacağı yerlerde ısıtma amaçlı kullanılan yakıt türü (doğalgaz, fuel-oil, 
kömür), 
5. Örneklemenin yapılacağı okulun tam gün eğitim vermesi, 
6. Fotokopi makinası, printer vb. ofis malzemelerinin kullanıldığı ofisler olmasına dikkat edilmiştir. 
 
 
3.2. İç Ortam Örneklemesi 
 
Pasif örnekleme çalışması okullarda 3 noktada (sınıf, idareci odası ve dış ortam), ofislerde 2 noktada 
(iç ortam ve dış ortam), evlerde ise 4 noktada (mutfak, oturma odası, yatak odası ve dış ortam) 
gerçekleştirilmiştir. 
 
İç ortam pasif örnekleme noktalarının belirlenmesinde göz önüne  alınan noktalar ise; 
 
1. Örnekleyicilerin dış kapıdan ve pencerelerden en az 2 metre uzağa yerleştirilmesi, 
2. Örnekleyicilerin ölçüm yapılacak odanın duvarı boyunca veya köşelerine koymaktan 
kaçınılması ve mümkün olduğunca odanın ortasına yerleştirilmesi, 
3. Örnekleme yapılacak mekanlarda örnekleyicilerin kirletici kaynakların çok yakınında 
olmaması, 
4. Örnekleyicilerin 1.5 metre yüksekliğinde T şeklinde bir düzeneğe asılması dikkate alınmıştır. 
 
Aktif örnekleyiciler ise seçilen mekanların genel kullanım alanlarına yerleştirilmiştir. 
 
 
3.3. Dış Ortam Örneklemesi 
 
Dış ortamda aktif ve pasif örneklemeler belirlenen mikroçevrelerin dış ortamlarında tek bir noktada 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Dış ortamda yer seçimi yaparken dikkat edilen hususlar ise; 
1. Örnekleyicilerin iç ortam için seçilen mikroçevrelerin yakınında korumalı bir alana 
konulmasına, 
2. Ağaç veya çalılardan en az 1 metre uzağa konulmasına 
3. Taşıt yolundan en az 5 metre uzağına konulmasına 
4. Havalandırma çıkışlarından (kurutucu, hava şartlandırıcıları, v.b) en az 5 metre uzağa 
yerleştirilmesine dikkat edilmiştir. 
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4. BULGULAR 
 
NO2, SO2 ve O3 için; okullar, ofisler ve evlerde ölçülen iç ortam ve dış ortam pasif örnekleme 
sonuçları, okul, ofis ve evler için ayrı ayrı ortalama konsantrasyonlar, bütün mikroçevrelerde yapılan 
örneklemelerin ortalaması (tüm data) (µg/m3) ve iç-dış konsantrasyon oranları şeklinde Tablo 1’de, 
verilmektedir. BTEX’ler için okullar, ofisler ve evlerde iç ve dış ortam pasif örnekleme sonuçları, okul, 
ofis ve evler için ayrı ayrı ortalama konsantrasyonlar, bütün mikroçevrelerde yapılan örneklemelerin 
ortalaması (tüm data) (µg/m3) ve iç-dış konsantrasyon oranları şeklinde Tablo 2’de verilmektedir.  
Tablo 1 ve 2 de yer alan iç ortama ilişkin sonuçlar örneklenen 15 ev, 10 ofis ve 3 okula ait değerleri 
içermektedir. Ksilenler (m-ksilen, p-ksilen ve o-ksilen) tablolarda toplamları alınarak verilmiştir. Tablo 3 
ve Tablo 4’de ; okullar, ofisler ve evlerde ölçülen partikül madde (PM2.5 ve PM10) iç ortam ve dış 
ortam konsantrasyonları, tüm veri ortalama konsantrasyonları (µg/m3) ve iç-dış konsantrasyon oranları 
verilmektedir. Tablo 3 ve Tablo 4’de yer alan iç ortama ilişkin sonuçlar örneklenen mikroçevrelerin 
genel kullanım alanlarında toplam 28 noktaya ait değerleri içermektedir. 
 
Tablo 1. Okullar, ofisler ve evlerde NO2, SO2, O3 pasif örnekleme iç ortam ve dış ortam 
konsantrasyonları, tüm veri ortalama konsantrasyonları (µg/m3) ve iç ortam/dış ortam konsantrasyon 
oranları 
 

ORTAM  NO2  SO2  O3  

İÇ ORTAM (n=61) 

OKUL 24,42 4,62 9,51 
OFİS 41,03 4,18 4,53 
EV 40,33 2,57 4,58 

TÜM DATA 35,26 3,79 6,21 

DIŞ ORTAM (n=28) 

OKUL 25,63 36,69 56,07 
OFİS 38,11 21,34 40,19 
EV 28,11 14,16 36,87 

TÜM DATA 30,62 24,06 44,38 

İÇ ORTAM / DIŞ ORTAM 

OKUL 0,95 0,13 0,17 
OFİS 1,08 0,2 0,11 
EV 1,43 0,18 0,12 

TÜM DATA 1,15 0,16 0,14 
 
Tablo 2. Okullar, ofisler ve evlerde UOB’lerin pasif örnekleme iç ortam ve dış ortam konsantrasyonları, 
tüm veri ortalama konsantrasyonları (µg/m3) ve iç ortam/dış ortam konsantrasyon oranları 
 

ORTAM Benzen Toluen Etilbenzen Ksilenler 

İÇ ORTAM (n=61) 

OKUL 7,5 55,05 11,11 15,44 
OFİS 11,95 53,98 11,13 25,17 
EV 8,88 44,19 13,07 16,5 

TÜM DATA 9,44 51,07 11,77 19,04 

DIŞ ORTAM (n=28) 

OKUL 4,77 18,15 6,1 12,42 
OFİS 7,83 33,73 5,57 16,12 
EV 10,03 30,72 4,49 19,65 

TÜM DATA 7,54 27,53 5,39 16,06 

İÇ ORTAM / DIŞ ORTAM 

OKUL 1,57 3,03 1,82 3,88 
OFİS 1,53 1,6 2 4,65 
EV 0,89 1,44 2,91 2,77 

TÜM DATA 1,25 1,85 2,18 1,18 
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Tablo 3. Okullar, ofisler ve evlerde ölçülen partikül madde (PM2.5) iç ortam ve dış ortam 
konsantrasyonları, tüm veri ortalama konsantrasyonları (µg/m3) ve iç ortam/dış ortam konsantrasyon 
oranları 
 

 İÇ ORTAM(n=28) DIŞ ORTAM(n=28) İÇ ORTAM/ DIŞ ORTAM 

 
Tüm 
Data Okullar Ofisler Evler 

Tüm 
Data Okullar Ofisler Evler 

Tüm 
Data Okullar Ofisler Evler 

Mg 0,0206 – 0,0234 0,0196 0,0268 – 0,0332 0,0236 0,7687 – 0,7048 0,8305 
Al  0,0644 0,0974 0,0737 0,0515 0,1182 0,1635 0,1337 0,0989 0,5442 0,5936 0,5418 0,536 
Si  0,4184 0,6444 0,4643 0,3426 0,6956 0,9805 0,7359 0,6117 0,6073 0,657 0,6332 0,5801 
S  0,315 0,2666 0,3186 0,3223 0,3965 0,3588 0,4259 0,3844 0,8058 0,7759 0,7487 0,8497 
K  0,0989 0,0981 0,1005 0,098 0,1539 0,128 0,1432 0,1661 0,6578 0,788 0,7078 0,5984 
Ca  0,5008 0,5892 0,5472 0,4521 0,8813 1,1149 0,8727 0,8404 0,569 0,5339 0,6284 0,5364 
Ti  0,0336 0,0555 0,0332 0,0294 0,0561 0,0836 0,0579 0,0493 0,5906 0,6535 0,5774 0,5865 
Cr  0,0027 0,0022 0,0023 0,003 0,0039 0,0028 0,0037 0,0043 0,6965 0,7944 0,6735 0,6923 
Mn  0,0309 0,0272 0,0208 0,0369 0,0462 0,0531 0,0302 0,0561 0,5974 0,5004 0,6288 0,606 
Fe  0,0744 0,0731 0,067 0,079 0,1628 0,1957 0,1275 0,1832 0,3895 0,467 0,424 0,3531 
Ni  0,0022 – 0,0024 0,0022 0,0027 – 0,0031 0,0025 0,8229 – 0,7587 0,863 
Cu  0,0178 0,0132 0,0198 0,0173 0,0229 0,0203 0,0252 0,022 0,7915 0,6543 0,8135 0,8044 
Zn  0,0689 0,025 0,0212 0,1086 0,1218 0,0519 0,0411 0,1621 0,569 0,6489 0,5134 0,5814 
Pb  0,0346 0,0259 0,0329 0,0376 0,054 0,0428 0,055 0,0555 0,6777 0,6628 0,6302 0,7124 

– : belirlenemedi 
 
Tablo 4. Okullar, ofisler ve evlerde ölçülen partikül madde (PM10) iç ortam ve dış ortam 
konsantrasyonları, tüm veri ortalama konsantrasyonları (µg/m3) ve iç ortam/dış ortam konsantrasyon 
oranları 
 

 İç Ortam Örneklemesi(n=28) Dış Ortam Örneklemesi(n=28) İç Ortam / Dış Ortam 

 
Tüm 
Data Okullar Ofisler Evler 

Tüm 
Data Okullar Ofisler Evler 

Tüm 
Data Okullar Ofisler Evler 

Mg 0,0173 – 0,0103 0,0196 0,0231 – 0,0227 0,0236 0,8393 – 0,8393 0,8305 
Al  0,1977 0,3399 0,2389 0,1418 0,4888 0,5265 0,594 0,4112 0,4315 0,6838 0,4564 0,3644 
Si  1,2898 2,6201 1,4508 0,9163 3,1302 3,7099 3,8573 2,5295 0,4258 0,7233 0,4037 0,381 
S  0,3853 0,3482 0,4167 0,3718 0,588 0,6968 0,6677 0,5131 0,6915 0,6128 0,6398 0,7418 
K  0,2494 0,3576 0,2696 0,2142 0,5261 0,482 0,6929 0,4238 0,5163 0,7324 0,4421 0,5226 
Ca  1,9694 3,5872 2,2261 1,4747 5,7675 5,9751 8,138 4,1457 0,3638 0,5845 0,3154 0,3519 
Ti  0,0994 0,1627 0,1157 0,076 0,2762 0,2726 0,4105 0,1874 0,4114 0,6037 0,3418 0,4193 
Cr  0,0062 0,0057 0,0058 0,0065 0,0116 0,0085 0,0143 0,0104 0,5854 0,6641 0,4462 0,6624 
Mn  0,0599 0,0881 0,0628 0,0519 0,1695 0,1253 0,2503 0,1245 0,3873 0,6978 0,3237 0,3662 
Fe  0,242 0,5132 0,2799 0,1503 1,0286 0,7183 1,6357 0,6859 0,2801 0,648 0,2449 0,2222 
Ni  0,0022 – 0,0024 0,002 0,0027 – 0,0031 0,0025 0,7942 – 0,7587 0,8164 
Cu  0,0334 0,0396 0,0326 0,0327 0,0524 0,061 0,0463 0,0548 0,6638 0,6976 0,7267 0,6151 
Zn  0,1116 0,0191 0,1623 0,1151 0,2269 0,0782 0,4116 0,1469 0,4119 0,5022 0,2668 0,4819 
Pb  0,0597 0,0434 0,0741 0,0534 0,1029 0,0763 0,1394 0,0838 0,6875 0,5769 0,7155 0,6909 

– : belirlenemedi 
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SONUÇ 
 
Elde edilen ölçüm sonuçları incelendiğinde en yüksek NO2 konsantrasyonları evlerde gözlenirken 
bunu ofisler ve okulların takip ettiği görülmektedir (Tablo 1). Azot dioksit için iç ortam/dış ortam 
konsantrasyon oranları okullar ve ofislerde 1 dolayında iken evlerde 1,5 olması evlerde iç ortam NO2 
kirletici kaynaklarının ofis ve okullara oranla daha baskın olduğunu işaret etmektedir. Örnekleme 
yapılan evlerin çoğunda mutfakta doğalgaz kullanılması, bu ortamlardaki NO2 kaynağı olarak 
doğalgaz yakılan ocakları işaret etmektedir. SO2 ve O3 için iç ortam/dış ortam konsantrasyon 
oranlarının sırasıyla 0,18 ve 0,12 olması SO2 ve O3 kirliliğinin dış ortam kaynaklı olduğunu 
göstermektedir. 
 
Tablo 2 incelendiğinde, BTEX konsantrasyonlarının ofislerde en yüksek değerlere ulaştığı bunu okullar 
ve evlerin takip ettiği görülmektedir. Örneklenen mikroçevrelerin dış ortamlarında ise birbirine yakın 
toplam BTEX konsantrasyonları elde edilmiştir. Örneklenen yerlerin trafiğe yakınlığı, farklı kirletici 
kaynaklarına sahip olması gibi bir çok etkene bağlı olarak her bir UOB bileşiğinin katkısı her ortamda 
farklılıklar göstermektedir. Ayrıca iç ortam/dış ortam konsantrasyon oranlarının 2’nin üzerinde olması, 
dış ortam kirletici kaynaklarının  iç ortam kirliliğine etkisinin olduğunu ancak iç ortamlardaki kirletici 
kaynaklarının tesbit edilen BTEX’lerde daha baskın olduğunu göstermektedir. Bu durum, kullanılan 
büro malzemeleri, boya ve kaplama malzemeleri, mobilyalar, pişirme faaliyetleri, sigara kullanımı gibi 
çok sayıda iç ortam kirletici kaynağının varlığı ile açıklanabilir. Aynı değerlendirme herbir bileşik için 
farklılıklar göstermektedir. İç Ortam / Dış Ortam oranlarında önemli sonuçlardan birisi de  benzen için 
elde edilen konsantrasyon oranlarının incelenen diğer bileşiklere nazaran daha küçük değerlere sahip 
olmasıdır. Bu  durum bir dış ortam kirletici kaynağı olarak trafiğin benzen için en önemli  kaynaklardan 
birisi olduğunu göstermektedir. Özellikle trafik ve endüstrinin yoğun olduğu alanların dış ortamlarında 
elde edilen yüksek BTEX konsantrasyonları trafik ve endüstrinin BTEX konsantrasyonlarına üzerinde 
etkisini göstermektedir. 
 
Tablo 3 incelendiğinde, iç ortam ve dış ortam partikül madde (PM2.5) sonuçları için hem major 
elementler hem de eser elementlerin benzer dağılım gösterdikleri görülmektedir. Dış ortamda yüksek 
konsantrasyonlarda bulunan major elementlerin iç ortam konsantrasyon değerlerinin de yüksek olması 
yaz mevsimi nedeniyle örneklenen çevrelerde pencerelerin uzun süre açık kalması ile ilişkilendirilebilir. 
Bu sayede sözü geçen toprak kaynaklı elementlerin iç ortamlara taşınımının yüksek olduğu 
görülmektedir. Kalsiyum, Si , S , Fe , K , Al gibi majör elementler arasındaki bu ilişki Zn, Pb, Cu, Cr ve 
Ni gibi eser elementler için de tesbit edilmiştir. 
 
Örneklenen mekanların iç ve dış ortamlarında en yüksek PM2.5 konsantrasyonlarına sahip majör 
elementlerin sırasıyla Ca, Si ve S olurken, eser elementler için ise Zn elementi en yüksek ortalama 
konsantrasyona sahip iken bu elementi Pb elementi takip etmiştir.  
 
PM2.5 iç ortam/dış ortam konsantrasyon oranları incelenen tüm mikroçevrelerde 1’den küçük 
değerlere sahiptir. Bu durum, incelenen tüm elementler için dış ortam kirletici kaynaklarının iç ortam 
kirletici kaynaklarına baskın olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, iç ortamdan elde edilen PM2.5 
değerlerine dış ortamın büyük bir katkısının olduğu söylenebilir. Ancak böyle bir değerlendirmenin 
ardından, iç ortamda elde edilen sonuçlara iç ortamdaki olası kirletici kaynaklarının hiç etkisinin 
olmadığı, sadece dış ortamdan kaynaklanan kirleticilerin iç ortama taşınımı olduğu şeklinde de 
düşünülmemelidir.  
 
Tablo 4 incelendiğinde PM2.5 sonuçlarına benzer şekilde iç ortam ve dış ortam PM10 sonuçları da 
major ve eser elementler bakımından benzer sıra ile dağıldığı bulunmuştur. PM10 sonuçlarına 
bakıldığında özellikle toprak kaynaklı elementlerin PM2.5’a nazaran daha çok kalın partiküllerde 
(PM10) toplandığı görülmektedir. PM2.5 sonuçlarında olduğu gibi PM10 sonuçlarında da iç ortam/dış 
ortam oranları incelenen tüm mikroçevrelerde 1’den küçük bulunmuştur. Bu durum incelenen tüm ağır 
metaller için dış ortam kirletici kaynaklarının iç ortam kirletici kaynaklarına baskın olduğunu ve iç 
ortamdan elde edilen partikül madde değerlerine dış ortamın büyük bir katkısının olduğunu 
göstermektedir. 
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Kocaeli’nin Türkiye’nin en önemli endüstri bölgelerinden biri olması, TEM otoyolu ve D-100 
karayolunun etkisi altında bulunması bölgeyi hava kirliliği açısından risk altına almaktadır. Hava 
kirleticilerine maruziyetin neden olduğu sağlık riski değerlendirmeleri iç ortamdaki kirletici seviyelerinin 
detaylı olarak bilinmesini gerektirir. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla, Kocaeli gibi yoğun kirliliğin 
olduğu bir sanayi bölgesinde yaşayan insanların maruz kaldıkları hava kirleticilerle ilgili sağlıklı ve 
kapsamlı bilgiler elde edilmesi beklenmektedir. 
 
Hem elde edilen ilk örnekleme sonuçları hem de örneklenen mikroçevrelerde yapılan anket çalışmaları 
ışığında, hava kirliliği açısından sağlıklı bir kent planlaması yapılırken yerleşim alanlarının endüstriyel 
bölgelerden ve trafikten mümkün olduğunca uzak alanlarda konumlandırılması, rüzgar yönü, 
topografya, binaların perdeleme etkisi gibi faktörlerin dikkate alınması gerektiği, kapalı alanlarda ortam 
havasının sirkülasyonu ve temizlenmesini verimli şekilde sağlayabilecek havalandırma sistemlerinin 
tasarlanması gerektiğini söyleyebiliriz. 
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KONUTLARDA RADON KONSANTRASYON DEĞERLERİNİN 
YAPI BİYOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 
 

Nilgün ÇELEBİ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Yerkabuğunda bulunan çok uzun yarı ömürlü doğal radyoaktif kaynakların ve bunların bozunma 
ürünlerinin toprak, kayalar, yapı malzemeleri, gıda maddeleri, su ve hava gibi çevresel ortamlardaki 
varlığı, insanların maruz kaldığı radyasyon ışınlanmalarının temelini oluşturmaktadır. Bu radyoaktif 
kaynakların çevresel ortamlardaki varlığı düzgün bir dağılım göstermediği gibi, iç ve dış ışınlanmalar 
sonucu alınan dozlar da yaşam alışkanlıklarına bağlı olarak büyük değişiklikler göstermektedir. Radon, 
uranyumun bozunumu sonucu oluşan radyumdan gelen ve doğada bulunan tek radyoaktif gazdır. Radon 
binalara; toprak, binanın civarı veya altındaki kayalar, inşaat malzemeleri, su kaynakları, doğal gaz ve 
dışarıdaki hava gibi farklı kaynaklardan girer. Radon ve bozunma ürünlerinin ev içerisinde 
solunumundan alınan dozlar, bina malzemelerinin içerdiği radyum miktarına, bina tasarımına, 
havalandırma sistemine, yerden yüksekliğe ve zemin geçirgenliğine bağlı olarak bir evden diğerine büyük 
değişiklikler göstermektedir. 
 
Bu çalışmada, sigaradan sonra ikinci kanserojen madde olarak adlandırılan radondan gelecek sağlık 
risklerini azaltmak için gereken yaşam alışkanlıkları, bina ve çevresi arasındaki ilişkiler incelenmiş, yaşamı 
etkileyecek olumsuzlukların giderilmesi için yapılması gerekenler tartışılmıştır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İnsanlar doğal radyasyon kaynakları içeren bir dünya içinde yaşamaktadırlar. Uranyum-238, Toryum-
232 serileri ve Potasyum-40 milyarlarca yıl yarı ömürleri ile yaşadığımız topraklarda, içtiğimiz sularda, 
soluduğumuz havada bulunmakta, içten ve dıştan radyasyonlara maruz kalmamıza neden 
olmaktadırlar [1]. Şekilde gösterildiği gibi radon, uranyum serisi elemanlarından olan Ra-226’nın 
bozunması ile oluşur. 226Ra, 1600 yıl yarı ömrüyle bir radon üreteci görevi görür. Bozunma serisinde 
bulunan 210Pb ise uzun yarı ömrüyle bu zinciri etkin bir şekilde korur. Yarı ömrü 3.8 gün olan radon, 
kimyaca pasif radyoaktif bir asal gaz olmasına rağmen, radonun bozunması ile ortaya çıkan alfa ve 
beta yayınlayan, kısa yarı ömürlü bozunma ürünleri 218Po, 214Pb, 214Bi ve 214Po kimyaca aktif katı 
elementlerdir ve genellikle radon, kısa yarı ömürlü bozunma ürünleri ile denge halinde bulunur. Radon 
gazı bozunduğu zaman oluşan 218Po atomları, iyonize halde, hava içindeki herhangi bir parçacığa 
yapışma eğilimindedir. 214Pb, 214Bi ve 214Po atomlarının pek çoğu oluştuklarında bir parçacığa 
yapışmış haldedirler. Dış radyasyon tehlikesi oluşturmayan radonun uzun süre solunması ve 
yutulması, önemli  bir  sağlık  riski  oluşturabilmektedir. Radonun bozunma ürünlerinin, genellikle 
akciğer mukozasına yerleşerek akciğer kanseri riskini artırdığı bilinmektedir [2]. 
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Şekil 1. U-238’in bozunma şeması 

 
 
 
 
2. KONUT-İÇİ RADON KAYNAKLARI 
 
 
2.1. Toprak Ve Kayalardan Gelen Radon 
 
Konuta giren radonun asıl kaynağı, binanın inşa edildiği arazide bulunan toprak ve kayalardır. Radon, 
uranyumun mevcut olduğu tüm kayalardan ve topraktan gelmekte olup gaz olması nedeniyle 
bulunduğu ortamın boşluklarında ilerleyerek atmosfere kaçma eğilimi göstermektedir. Aşağıdaki 
tabloda toprak ve kaya çeşitlerinin tipik radyoaktivite konsantrasyonları verilmektedir. Florida'nın fosfat 
kayaları (120 ppm) ticari uranyum kaynağı olarak kullanılmaktadır [3]. Radon volkanik kayalarda, 
kumtaşı ve kireçtaşından daha yüksek konsantrasyonlarda bulunmaktadır [4]. 
 
Radon sızıntısının, aktif faylar üzerinde daha fazla olduğu, atmosferik koşullara ve sismik faaliyetlere 
bağlı değişiklikler gösterdiği bilinmektedir. Yerkabuğundaki şekil değişmeleri ve episantr alanı içinde 
veya yakınındaki kayalarda oluşan genleşmeler nedeniyle kayalardan yeraltı su sistemine radon geçişi 
artmaktadır. Bunun sonucu olarak ta, sismik faaliyetin başlamasından önce çevredeki kuyu ve kaynak 
sularındaki radon konsantrasyonunda bir artış gözlenmektedir. Sıcaklık, basınç farklılıkları, nem gibi 
faktörler bu kaçışı hızlandırmaktadır [5]. 
 
Radon atomlarının hareketi, yayılma veya taşınma ile olabilir. Radonun çıkış hızı; toprak-hava 
arakesitinde birim alan başına, radyoaktivite aktarımı oranı olarak tanımlanmaktadır. Topraktan gelen 
aktivitenin yalnızca küçük bir yüzdesi, çatlağı olmayan 0.2 m kalınlığındaki betona aktarılır. Beton 
tabakada çatlak varsa, topraktan gelen aktivitenin % 25'inin yayılma yolu ile beton tabakaya 
aktarılacağı hesaplanmıştır [2]. 
 
Havadaki radon konsantrasyonu bölgeye, zamana, yerden yüksekliğe ve meteorolojik şartlara bağlıdır.  
Radonun kaynağının toprak olmasından ve çok kısa yarı ömre sahip olmasından dolayı, radon 
konsantrasyonu yükseklikle sabit bir şekilde azalma gösterir.  Coğrafik yerleşim önemlidir: 
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Adalar ve Kutup Bölgesi gibi radon çıkışını sağlayan toprağın azaldığı yerleşim bölgelerinde, radon 
konsantrasyonu düşüktür [6]. 
 

 
Tablo 1. Çeşitli kayalardaki ortalama uranyum konsantrasyonu [2]   
 

    Kaya Tipleri                   Uranyum 
Konsantrasyonu (ppm) 

  Volkanik kayalar 
  Fosfat kayaları (Florida)                  
  Fosfat kayaları  (Kuzey Afrika) 
  Granit 
  Kireçtaşı 
  Tortul kayalar 

           3.0 
         120.0 
          20-30 
           4.0 
           1.3 
           1.2 

 
 
2.2. İnşaat malzemelerinden gelen radon  
 
İnşaat malzemeleri, dış radyasyon kaynaklarına karşı bir koruyucu olmasına rağmen, ev içlerinde bir 
radyasyon kaynağı gibi davranırlar.  İnşaat malzemelerinde doğal olarak bulunan 226Ra'un varlığı, bina 
içlerinde gama radyasyon dozlarının ve radon konsantrasyonunun artmasının en büyük nedenidir.  
Özellikle fosfat kayaların, inşaat malzemesi olarak kullanılması, gama radyasyon dozlarını 
arttırmaktadır. Ev içi ışınlanmalar, dış havadaki ışınlanmalar ile karşılaştırıldığında inşaat 
malzemelerinin etkisinin doz oranlarını %40 - %50 artırdığı görülmüştür [2].  
  
Aşağıdaki tabloda bazı inşaat malzemeleri için radyum konsantrasyonları ve radon çıkış hızları 
verilmektedir. Beton ve tuğla, en yaygın kullanılan inşaat malzemesidir. Betondaki 226Ra 
konsantrasyonu, tuğlaya göre daha az, 222Rn çıkış oranı ise betonda tuğladan daha yüksektir.   
 
Tablo 2.  İnşaat malzemeleri içindeki 226Ra ve 222Rn değerleri [2] 
 

İnşaat malzemesi 
226Ra konsantrasyonu 

(Bq kg-1) 

222Rn 
çıkış oranı 

(µBq kg-1 sn-1) 
Tahta 
Beton 
Tuğla 

Alçı taşı 
Fosfattan elde edilen alçı taşı  

Çimento 
Kum 

- 
9-32 
45 
12 

580-740 
50 
10 

0.2 
2.5-20 

1.0 
6.3 

0.13-0.20 
1.0 
3.0 

 
 
2.3.Sulardan gelen Radon 
 
Sularda bulunan radon ev içlerine, sular kullanıldığı zaman girer. Sudan gelen radonun miktarı, sudaki 
miktarına bağlıdır. Suyun sıcaklığı arttıkça, ortama verilen radon miktarı da artar.[7]. 
 
Suda ölçülen radon, sadece suyun içerisinde bulunan radyumdan kaynaklanmamakta, aynı zamanda 
suyun geçtiği yerlerdeki toprak ve kayalarda bulunan radyumdan da ileri gelmektedir. 
 
Evdeki alışkanlıklar ve uygulamalar; duş, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi suyun püskürtülmesi veya 
çalkalanması büyük miktar radonun salınmasına neden olur. Sudaki radon seviyesi, ev içi radon 
seviyesini önemli derecede etkileyebilecek kadar yüksektir. Bazı bölgelerde evlere ulaşan sular özel 
kuyulardan gelir. Yeraltı sularındaki radon konsantrasyonu, yüzeysel sulardan daha yüksektir. İnşaat 
malzemesinden gelen ışınlanmalara, yüzeysel sulardan katkı % 0.2, yeraltı sularından ise % 20'dir [2]. 
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Ev içi havasına, musluk suyundan radon transferi çalışmalarında bir günde kişi başına ortalama 
0.2-0.4 m3 su kullanıldığı varsayılarak, bu miktarın transfer veriminin 0.5-0.6 olduğu rapor edilmiştir [8]. 
 
Sudaki en yüksek konsantrasyonlar Kanada'da 14 MBqm-3, Finlandiya'da 77 MBqm-3, ABD'de 20 
MBqm-3 bulunmuştur. Yapılan çalışmalar 370 BqL-1 radon konsantrasyonuna sahip bir suyun, ev içi 
radon konsantrasyonuna katkısının 37 mBqL-1 olduğunu ortaya koymuştur [2].   
 
 
2.4. Doğal Gazdan Gelen Radon 
 
Doğalgazın önemli bir ev içi radon kaynağı olduğu bilinmektedir. Doğalgazın üretim kuyularındaki radon 
konsantrasyonu, detekte edilemeyen seviyelerden, 50 kBqm-3 seviyesine kadar değişik değerler 
göstermektedir. Doğalgazın endüstriyel işlemleri, saflaştırma ve hidrokarbonlardan ayrıştırma işlemlerini 
içerir. Bu hidrokarbonların bazıları yakıt olarak kullanılırken, bazıları sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) 
olarak, basınç altında şişelenerek satılmaktadır. Doğalgaz, evlerde ısıtma ve yemek pişirmede 
kullanıldığında radon gazı ortaya çıkarak ev içi radon konsantrasyon seviyesini artırır. Yanma ürünleri 
havalandırmayla dışarı atılırsa, radon kaynağı ihmal edilir. [2]. 
 
 
 
 
3. RADON ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 
 
Radon ve ürünlerini ölçmek için iki temel yöntem geliştirilmiştir: aktif ölçüm yöntemi ve pasif ölçüm 
yöntemi [9].   
 
Aktif ölçüm yöntemi, elektronik sistemler, pompalar, güç kaynakları gibi cihazlar gerektirir. Aktif 
sistemde iyon odaları, sintilasyon hücreleri veya spektroskopik sayım cihazları kullanılır. 
 
Pasif ölçüm yönteminde termolüminesans detektörler (CaSO4:Dy veya LiF gibi), veya katı hal nükleer 
iz detektörleri;  selüloz nitrat (LR-115) veya allil diglikol karbonat (CR-39) kullanılır. Pasif alfa detektörü 
kullanılarak yapılan radon dozimetreleri 3 farklı yolla oluşturulabilir: 
 
1. Detektörün önünde bulunan bir filtre üzerinde radon ürünlerinin toplandığı gaz akışlı aktif 

cihazlar. 
2. Gaz akışı olmayan ağzı kapaklı odacıklar; Radon oda içine difüzlenerek, oda hacmi içinde 

ürünlerini de oluşturarak, radon ve ürünlerinden gelen alfa parçacık izlerini bu odacık içine 
yerleştirilmiş bir alfa detektörü üzerinde bırakır.   

3. Açık bir detektör üzerinde, havadaki radon ve ürünlerinden gelen alfa parçacıklarının 
kaydedildiği pasif aygıtlar. 

 
 
 
 
4. RADONLA İLGİLİ RADYASYON KORUNMASI STANDARTLARI 
 
Uranyum madenlerindeki radon ve bozunma ürünlerinin solunumu üzerine yapılan epidemiyolojik 
çalışmalar, uranyum madencilerinin en yüksek kanser riskine maruz meslek grubu olduğunu ortaya 
çıkarmıştır [2,7,10]. Özellikle akciğer kanser vakalarının %20 kadarı havadaki radyoaktif 222Rn gazı ve 
bunun bozunma ürünlerinin solunumu sonucu akciğer bronşlarının aldığı doza bağlanmaktadır 
[10,11,12]. 
 
İnsanların özellikle büyük toplum guruplarının, küçük olsa dahi sürekli olarak radyasyona maruz 
kalmasının toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyeceği görüşü, Birleşmiş Milletler Atomik 
Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi tarafından yayınlanan UNSCEAR raporları ile de des-
teklenmiştir [2,7,11]. 
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Uluslararası Radyasyon Korunması Komitesi (ICRP), radona maruz kalmayı sınırlandırarak limit 
değerler tavsiye etmiş ve yıllık doz için bir eylem seviyesi tespit etmiştir. Eylem seviyesinin, 3-10 mSv 
arasında sınırlandırılması tavsiye edilmiştir.  Bu doz değerlerine karşılık gelen radon konsantrasyonu 
evler için 200-600 Bqm-3, iş yerlerinde ise 500-1500 Bqm-3 arasında olacak şekilde bir değer tespit 
edilmesi önerilmiştir [13]. 
 
Radonun asıl kaynağının uranyum olması nedeniyle radon konsantrasyonu yerkabuğu üzerinde 
bölgeden bölgeye değişiklikler göstermektedir. Bu nedenle radon konsantrasyonunda izin verilen limit 
değerlerde ülkeler arasında değişiklikler göstermektedir. İngiltere’de bu değer 200 Bqm-3, Avrupa 
ülkelerinde 400 Bqm-3 ,yeni inşa edilecek binalarda 200 Bqm-3, Kanada’da ise 800 Bqm-3 olarak kabul 
edilmiştir [14]. Türkiye’de ise bu değer Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nde 400 Bqm-3 olarak 
belirlenmiştir [15].  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Doğal radyasyonlarla iç içe yaşamanın kaçınılmaz olmasına rağmen maruz kalınacak radyasyon 
dozlarını minimum düzeyde tutmak olasıdır. Radon evlerimiz için görünmez bir tehlike olabilir fakat  
alınacak bazı önlemlerle ev içlerine radon girişi azaltılabilir.  
 
Radon konsantrasyonunu azaltmada havalandırmanın önemi, tüm ICRP ve UNSCEAR raporlarında 
kuvvetle vurgulanmaktadır [2,7,11,12,13]. Havalandırmanın daha az yapıldığı kış aylarında, radon 
konsantrasyonu yaz aylarına göre çok daha yüksektir. Evlerde, kapı ve pencerelerde izolasyon 
yapılmışsa havalandırma süresini arttırmak gerekir. 
 
Konut inşa edilecek alanların radon haritası çıkarılmalıdır. Yapı malzemelerinin radyoaktivite analizleri 
ve doz değerlendirmeleri yapılmalı, tavsiye edilen radyoaktivite düzeylerinin üzerinde olan malzemeler 
bina yapımında kullanılmamalıdır. Binaların özellikle bodrum katlarının toprakla izolasyonu iyi 
yapılmalı, bodrum katların ve zemin katların tabanına şap, beton vb. dökülmeli, toprakla temas eden 
yüzeyler sızıntıya imkan vermeyecek şekilde izole edilmelidir. Radon düzeyi yüksek olabileceğinden 
eski evlerde çatlaklar kapatılmalı, izolasyon yapılmalıdır. Yerden ve duvarlardan bina içine sızan radon 
gazının bina içindeki birikimini önlemek için binanın havalandırılmasına özen gösterilmelidir. 
 
Kapalı ortamlarda sigara içilmemelidir. Sigarada bulunan 210Po radyonükliti, radonun uzun yarı ömürlü 
bozunma ürünlerinden biridir ve  alfa toksik özellik göstermektedir. Sigaradaki alfa parçacığı 
aktivitesinin %75 ‘inin havaya karışması nedeniyle odada bulunan kişilerin akciğerlerinin alfa 
ışımasına maruz kalacağı ortaya konmuştur [10,11,12,13].  
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ÖZET 
 
Yakın zamana kadar partiküllerin Uçucu Organik Madde (UOM) içeriği yalnız niteliksel olarak 
belirlenebiliyordu.  Ancak, 2005 yılında Odabaşı ve arkadaşları (Atmospheric Environment, 39, 3763–
3770) atmosferdeki partiküllerde UOM derişimlerini belirlemek için bir termal desorpsiyon – gaz 
kromatografi / kütle spektrometrisi yöntemi geliştirdi.  Bu çalışmada, atmosferdeki partiküller için 
geliştirilen bu yöntem kullanılarak bina-içi ortamlarda yatay yüzeylere çökelmiş partiküllerde 
sorplanmış UOM’lerin niceliksel analizi yapılmıştır.  Toplam 15 örnek, İzmir Y. Teknoloji Enstitüsü, 
Dokuz Eylül Üniversitesi binalarından ve bir apartman binasından toplanmıştır.  Ellidört UOM’den 18 
adedi tüm örneklerde dedekte edilirken, 13 tanesi hiç bir örnekte tespit edilememiştir.  Partiküllerdeki 
UOM derişimleri 0,007 ng/mg (1,4-dichlorobenzene) ilâ 226,4 ng/mg (nonanal) arasında değişim 
göstermiştir.  Toplam UOM derişimleri 14 ilâ 582 ng/mg arasında değişirken ortalama ve standart 
sapma değerleri, sırasıyla, 204 ve 138 ng/mg olmuştur.  Bina-içi partikül UOM derişimleri açık hava 
partikül derişimlerine göre ortalama yaklaşık iki katı daha yüksek bulunmuştur. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Son yıllarda sanayileşmiş ülkelerde oldukça artmış olan allerji ve diğer hipersensitivite 
rahatsızlıklarının yaygınlığına sebep olarak önerilen faktörler arasında havadaki tahriş edici gazlar ve 
bu gazları bünyelerinde bulunduran toz partikülleri de bulunmaktadır [1,2]. Bina-içi yatay yüzeylere 
çökelmiş tozlar (partiküller) havadaki uçucu ve yarı-uçucu organik maddelere sorplanma yoluyla 
önemli bir birikme ortamı oluşturarak depo görevi görmektedir.  Çevresel denge gereği havadaki 
derişimleri arttığında tozlara sorplanan bu gazlar havadaki derişimleri azaldığında ya da başka şartlar 
değişerek uygun hale geldiğinde ise havaya salınırlar.  Dolayısıyla, tozlar bu gazların bir kaynağı 
haline gelir.  Üstelik, kısa zaman içinde tozlara sorplanan bu gazlar sonra göreceli daha uzun zaman 
zarflarında havaya geri dönerler.  Bu sebeple, toksik etkileri olan ve kansere yol açabilen uçucu ve 
yarı-uçucu organik maddeler açısından bina-içi yüzeylere çökelmiş tozlar binada yaşayan veya 
çalışanlar açısından önem arz etmektedir. 
 
Yakın zamana kadar, toz partiküllerinin UOM içeriği çok düşük derişimleri sebebiyle yalnız niceliksel 
olarak belirlenebiliyordu [3,4].  Solvent ekstraksiyonu, katı faz mikroekstraksiyon (SPME), purge-and-
trap, direkt termal desorpsiyon ile birlikte gaz kromatografi / kütle spektrometrisi (GC/MS) 
partiküllerdeki uçucu organik madde (UOM)’leri incelemekte kullanılabilecek yöntemler arasında yer 
almaktadır.  Bunlardan solvent ekstraksiyonun dezavantajı, seyreltilmiş örneklerde yüksek dedeksiyon 
limitleri iken, SPME ile şimdilik sadece niteliksel analiz yapılabilmektedir. Purge-and-trap yöntemi ise 
sadece su ile ekstrakte edilebilen ve sudan uçurulabilen polar bileşiklere uygulanabilmesi kısıtı 
sebebiyle çok tercih edilmemektedir. Termal desorpsiyon bu yöntemler arasında en gelecek vaad 
eden yöntem olarak görünmektedir. 
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Odabaşı ve arkadaşları [5] geliştirdikleri termal desorpsiyon – gaz kromatografi / kütle spektrometrisi 
yöntemi ile atmosferik partiküllerde UOM derişimlerini niceliksel olarak belirlemeyi başarmışlardır.  Bu 
çalışmanın amacı, geliştirilen bu yeni yöntemi kullanarak bina-içi yatay yüzeylere çökelmiş tozlarda 
UOM derişimlerini belirlemektir. 
 
 
 
 
MALZEME VE YÖNTEMLER 
 
Toplam 15 adet örnek, İzmir Y. Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Gülbahçe, Urla kampüsündeki 4 adet 
binadan, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Kaynaklar kampüsündeki bir bina ve Buca’da bir apartman 
binasından toplanmıştır.  Bütün binalarda doğal havalandırma kullanılmaktadır ve 1992 ilâ 2002 
arasında inşaa edilmişlerdir.  İYTE’deki binalarda örnek alınan odalardan bazıları çeşitli seviyelerde 
rutubetten etkilenmiş odalardır (bkz. Tablo 1).  DEÜ kampüsündeki binada örnekleme Çevre 
Mühendisliği Bölümü, Hava Kirliliği Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmiştir.  Örnekleme yapılan odaların 
özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur.  Bu özelliklerden odada halı varlığı duvardan duvara halıya işaret 
etmektedir. 
 
Örnekleme yapılacak odalar, yatay yüzeylerin en az üç aydır temizlenmemiş olduğu odalardan 
seçilmiştir.  Her odada çeşitli yüzeylerden toplamda yaklaşık olarak 0,5 gram olacak şekilde plastik bir 
fırça yardımıyla önceden darası tartılmış aluminyum folyodan kesilmiş parçalara toplanmıştır.  
Örneklemeden sonra tartım yapılarak alınan örneğin kütlesi belirlenmiştir. 
 
Örnekler, önceden fırınlanmış cam termal desorpsiyon tüplerine (6mm dış çap, 4 mm iç çap) 
aktarılmıştır. Sonra, tüpler etiketlenmiş ve kapakları kapatılarak kontaminasyon ve desorpsiyondan 
korunmuştur. Partiküllerin analizi için geliştirilen yöntem standart referans materyalden (urban dust, 
SRM 1649a, the National Institute of Standards and Technology, NIST) yedi parça (0,40–10 mg) 
analiz edilerek denenmiş ve optimize edilmiştir.  SRM 1649a parçaları önceden tartılmış ve fırınlanmış 
küçük aluminyum folyo parçaları üzerinde tartılmıştır.  Daha sonra önceden fırınlanmış cam termal 
desorpsiyon tüplerine alınmıştır.  Tüplerin uçları, önceden fırınlanmış silanize edilmiş cam yünü ile 
tıkanmıştır.  Sonra, tüpler etiketlenmiş ve kapakları kapatılarak kontaminasyon ve desorpsiyondan 
korunmuştur. 
 
Tablo 1. Örnekleme Yapılan Odaların Özellikleri. 
 

Oda 
No. Bina Oda Tipi Nufus Görünür Nem 

/ Küf Halı Bilgisayar 

1 İYTE Bina-1 Ofis 1 Hayır Evet 1 
2 İYTE Bina-1 Ofis 2-5 Hayır Hayır 2-4 
3 İYTE Bina-1 Derslik 6-25 Evet Evet Yok 
4 İYTE Bina-1 Ofis 1 Evet Hayır 2-4 
5 İYTE Bina-1 Ofis 2-5 Evet Hayır 2-4 
6 İYTE Ofis Binası Ofis 1 Evet Hayır 1 
7 İYTE Ofis Binası Ofis 1 Evet Hayır 1 
8 İYTE Ofis Binası Ofis 1 Evet Hayır 1 
9 İYTE Derslikler Binası Derslik 26-40 Evet Hayır 1 
10 İYTE Derslikler Binası Derslik 26-40 Hayır Hayır Yok 
11 İYTE Bilgisayar Merkezi Bilgisayar Lab. 26-40 Evet Hayır >4 
12 İYTE Bilgisayar Merkezi Teknik Servis 6-25 Evet Hayır >4 
13 Apartman Binası Mutfak 1 Hayır Hayır Yok 
14 Apartman Binası Oda 1 Hayır Evet 1 
15 DEÜ Çevre Müh. Binası Hava Kirliliği Lab. 2-5 Hayır Hayır Yok 
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Örnekler, kütle seçici dedektörü (Agilent 5973 inert MSD) ve termal desorberi (Tekmar, Aerotrap 6000) 
olan bir gaz kromatografi sistemi (GC) (Agilent 6890N) ile analiz edilmiştir.  Termal desorber şöyle 
modifiye edilmiştir:  GC enjeksiyon ünitesindeki akışa engel teşkil eden orijinal transfer hattı (0,32mm 
iç çap) cam çeperli inert çelik tüp hat (0,7mm iç çap, Alltech) ile değiştirilmiştir.  İçerideki sıvı azot gazı 
ile çalışan krayojenik tuzak, adsorban (100 mg Tenax) doldurulmuş bir iç tuzak ile değiştirilmiştir.  Toz 
örnekleri 5 dak. boyunca 225 ºC’de 40 ml/dak helyum akımı kullanılarak desorbe edilmiştir.  
Desorpsiyon sırasında iç tuzak sıcaklığı 35 ºC’de tutulmuştur.  Tuzak 1 dak. boyunca 240 ºC’de 
desorbe edilmiştir.  Sonra, 250 ºC’de 10 dak. boyunca fırınlanmıştır.  Fırın valfi ve transfer hattı 
sıcaklıkları 200 ºC’de tutulmuştur.  Kromatografik kolon HP5-ms (30 m,0,25 mm,0,25 mm) ve taşıyıcı 
gaz helyumdur (1ml/min ve 36 cm/s doğrusal hız). Split oranı olarak 1:40, inlet sıcaklığı olarak ise 240 
ºC kullanılmıştır. Termal desorber sistemini kalibre etmek için kalibrasyon standartları 54 bileşikten 
oluşan bir standart karışımından (Accustandard) metanol ile seyreltilerek beş seviye (0,4, 2, 5, 10 and 
20 µg/ml) halinde hazırlanmıştır. Bu standartlardan içinde 100 mg Tenax bulunan termal desorpsiyon 
tüplerine 1 µl enjekte edilmiş ve kalibrasyon yapılmıştır. GC analizi ve kalite kontrol hakkında daha 
detaylı bilgi edinmek için Odabaşı vd.’ne [5] bakınız. 
 
 
 
 
BULGU VE TARTIŞMALAR 
 
Analizi yapılan 54 adet UOM’den 14’ü (trans-1,2-dichloroethene, 1,2-dichloropropane, 1,1-
dichloroethane, vinyl acetate, 1,1,1-trichloroethane, butyl formate, pyridine, 1,1,2-trichloethane, 
dibromochloromethane, bromoform, cyclohexanone, cis-1,4-dichloro-2-butene, 1,1,2,2-
tetrachloroethane, trans-1,4-dichloro-2-butene) hiç bir örnekte dedekte edilememiştir.  Kalan 
bileşiklerin dedeksiyon yüzdeleri, ve derişimlerinin betimleyici istatistikleri Tablo 2’de sunulmaktadır. 
 
Ortalama ve ortanca istatistikleri dikkate alındığında en yüksek derişimlerde (>10 ng/mg) karşımıza 
çıkan UOM’ler acrolein, acetone, proponal, 2-butanone, nonanal ve decanaldir.  Ölçülen en yüksek 
derişimleri dikkate aldığımızda ise bunlara butanal, hexanal, heptanal, ve octanal eklenmektedir.  
Yapısında klor içeren bileşiklerden 1,1-dichloroethene ve 1,2-dichloroethane >0,3 ng/mg ortalama ve 
>1 ng/mg en yüksek derişimleri ile sivrilmektedir.  BTEX bileşikleri de benzer seviyelerde bulunurken 
bunlar arasında xylene bileşikleri (p- ve o,m-) en düşük seviyelerde ölçülmüştür.  Genel olarak 
değerlendirildiğinde, bu çalışmada ölçülen bina-içi yüzeylere çökelmiş partiküllerde UOM derişimleri, 
atmosferden toplanan partiküllerde ölçülenlere nazaran yedi bileşik için daha yüksek iken sekiz bileşik 
için daha düşüktür (Tablo 3).  Bina-içi / açık hava derişimlerinin oranı 0,1 – 10 arasında değişmiş ve 
ortanca değeri 0,8 olmuştur.  
 
Bu çalışmada dedekte edilen bileşiklerden bazıları (acetone, hexanal, octanal, nonanal) mikrobiyal 
UOM olarak bilinen bileşiklerdendir [4].  Wilkins ve diğerleri [3] Asal Bileşenler Analizi kullanarak 
(azdan çoğa modele katkıda bulunma oranlarına göre sıralı) hexanal, 2-butanone, pentanal, ve 
heptanalin küf bulunan binalarda bulunduğu sonucuna ulaşmışlardır.  Ek olarak bazı bileşiklerin, küf 
bulunan binalarda, mikroorganizmalardan (2-butanone, acetone) ve bina malzemelerinden (2-
butanone, 2-hexanone) iç ortama salındıkları belirlenmiştir [6].  Ayrıca, bunlardan 2-butanone 
bileşiğinin glikoliz sonucu oluştuğu, pentanal, hexanal, ve heptanal bileşiklerinin ise yağ asitlerinin 
oksidasyonu sonucu oluştuğu düşünülmektedir [3].  Çıplak gözle görülebilir küf varlığı açısından UOM 
derişimleri incelendiğinde, acetone, benzene, butyl acetate, hexanal, 2-hexanone, methylene chloride, 
proponal, pentanal, ve styrene derişimleri arasındaki farkların istatistiksel (p<0,05) olduğu ve tümü için 
gözle görülür küf varlığı olmayan odalarda derişimlerin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  Bu 
sonuçlar, yukarıda literatürde belirtilenler ile çelişmektedir.  Bu çelişkinin, aynı bina içinde hem küf 
varlığı olan hem de olmayan odalar bulunmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  Her ne kadar, 
binalarda mekanik havalandırma kullanılmasa da doğal havalandırma yapılan binalarda, uygun şartlar 
oluştuğunda, kirleticilerin bina içinde taşınımı mümkündür.  Ek olarak, iki odada örnekleme yapmış 
olduğumuz, küf varlığı olmayan apartman binası, mutfakta ölçülen yüksek derişimler sebebiyle bu 
çelişkinin ortaya çıkmasına önemli bir katkıda bulunmuştur. 
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Örnek sayıları diğerlerine nazaran daha yüksek olan iki binada (İYTE Bina-1 ve İYTE Ofis Binası) 
ölçülen derişimler Mann-Whitney U-Test kullanılarak karşılaştırılmıştır.  Bu binalardan ilkinde hem 
ofisler ve sınıflar, hem de laboratuvarlar bulunmakta, bodrum katta da bir kantin bulunmaktadır.  İkinci 
binada ise sadece ofisler bulunmaktadır.  Crotonaldehyde, 1,3-dichlorobenzene, 1,4-dichlorobenzene, 
ve o,m-xylene derişimlerinin iki bina arasında istatistiksel fark gösterdiği görülmüştür (p<0,05). 
 
İdari binadaki tüm örneklerde 1,3-dichlorobenzene dedeksiyon limitinin altında (BDL) kalmıştır.  Bu 
dört  bileşiğin iki binadaki ortanca derişimleri sırasıyla 0,77/0,20 ng/mg, BDL/0,01 ng/mg, 0,05/0,19 
ng/mg, ve 0,04/0,37 ng/mg olmuştur. 
 
Tablo 2. Tespit Edilen Bileşiklerin Dedeksiyon Oranları ve Derişim Betimleyici İstatistikleri 

 
Bileşik Dedeksiyon Ortanca Ortalama Std. Sapma En Küçük En Büyük 

 (%) ng bileşik / mg toz 
1,1-Dichloroethene 93 0,30 0,42 0,35 <DL 1,19 
1,2-Dichlorobenzene 60 0,01 0,03 0,05 <DL 0,18 
1,2-Dichloroethane 100 0,04 0,31 0,59 0,009 1,78 
1,3-Dichlorobenzene 27 0,004 0,004 0,01 <DL 0,02 
1,4-Dichlorobenzene 100 0,09 0,10 0,07 0,007 0,29 
2-butanone 100 25,9 31,7 18,4 6,30 60,7 
2-Hexanone 93 0,33 0,33 0,18 <DL 0,76 
4-Methyl-2-pentanone 93 0,32 0,37 0,34 <DL 1,47 
Acetone 100 31,7 35,3 18,9 2,94 79,4 
Acrolein 93 14,9 14,3 8,80 <DL 35,1 
Acrylonitrile 100 0,28 0,37 0,49 0,02 2,05 
Benzene 100 0,38 0,40 0,24 0,08 0,96 
Bromodichloromethane 47 0,03 0,03 0,05 <DL 0,16 
Butanal 100 1,76 3,44 5,89 0,13 24,2 
Butyl acetate 67 0,26 0,35 0,40 <DL 1,31 
Butyl propionate 20 0,03 0,03 0,06 <DL 0,17 
Carbon disulfide 93 2,13 3,09 2,55 <DL 8,99 
Carbon tetrachloride 27 0,004 0,00 0,01 <DL 0,04 
Chlorobenzene 40 0,01 0,01 0,02 <DL 0,06 
Chloroform 100 0,21 0,24 0,22 0,02 0,92 
cis-1,3-Dichloropropene 20 0,01 0,01 0,02 <DL 0,09 
Crotonaldehyde  100 0,41 0,52 0,30 0,20 1,16 
Decanal 93 16,9 29,2 40,7 <DL 165 
Ethyl benzene 93 0,03 0,03 0,02 <DL 0,09 
Heptanal 100 2,97 4,18 5,58 0,15 23,4 
Hexanal 100 6,91 11,8 21,2 0,35 87,4 
Iodomethane 100 0,48 1,43 2,04 0,11 5,74 
Methyl propionate 73 0,06 0,06 0,04 <DL 0,15 
Methylene chloride 100 0,21 0,31 0,27 0,04 0,97 
Nonanal 100 22,9 38,9 55,4 0,67 226 
o,m-Xylene 100 0,07 0,17 0,31 0,005 1,23 
Octanal 93 3,88 5,51 5,54 <DL 20,1 
Pentanal 100 1,45 1,82 1,80 0,12 7,87 
Propanal 100 17,1 18,5 9,88 2,01 36,0 
p-Xylene 87 0,07 0,08 0,06 <DL 0,20 
Styrene 100 0,27 0,25 0,13 0,03 0,58 
Tetrachloroethene 47 0,03 0,03 0,05 <DL 0,18 
Toluene 53 0,23 0,31 0,43 <DL 1,54 
trans-1,3-Dichloropropene 7 0,006 0,01 0,02 <DL 0,09 
Trichloroethene 53 0,04 0,05 0,06 <DL 0,17 
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Oda nufusuna göre derişimler incelendiğinde, 1-5 kişinin bulunduğu odalar ile >5 kişi kapasiteliler 
arasında bromodichloromethane ve butyl propionate derişimleri istatistiksel olarak farklıdır (p<0,05).  
Bunların derişimleri 1-5 kişilik odalarda daha düşük iken, farklar istatistiksel olmamakla beraber, 
butanal, pentanal, hexanal, heptanal, octanal, decanal, ve 2-butanone derişimleri >5 kişilik odalarda 
daha yüksek değerlerde ölçülmüştür.  Bu bileşiklerden ikisinin (hexanal ve pentanal) yüksek nufuslu 
odalarda yüksek derişimlerde bulunması Nilsson ve arkadaşlarının [4] önerdikleri bunların insan 
kaynaklı olabileceklerine dair görüşleri ile uyumludur.  Trichloroethene ve 2-butanone, bilgisayar var 
olan odalarda aradaki fark istatistiksel olmak üzere (p<0,07) daha yüksek seviyededir. Eşdeğişkenlik 
ihtimali göz önünde tutularak her bir UOM’nin derişimlerini tahmin etmek üzere kurulan ve oda nufusu  
 
Tablo 3. Bina-İçi ve Açık Hava UOM Ortalama Derişimleri ve Oranları 
 

 Bina-İçi Açık Hava* Bina-İçi / Açık Hava 
UOM ng/mg Oranı 
1,4-Dichlorobenzene 0,10 0,01 10,0 
1,2-Dichloroethane 0,31 0,05 6,2 
1,2-Dichlorobenzene 0,03 0,01 3,0 
Tetrachloroethene 0,03 0,01 3,0 
Benzene  0,14 0,40 2.9 
Styrene  0,19 0,25 1.3 
Chloroform 0,24 0,22 1,1 
Trichloroethene 0,05 0,06 0,8 
Ethylbenzene 0,03 0,05 0,6 
p-Xylene  0,14 0,08 0,6 
o,m-Xylene 0,17 0,35 0,5 
Butyl acetate 0,35 0,73 0,5 
Toluene  0,92 0,31 0,3 
Bromodichloromethane 0,03 0,13 0,2 
Chlorobenzene 0,01 0,10 0,1 
Ortalama   2,1 
* Açık hava derişimleri Odabaşı vd.’den [5] alınmıştır. 

 
ile bilgisayar varlığı değişkenlerinin bağımsız değişken olarak kullanıldığı doğrusal regresyon analizi 
sonucunda trichloroethene ve 2-butanone derişimlerinin bilgisayar varlığıyla, bromodichloromethane 
ve butyl propionate derişimlerinin de oda nufusu ile ilişkili olduğu teyit edilmiştir (p<0,10). 
 
Oda tipinin etkisi, ofislerdeki derişimlerin sınıflar, bilgisayar merkezi ve apartman binasındaki 
odalardaki derişimler ile karşılaştırmak suretiyle incelenmiştir.  Acetone, acrilonitrile, butyl acetate, 
bromodichloromethane, ethyl benzene, iodomethane, methylene chloride, p-xylene, propanal, styrene 
ve toluene derişimlerinin ofislerde daha yüksek olmak üzere istatistiksel olarak farklı olduğu 
görülmüştür(p<0,05).  Aynı bileşikler için karşılaştırma ofisler ile bilgisayar merkezindeki odalar 
arasında yapıldığınıda sadece butyl acetate, bromodichloromethane ve methylene chloride için farklar 
istatistikseldir (p<0,05).  Bu üç bileşiğe ek olarak crotonaldehyde, heptanal ve butyl propionate 
arasındaki derişim farkları istatistikseldir (p<0,10).  Ofis ile apartman binası arasındaki derişim farkları 
incelendiğinde, acrolein, methyl propionate, trichloroethene, butyl acetate, butyl propionate için 
farkların istatistiksel olduğu belirlenmiştir (p<0,10).  Bu üçlü karşılaştırmadan çıkarılabilecek sonuç 
methylene chloride ve butyl propionate bileşiklerinin ofislere, butyl acetate bileşiğinin ise evlere has bir 
UOM olabileceğidir. Odalarda halı mevcudiyeti sebebiyle hiç bir UOM için istatistiksel bir farklılık 
gözlenmemiştir. 
 
Analizi yapılan 54 adet UOM üzerinden hesaplanan Toplam UOM (TUOM) derişimleri 14 ilâ 582 
ng/mg arasında değişirken ortalama, ortanca, ve standart sapma değerleri sırasıyla 204, 196, ve 238 
ng/mg olarak hesaplanmıştır. 
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Binalar arasında ve gözle görülür küf varlığı, bilgisayar varlığı gibi yukarıda bireysel UOM 
derişimlerinin karşılaştırılmasında kullanılan oda özelliklerine göre TUOM derişimleri herhangi bir 
istatistiksel farklılık göstermemiştir. 
 
Uçucu organik maddeler ile oda özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemek üzere bir diğer yöntem olarak 
lojistik regresyon kullanılmıştır.  Bu incelemede, bireysel UOM derişimleri bağımsız değişken olarak 
kullanılarak iki değer alabilen oda özellikleri (örneğin, halı: var-yok) tahmin edilmeye çalışılmıştır.  
Ayrıca bunlar arasındaki korelasyon katsayları da belirlenmiştir.  Bu incelemeden elde edilen sonuçlar 
Tablo 4’te sunulmaktadır.   
 
Bilgisayar varlığı ile trichloroethene arasında negatif bir ilişkinin bulunmuş olmasının nedeni, bilgisayar 
olmayan dört odada bu bilşiğin derişimlerinin BDL olmasıdır.  Ancak, bilgisayar olan bazı odalarda da 
(n=3) bu bileşik dedekte edilemediğinden bu negatif istatistiksel ilişkinin çok anlamlı olmadığı  
 
Tablo 4. Lojistik Regresyon ve Korelasyon Analizi Sonuçları 
 

Özellik Uçucu Organik Madde or a p b ydt c rho d 
Bilgisayar Trichloroethene 0,80 0,01 80 -0,59 
Halı Chlorobenzene 1.59 0,06 80 0,39 
Halı 1,3-Dichlorobenzene 1.97 0,15 80 0,30 
Küf 1,3-Dichlorobenzene 0,46 0,03 67 -0,49 
Nufus Bromodichloromethane – – – -0,72 
Nufus Butyl propionate – – – -0,53 
Oda tipi 1,1-Dichloroethene – – – 0,63 
a. Odds Ratio, b. Ki-kare testi p-değeri, c. Yüzde Doğru Tahmin, d. Spearman Korelasyon Katsayısı 

 
sonucuna varılmaktadır.  Halı varlığı durumunda iki benzen bileşiğinin derişimleri ilişkili çıkmıştır, ki 
bunlardan birisi (chlorobenzene) için ilişki istatistikseldir.  Spearman korelasyon katsayısı da bu 
sonucu desteklemektedir.  Sonuç olarak, halı mevcut olan odalarda chlorobenzene bulunma ihtimali 
halı olmayanlara nazaran %60 daha yüksektir.  Bilgisayar varlığı ile trichloroethene arasındakine 
benzer bir ilişki küf ile 1,3-dichlorobenzene arasında da karşımıza çıkmıştır. Küf varlığı olmayan beş 
odada bu bileşik dedekte edilemezken küf varlığı olan beş odada da aynı durumla karşılaşılmıştır.  
Dolayısıyla, istatistiksel olmasına rağmen elde edilen ilşkinin çok anlamlı olmadığı düşünülmektedir.  
Nufus ve oda tipi özellikleri ile UOM derişimleri arasında lojistik regresyon kullanılarak istatistiksel bir 
ilişki oluşturulamamıştır.  Ancak, elde edilen Spearman korelasyon katsayıları >0,50’dir.  Bilgisayar ve 
küf varlığı durumunda oluşan çelişkili ilişkinin bu iki özellik için de geçerli olup olmadığı araştırılmıştır.  
Nufus ile bromodichloromethane için benzer durum söz konusu iken butyl propionate için bundan 
bahsedilememektedir.  Bu bileşik, tek kişilik üç ofiste >100 ng/mg seviyelerinde ölçülürken geri kalan 
tüm odalarda –diğer tek kişilik ofislerde dahil olmak üzere– dedekte edilememiştir.  Oda tipi ile 1,1-
dichloroethene arasındaki ilişkinin korelasyon katsayısı da >0,50 olup Şekil 1’de görsel olarak 
sunulmuştur.  Buna göre, laboratuvar, apartman binası ve bilgisayar merkezinde ölçülen derişimler 
ofis ve dersliklerde ölçülenlere göre daha fazladır.  Arada fark olup olmadığı Mann-Whitney U-testi ile 
sınanmış ve istatistiksel olduğu (p=0,02) görülmüştür. 
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Şekil 1. Oda tipine göre 1,1-dichloroethene derişimleri 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Daha önce atmosferdeki partiküllerde UOM derişimlerini belirlemek için geliştirilen bir termal 
desorpsiyon – gaz kromatografi / kütle spektrometrisi yöntemi uygulanarak bina-içi ortamlarda yatay 
yüzeylere çökelmiş partiküllerde sorplanmış UOM’lerin niceliksel analizi ilk defa ve başarıyla 
yapılmıştır.  Analizi yapılan 54 UOM’den 18 adedi tüm örneklerde dedekte edilirken, 13 tanesi hiç bir 
örnekte tespit edilememiştir.  Partiküllerdeki UOM derişimleri 0,007 ng/mg (1,4-dichlorobenzene) ilâ 
226.4 ng/mg (nonanal) arasında değişim göstermiştir.  Toplam UOM derişimleri 14 ilâ 582 ng/mg 
arasında değişirken ortalama ve standart sapma değerleri, sırasıyla, 204 ve 138 ng/mg olmuştur. 
Bina-içi partikül UOM derişimleri açık hava partikül derişimlerine göre ortalama yaklaşık iki katı daha 
yüksek bulunmuştur.  
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Hüsamettin BULUT 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
İç hava kalitesinin insanların sağlığı ve verimi ile doğrudan ilişkisi nedeniyle günümüzde önemi 
artmaktadır. Bu bakımdan temel yaşam alanı olan konutlardaki iç hava kalitesinin durumunun tespit 
edilmesi son derece önemlidir. Bu çalışmada, Şanlıurfa’da merkezi kalorifer sistemi ile ısıtılması 
sağlanan ve doğal havalandırmalı bir konutta iç hava kalitesi ölçümleri yapılmıştır. İç hava kalitesi 
parametreleri olarak, sıcaklık, bağıl nem, CO2 ve partikül madde (PM1, PM2.5, PM7, PM10 ve toplam 
asılı PM- TSP) miktarları ölçülmüştür. Dış ortam havası için de aynı parametreler eş zamanlı olarak 
ölçülerek iç ve dış ortam havası arasındaki ilişki araştırılmıştır. Ölçülen iç hava kalitesi parametreleri, 
değişik ülkelerin standartlarında verilen değerlerle karşılaştırılmıştır. Ayrıca ısıl konfor açısından iç 
ortamın durumu değerlendirilmiştir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde insanlar daha fazla kapalı ortamlarda bulunmaktadır. İnsanların en fazla zaman geçirdiği 
kapalı ortamlardan biri de temel yaşam alanı olan konutlardır. İnsan doğası yapısı bulunduğu ortamın 
ve soluduğu havanın temiz ve sağlıklı olmasını ister. Fakat günümüzde kapalı ortamları ve havasını 
kirleten birçok kaynak mevcuttur. Bu durum, insanların yaşadığı ortamların konfor açısından ısıl 
şartları sağlamasına karşılık, bina ve iç hava kalitesi ile ilgili şikâyetleri ve sorunları ortaya 
çıkarmaktadır. İç hava kalitesi ile ilgili olarak Tight Building Syndrom -TBS (Kapalı Bina Sendromu), 
Sick Building Syndrom-SBS (Hasta Bina Sendromu) ve Building Related illness-BRI (Bina Bağlantılı 
Hastalıklar) olarak adlandırılan sağlık problemleri belirlenmiştir [1, 2]. Yapılan birçok araştırmada iç 
ortamdaki kirleticilerin seviyesi, dış ortama göre daha yüksek olduğu görülmüştür [3]. İnsanların 
zamanlarının %90 gibi büyük bir kısmını iç hacimlerde geçirdiği ve bu hacimlerdeki kirleticilerin 
ortamdan uzaklaştırılamadığı dikkate alınırsa iç hava kalitesinin neden önemli ve dikkat edilmesi 
gereken bir konu olduğu ortaya çıkar.  
 
Günümüzde sıcaklık ve nem gibi değerlerin kontrol edildiği "konfor" ile birlikte, iç hava kalitesinin de 
kontrol edildiği "sağlık" daha önemli olmaktadır. İç hava kalitesi, iç ortam havasının temizliği ile ilgili 
olup karmaşık bir yapıya sahiptir. İç hava kalitesi havadaki, insanın rahatlık ve sağlığını etkileyen ısıl 
olmayan tüm noktaları kapsar [2].  İnsanların içinde bulunduğu havadan farklı beklentileri olduğu ve 
farklı algılamalarından dolayı, iç hava kalitesi için kesin sınırlar çizmek veya tanımlamak zordur.  
Bundan dolayı, "kabul edilebilir iç hava kalitesi" terimi ortaya çıkmıştır. ASHRAE 62-1989 ve 2001 
Standardında kabul edilebilir iç hava kalitesi " İçinde, bilinen kirleticilerin, yetkili kuruluşlar tarafından 
belirlenmiş zararlı konsantrasyonlar seviyelerinde bulunmadığı ve bu hava içinde bulunan insanların 
%80 veya daha üzerindeki oranın havanın kalitesiyle ilgili herhangi bir memnuniyetsizlik hissetmediği 
havadır” olarak açıklanmaktadır [4, 5].  
 
İç hava kalitesi kavramı, 1980 yılından sonra ortaya çıkmıştır. Konu ile ilgili yurt dışı çalışmalar çok 
olmasına rağmen, konunun Türkiye’de yeni olmasından ve çok önem verilmemesinden dolayı yapılan 
çalışmalar sınırlıdır. Buna rağmen ülkemizde iç hava kalitesi ile ilgili değerli çalışmalar vardır [6-18]. 
Fakat değişik ortamlar için iç hava kalitesi ölçümü ile ilgili çalışmalar çok azdır [19-23]. 
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Konutlarda da iç hava kalitesi sakinlerin temel problemlerinden biri olmaktadır. İç hava kalitesinin 
insanların sağlığı ve verimi ile doğrudan ilişkisi nedeniyle günümüzde önemi artmaktadır. Bu 
bakımdan temel yaşam alanı olan konutlardaki iç hava kalitesinin durumunun tespit edilmesi son 
derece önemlidir. Bu çalışmada, Şanlıurfa’da merkezi kalorifer sistemi ile ısıtılması sağlanan ve doğal 
havalandırmalı bir konutta iç hava kalitesi ile ilgili ölçümler yapılmış ve sonuçlar tartışılmıştır.  
 
 
 
 
2. MATERYAL VE METOD 
 
İç hava kalitesini bozan kirleticiler iç ortam ve dış ortam kaynaklıdırlar. İç ortam kirlilik kaynaklarının 
başında insan gelmektedir. Bunun yanında iç ortamda bulunan halılar,  mobilyalar, temizlik için 
kullanılan maddeler, sigara dumanı, soba dumanı ve çeşitli amaçlar için kullanılan alet ve cihazlar 
diğer iç kirleticilerdir. Dış ortam kirleticileri ise atmosfer havasındaki tozlar, polenler, araba egzosları ve 
endüstriyel kaynaklı havaya atılan kirleticiler olabilir. Dış ortam havasında bulunan kirleticiler, içeri 
verilen dış hava veya içeri sızan dış hava ile iç hava kalitesini olumsuz etkilerler.  Sonuçta iç hava 
kalitesi düşük olan ortamlarda kirleticilere maruz kalan kişiler, alerji, enfeksiyon, zehirlenme ve 
yorgunluk gibi çeşitli sağlık problemleri ve rahatsızlıklar yaşarlar. 
 
İç hava kalitesinin durumu ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalarda genellikle, sıcaklık, bağıl nem, 
hava hızı, karbondioksit (CO2), solunabilinir asılı partikül madde (PM), uçucu organik bileşikler (VOC), 
azot oksitler (NOx), karbonmonoksit (CO), ozon (O3), kükürtdioksit (SO2), radon, formaldehitler 
(HCHO), bakteri sayımı gibi parametrelerin ölçümleri yapılmaktadır [24-28]. Bu çalışmada, iç hava 
kalitesi parametreleri olarak, sıcaklık, bağıl nem, CO2 ve partikül madde (PM1, PM2.5, PM7, PM10 ve 
Toplam asılı PM-TSP) miktarları ölçülmüştür. Dış ortam havası için de aynı parametreler eş zamanlı 
olarak ölçülmüştür. Ölçümlerde kullanılan cihazlar şekil 1’de verilmiştir. Ölçümler Şanlıurfa il 
merkezinde bulunan katı yakıtlı merkezi kalorifer sistem ile ısıtılması sağlanan bir apartmanın 3. 
katında bulunan 100 m2’lik bir konutta alınmıştır. Apartman, ana caddeden 2 blok ötede ve bulunduğu 
sokak az düzeyde trafik yoğunluğuna sahiptir. Konut doğal havalandırmalıdır. Konutun pencereleri tek 
camlı ve ahşaptır. Tablo1‘de ölçüm alınan odaların özellikleri verilmektedir. 
 

   
Partikül Madde Ölçer 

( Met One Aerocet 531.) 
CO2 Ölçer 

( Testo 535) 
Sıcaklık-Nem Ölçer 

( Impac Tastotherm-Hum RP 2) 
 

Şekil 1.  Çalışmada kullanılan ölçüm cihazları 
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Tablo 1. Ölçüm alınan mahallerin özellikleri 
 
Mahal Kişi sayısı, n Alan [m2] Özellikler 
Oturma odası 5 16 Yerler tamamen halı ile kaplı, oturma takımı ve 

televizyon var, Yemekler odada yeniliyor, sigara 
içilmiyor. Balkonu var. İki duvarında da pencere var.  

Misafir odası 1 15 Koltuk takımı var, bilgisayar var. Sigara içilmiyor. 
Balkonu var. İki duvarında da pencere var. 

Mutfak 1 8 Ocak, buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinası var. 
Yerler tam olarak serili değil. Kapısı ölçüm alınan iki 
odayı da görmüyor. 

 
 
2.1. İç Hava Kalitesi Parametreleri 
 
2.1.1. Hava Sıcaklığı ve Bağıl Nem 
 
İç ortam sıcaklığı ve nemi, ısıl konforun en önemli parametrelerindendirler. İnsan ancak belirli sıcaklık 
ve bağıl nem değerlerinde kendisini konforlu hisseder.  Normalin üzerindeki nemli ve sıcak hava, 
sıkıntı veren havadır. Düşük nemde ise burun ve ağızda kuruluk olur ve vücut hızla su kaybettiğinden, 
sık sık su içme ihtiyacı hisseder. Sıcaklık ve nem birbirinden ayrı düşünülmediği için sıcaklık ve bağıl 
neme göre konfor bölgeleri, yaz ve kış durumu için belirlenir. Şekil 2’de sıcaklık ve bağıl neme göre 
konfor bölgeleri verilmiştir [29, 30]. Yaz şartlarında iç hava sıcaklığı daha çok dış sıcaklığa göre 
seçilmesine rağmen, kış aylarında iç ortam tasarım sıcaklığı ortamın kullanım amacı ve tipine göre de 
belirlenmektedir. İç ortam sıcaklığı değişik ortamlar için 15-26 oC ve iç ortam bağıl nemi ise %30 ile 
%70 arasında önerilmektedir [2, 29-33]. Bu çalışmada, hava sıcaklığı (T) ve bağıl nem (BN) el tipi bir 
sıcaklık-nem ölçer ile ölçülmüştür (Şekil 1). 
 

   
 

Şekil 2. Hava sıcaklığı ve neme göre konfor bölgeleri [29,30] 
 
2.1. 2. CO2 Miktarı 
 
CO2 iç hava kalitesini kontrol etmek için önerilen önemli bir iç hava kirleticisidir. Normalde atmosfer 
havasının hacimsel olarak %0.03’ü CO2’dır. Dış ortam havasında bulunan CO2, çevre özelliklerine 
göre 330 ile 500 ppm arasındadır. Dolayısıyla iç ortamda CO2’ in olmaması mümkün değildir. 
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İnsanlar nefes alıp vermeleri ile iç ortama CO2verirler. Normal bir iş ile uğraşan bir insan saate 20 litre 
(0.02 m3) CO2 üretir [2]. Bu yüzden iç ortamda havalandırma yapılmazsa insan sayısı artıkça, CO2 
derişimi artar. 1000 ppm CO2 konsantrasyonu iç hava kalitesi için temel kabul edilmektedir [2, 4]. Eğer 
CO2 miktarı bu seviyeden düşük ise iç ortamdaki hava, kabul edilebilir iç hava kalitesindedir. 1000 
ppm CO2 miktarı, Pettenkofer sayısı olarak da bilinmektedir [2]. Kabul edilebilir iç hava kalitesi 
oluşturmak için CO2 hissedicileri havalandırma sistemleri ile kullanılarak, gerekli temiz dış hava iç 
ortama sevk edilmektedir. 
 
CO2 zehirli bir gaz değildir fakat oksijensizlikten boğma tehlikesi ortaya çıkarabilir. Konsantrasyon 
değeri 35000 ppm’i geçtiğinde, merkezi nefes sinir alıcıları tetiklenir ve nefes alma noksanlığına sebep 
olur. Daha yüksek konsantrasyonlarda oksijen azlığından dolayı merkezi sinir sistemi görevini 
yapamamaya başlar. Ofis binaları ve okullar gibi endüstriyel olmayan çevrelerde CO2 konsantrasyonu 
sakinlerin yoğunluğu, havalandırmanın dağıtılma şekline ve oturulan ortama dışardan sağlanan dış 
hava miktarına bağlı olarak 400 ile 1500 ppm arasında ölçülmesi beklenir [34]. Bu çalışmada CO2 
miktarı el tipi CO2 ölçer cihazı ile ölçülmüştür (Şekil 1).  
 
2.1. 3. Partikül Madde 
 
Partikül madde, insanların nefes almakla içine alabileceği kadar küçük olan geniş bir aralıkta havada 
bulunan maddeciklerin genel adıdır. İç ortam havasında bulunan partikül maddelere maruz kalma 
öksürük ve hırıltı gibi solunum semptomlarına sebep olabilir. Partikül madde PM olarak kısaltılarak 
ifade edilir.  İnsan sağlığı ile ilgili partiküller çapı 10 μm (PM10)’den daha küçük, özellikle 2.5 μm 
(PM2.5)’den küçük olanlar solunabilir partiküller olarak bilinirler. İnce partiküller, akciğerin iç 
kısımlarına kadar ilerleye bildiklerinden, insan sağlığına büyük tehdit oluştururlar.  
 
Hava kirleticileri, partikül ve gazlar olmak üzere iki ana sınıfa ayrılabilirler. Partikül sınıfı gözle 
görülebilecek kadar büyük tozlardan bir çok filtreden geçebilecek mikroskobik partiküle kadar çok 
geniş aralıkta partikül boyutlarını kapsar. Partiküller katı veya sıvı olabilirler.  
 
İnsan saçının ortalama boyutu 60 μm’dir. Şekil 3’te partikül maddelerin boyutları insan saçına göre 
kıyaslanarak gösterilmiştir.  
 

 
 

Şekil 3. Partikül maddelerin insan saçına göre boyutları 
 
İç ortam partikül madde konsantrasyonları, iç ortam kirletici kaynakları, bina malzemeleri, insan 
davranışları ve aktiviteleri, havalandırma ve partikül boyut dağılımı gibi bir çok faktörden meydana 
gelen kompleks bir kombinasyondur [35]. İç ortam partikül konsantrasyonları iç ve dış kirlilik 
kaynaklardan ortaya çıktığı kabul edilir. Bununla birlikte her iki kaynak hava değişim oranı, dış hava 
kirliliği, iç ortamdaki aktivite tipi ve partikülün çapı gibi birçok değişkene bağlıdır [36]. 
 
Partiküller, tozlar, dumanlar, sis, dumanlı sis, virüs, bakteri, mantar sporları ve polenleri içeren 
bioaerosoller, kaba, ince, görünebilir veya görünemez, teneffüs edilebilir ve solunabilinir olarak 
sınıflandırılırlar. Gaz sınıfı kirleticiler, havada serbest molekül ve atom olarak bulunan kimyasal 
kirleticileri içerir [37]. Tozların çapı 0.1 μm ile 25 μm arasında, duman parçacıkları tipik olarak 0.25 μm 
dolaylarındadırlar,  duman ise genellikle 0.1 μm den daha küçüktürler. 
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Bioarerosollar ise genellikle 1 μm den daha küçüktürler. Partikül madde miktarı genellikte birim 
hacimdeki kütle veya parçacık adedi olarak verilir. Partikül madde miktarı endüstriyel ortamlarda μg/m3 
veya mg/m3 olarak, ofis binalarında ve endüstriyel temiz odalarda ise adet/m3 olarak ifade edilir [34]. 
 
Bu çalışmada, iç havadaki partikül madde olarak çapları, 1μm (PM1), 2.5 μm (PM2.5), 7 μm (PM7), 10 
μm (PM10)’den küçük olanlar ve toplam asılı partikül miktarı (TSP), el tipi lazer partikül ölçer ile 
ölçülmüştür (Şekil1). Ölçümler odanın birkaç noktasından soluma yüksekliğinde alınmıştır.  
 
 
2.2. Dış Havadan İçeri Giren Sızıntı Havası  
 
Binalarda hava kalitesini kontrolü için havalandırma ve temizleme olmak üzere iki yaklaşım vardır. Dış 
hava ile havalandırma oksijen sağlamak için gereklidir ve genellikle filtreleme ile bağlantılı olmak üzere 
bu tür havalandırma yeterlidir [41]. Normal bir insan için ( Aktivite seviyesi 1.2 met) iç ortamdaki CO2 
seviyesi 1000 ppm’i geçmemsi için gerekli dış hava miktarı yaklaşık olarak 30 m3/h’tır [2, 41]. 
 
Bu çalışmada, konut doğal havalandırmalı olduğundan dış kapı ve pencerelerden enfiltrasyon (sızıntı) 
yoluyla iç ortama geçen dış hava miktarı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır; 
 
Sızıntı yoluyla ısı kaybı, 
 

TRHZalQ e∆= ∑ )(
6.3

1
         (1) 

 
denklemi ile belirlenir [32]. Ayrıca, bu ısı kaybı, 
 

TCVQ ∆= ρ
.

           (2) 
 
denklemi ile de tespit edilebilir. (1) ve (2) denklemi eşitlenip gerekli işlemler yapıldığında dış hava 

miktarı, 
.

V , [m3/h]  olarak; 
 

eRHZalV ∑= )(805.0
.

         (3) 
 
hesaplanabilir. Denklemlerdeki terimler;  
 
a: Sızdırganlık katsayısı (m3/mh), 
l : Dış duvarlar üzerinde bulunan pencere veya kapıların açılan kısımlarının çevre uzunluğu (m),  
R: Oda durum katsayısı ( Yapı iç hacminin rüzgâr geçirgenlik katsayısı) (Boyutsuz),  
H: Bina durum katsayısı (Rüzgar etkinliği katsayısı) (kJ/m3K),  
ΔT: İç ve dış sıcaklıklar arasındaki fark (K),  
Ze : Köşe açıklıkları etki katsayısı ( Her iki dış duvarında pencere olan odalar için 1.2, diğer odalar için 
1 alınır),  
olarak tanımlanmıştır. R, H, a katsayıları tablolardan alınmıştır [32]. “l” değeri ise mahallerde pencere 
ve kapıların açılan kısımları ölçülerek tespit edilmiştir. Denklem 2’de ortalama dış hava sıcaklığı göz 
önüne alınarak, ρ, hava yoğunluğu 1.235 kg/m3 ve C, hava özgül ısısı ise1006 J/kg K olarak alınmıştır 
[42 ].  
 
Odanın hava değişim sayısı, HDS [1/saat], 

odaV
VHDS

.

=            (3) 

denkleminden hesaplanır. Voda odanın hacmini [m3] göstermektedir. 
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2.2. İç Hava Kalitesi ile ilgili standartlar 
 
Tablo 2’te iç ortam kalitesi ile ilgili değişik ülkelere ait standartların karşılaştırılması verilmiştir [26, 27, 
34, 38-40]  
 
Tablo 2. İç hava kalitesi ile ilgili standartlarda önerilen sınır değerler 
 
  CO2 Partikül Madde Bağıl nem Sıcaklık 
 ABD ASHRAEa 1000 ppm PM10< 75 μg/m3 

(yıllık ortalama) 
%30-60 20-25.5  oC 

 ABD EPA 
/NAAQSb 

  50 gr/m3 (1 yıl)     

ABD NIOSHc  5000ppm 
30 000ppm (15 
dakika) 

      

ABD OSHAd 10 000ppm 
30 000ppm (15 
dakika) 

5 mg/m3 (8 saat) solunabilir toz     

ABD ACGIHe 5000ppm 
9000ppm (15 
dakika) 

3 mg/m3 (8 saat)     

Almanya MAKf 5000ppm 
9000ppm (15 
dakika) 

   %30-70  20-26 oC 

Kanada 3500 ppm PM2.5 <40 μg/m3 (8 saat) 100 
μg/m3 (1 saat) 

%30-80 (yaz) 
%30-55 (kış) 

 

Çin  PM10< 150 μg/m3     
WHO  PM10< 20 μg/m3 (yıllık 

ortalama) 
PM10< 50 μg/m3 (24 saat) 
 

  

İngiltere  PM10< 50 μg/m3   
Norweç  PM2.5< 20 μg/m3   
Avrupa Birliği  PM2.5 < 35 μg/m3   
Hong Kong 800 ppm (1. düzey) 

1000 pmm (2. 
düzey) 

PM10< 20 μg/m3 (1. düzey) 
PM10< 180 μg/m3 (2. düzey) 
(8 saat ortalama) 

%40-70 20-25.5  oC 

aASHRAE : American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 
bEPA /NAAQS : Environmental Protection Agency/ National  ambient air quality standarts 
cNIOSH : National Institute of Occupational Safety And Health 
dOSHA : Occupational Safety and Health Administration 
eACGIH : American Conference of Govermental Industrial Hygienists  
fMAK : German Maximale Arbeitsplatz Konzentrarionen 
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3. TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRME 
 
İç hava kalitesi parametrelerine ait ölçümler Ocak-Mart 2007 tarihleri arası evde oturanlarının bir arada 
olduğu akşam saatlerinde değişik günler için alınmıştır. Örnek olarak alınan bazı ölçüm sonuçları tablo 
3’te verilmiştir. Tablo 4’te ise tüm ölçümlere ait istatistiksel değerler verilmiştir. Tablodan oturma odası 
için ortalama sıcaklık 23 oC, ortalama bağıl nem %53, ortalama CO2 1440 ppm ve ortalama 
PM10=175 μg/m3 olduğu görülmektedir. Şekil 4’te oturma odası için iç ve dış ortam CO2 miktarının 
değişimi verilmiştir. Şekilden dış hava CO2 değerinin fazla değişmediği fakat iç ortam CO2 miktarının 
salınım yaptığı görülmektedir.  
 
Tablo 3. Oturma odasında farklı zamanlarda alınmış bazı iç hava kalitesi ölçüm değerleri 
 

Tarih Saat 
Kişi 
sayısı   

T  
[oC] 

BN  
[%] 

CO2  
[ppm] 

PM1 
[μg/m3] 

PM2.5  
[μg/m3] 

PM7 
[μg/m3] 

PM10  
[μg/m3] 

TSP 
 [μg/m3] 

25.01.2007 
  

19:00 
  

5 
 

İç 25 46 1446 12 62 108 138 236 
Dış 13 45 430 42 229 297 348 421 

25.02.2007 
  

22:35 
  

6 
 

İç 24 46 1141 1 22 47.5 62.5 99.5 
Dış 11 31 354 0 12 19 24 31 

25.03.2007 
  

20:00 
  

5 
 

İç 23 56 1290 3 52 124 168 296 
Dış 14 52 340 2 13 21 27 37 
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Şekil 4. 23 Ocak-25 Mart 2007 tarihleri arasında Oturma Odası için alınan iç ve dış ortam CO2 

miktarının değişimi 
 
İç ve dış ortam partikül madde konsantrasyonları arasındaki ilişki, iç ve dış ortam konsantrasyon oranı 
(iç PM/dış PM) olarak ifade edilir [27,35, 36]. Tablo 5’te iç ve dış PM oranlarına ait istatistiksel değerler 
verilmiştir. Tablodan oranın 1’den büyük olduğu görülmektedir. Bu durum kirletici olarak partikül 
madde miktarlarının iç ortam kaynaklı olduğunu göstermektedir. İç ve dış ortam konsantrasyon oranı, 
küçük PM’lerden büyük PM’lere doğru gidildikçe artığı gözlenmiştir.  Bu durum iç ortamdaki hareketlilik 
ve kirletici kaynaklara bağlanabilir. Şekil 5 ve 6’da ölçüm değerlerine göre iç PM/dış PM oranının 
değişimi sırasıyla oturma odası, misafir odası için verilmiştir. Şekil 5 ve 6’dan küçük PMlerin (1 ve 2.5) 
iç ve dış oranlarının 1 civarında olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4. İç hava kalitesi parametrelerine ait ölçümlerin istatistiksel değerleri 
Mahal  Değişken Ortalama Medyan Standart Sapma Minimum Maksimum 

O
tu

rm
a 

O
da

sı
 

İç hava 

T [oC] 23 24 1.4 19 25 
BN [%] 53 53 5.2 42 63 
CO2 [ppm] 1440 1446 352.3 784 2092 
PM1 [μg/m3] 6 4 4.0 1 14 
PM2.5 [μg/m3] 57 50 29.3 22 142 
PM7[μg/m3] 132 120 71.6 48 373 
PM10 [μg/m3] 175 157 94.5 63 488 
TSP [μg/m3] 314 279 165.6 100 766 

Dış hava 

T [oC] 12 13 3.9 3 18 
BN [%] 62 58 16.6 31 95 
CO2 [ppm] 369 364 31.4 313 443 
PM1 [μg/m3] 10 6 12.7 0 48 
PM2.5 [μg/m3] 45 30 48.2 4 229 
PM7[μg/m3] 68 49 61.6 7 297 
PM10 [μg/m3] 84 59 73.6 8 348 
TSP [μg/m3] 105 81 91.4 10 421 

M
is

af
ir 

O
da

sı
 

İç hava 

T [oC] 23 23.5 1.7 18 25 
BN [%] 51 52 5.1 39 59 
CO2 [ppm] 1129 1151 280.8 683 1628 
PM1 [μg/m3] 5 3 4.0 0 14 
PM2.5 [μg/m3] 41 38 16.4 15 79 
PM7[μg/m3] 84 76.5 33.6 30 159 
PM10 [μg/m3] 106 100.5 44.9 39 204 
TSP [μg/m3] 167 156 78.6 64 412 

Dış hava 

T [oC] 12 12 3.4 6 18 
BN [%] 65 63.5 16.8 42 95 
CO2 [ppm] 364 366 22.4 325 400 
PM1 [μg/m3] 10 3.5 12.8 0 44 
PM2.5 [μg/m3] 39 28.5 37.7 4 146 
PM7[μg/m3] 60 53 47.4 7 158 
PM10 [μg/m3] 73 58 56.5 8 201 
TSP [μg/m3] 90 70.5 69.6 10 260 

M
ut

fa
k 

İç hava 

T [oC] 23 24 2.0 20 25 
BN [%] 51 52 5.2 49 63 
CO2 [ppm] 1289 1171 319.0 1020 1850 
PM1 [μg/m3] 2 2.5 1.8 0 5 
PM2.5 [μg/m3] 33 32 14.5 19 59 
PM7[μg/m3] 64 64 22.3 39 99 
PM10 [μg/m3] 77 76.5 25.2 48 116 
TSP [μg/m3] 107 110.5 28.9 66 146 

Dış hava 

T [oC] 15 13.5 2.1 13 18 
BN [%] 56 56 7.8 46 65 
CO2 [ppm] 372 380 23.5 340 400 
PM1 [μg/m3] 3 2.5 2.3 0 7 
PM2.5 [μg/m3] 21 20.5 12.2 6 38 
PM7[μg/m3] 47 49.5 31.8 8 79 
PM10 [μg/m3] 64 66.5 42.7 13 107 
TSP [μg/m3] 86 85 57.2 19 149 
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Tablo 5. İç ve dış ortam partikül madde konsantrasyon oranlarına (iç PM/dış PM) ait istatistiksel 
değerler 
 

 PM Ortalama Medyan Standart Sapma Minimum Maksimum 

Oturma Odası 

PM1 1.147 1 0.87 0.17 3 
PM2.5 2.385 1.85 1.882 0.27 7.67 
PM7 3.476 2.25 2.937 0.36 12.75 
PM10 3.666 2.44 2.86 0.4 10.85 
TSP 5.24 3.51 4.553 0.56 18.87 

Misafir odası 

PM1 1.067 1 0.811 0.17 3 
PM2.5 2.015 1.455 1.614 0.22 6.17 
PM7 2.922 1.59 3.769 0.35 17.5 
PM10 2.945 1.6 3.485 0.44 15.69 
TSP 3.85 2.08 4.88 0.73 21.68 

Mutfak 

PM1 0.933 1 0.447 0.43 1.67 
PM2.5 1.843 1.7 0.841 0.89 3.17 
PM7 2.085 1.425 1.574 0.82 4.88 
PM10 1.818 1.24 1.319 0.75 4.08 
TSP 1.908 1.27 1.442 0.84 4.47 
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Şekil 5. Ölçüm sonuçlarına göre oturma odasında iç PM/dış PM oranının değişimi 
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Şekil 6. Ölçüm sonuçlarına göre misafir odasında iç PM/dış PM oranının değişimi 

Oturma Odası 

Misafir Odası 
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Korelasyon katsayısı iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir. Korelasyon katsayısı -1 ile +1 
arasında değer alır. Bir değişken artarken diğeri azalıyorsa korelasyon katsayısı negatif, her ikisi de 
artıyorsa korelasyon katsayısı pozitif değer alır. İlişkinin istatistiksel olarak önemli olup olmadığı 
seçilen önem seviyesi (genellikle α=0.05 seçilir) ile hesaplanan önem seviyesi (p değeri) 
karşılaştırılarak belirlenir. Eğer p değeri, α=0.05 değerinden küçükse ilişki istatistiksel olarak önemlidir 
[43]. Bu çalışmada, iç hava kalitesi parametreleri arsında ilişki korelasyon katsayıları ve p değerleri 
hesaplanarak araştırılmıştır. Oturma odasında iç ortam bağıl nemi ile CO2 arasındaki korelasyon 
katsayısı 0.529, p değeri 0.002 hesaplanmıştır. α=0.05 önem seviyesinde, bağıl nem ile CO2 
arasındaki pozitif doğrusal bir ilişki ve istatiksel olarak önemli olduğu söylenebilir. Bağıl nem ile PM10 
arasında korelasyon katsayısı  -0.409 (p=0.022) ve Bağıl nem ile TSP arasında -0.456 korelasyon 
katsayısı (p=0.010) bulunmuştur. Bağıl nem ile diğer partikül madde miktarları (PM1, PM2.5 ve PM7) 
arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Sıcaklık ile partikül madde miktarları arasında α=0.05 
önem seviyesinde anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır. İç ortamdaki ve dış ortamdaki partikül 
maddeler arasında sadece PM1’ler arasında anlamlı bir ilişki ( korelasyon katsayısı=0.608, p=0) tespit 
edilmiştir. 
 
Tablo 6’da ölçüm alınan mahallere ait sızıntı yoluyla içeri giren dış hava miktarı, hava değişim 
katsayıları (HDK) ve kişi başı 30 m3/h dış hava ihtiyacına göre gerekli dış hava miktarı değerleri 
verilmiştir. Tablodan hava değişim katsayısının 1 ile 2 arasında olduğu görülmektedir. Bu değerler TS 
825’te hava değişim sayısı için belirtilen değerlerle uyumlu çıkmıştır. TS 825’te doğal havalandırma 
yapılan binalarda,  milli ve milletlerarası yetkili kuruluşlardan uygunluk belgesine sahip firmaların 
pencere sistemlerinin kullanılması halinde hava değişim sayısı değerinin 1 defa/h, diğer pencere 
sistemleri için hava değişim sayısının 2 defa/h olabileceği belirtilmektedir [44]. Tablodan sızıntı yoluyla 
içeri giren dış hava miktarının havalandırma için yeterli olmadığı görülmektedir. Bu durum iç ortamdaki 
kirletici derişimlerini de istenen seviyelere düşürememektedir.   
 
Tablo 6. Sızıntı yoluyla iç ortama geçen dış hava miktarları ve standartlara göre verilmesi gereken dış 
hava miktarları 
 

Mahal Kişi 
sayısı 

Hacim 
[m3] 

Sızıntı dış hava 
miktarı [m3/h] 

HDK 
 [1/h] 

Gerekli dış hava 
miktarı [m3/h] 

Oturma odası 5 46.4 84 1.81 150 
Misafir odası 1 41 84 2.0 30 
Mutfak 1 21 20 0.95 30 

 
İç ortamda CO2 ortalama 1440 ppm olup, Hong Kong,  Almanya MAK, ve ASHARAE 62’ye göre sınır 
değer olan 1000 ppm’den genellikle yüksek çıkmıştır. Oturma odasında ölçümlerin %85’i, misafir 
odasında ise ölçümlerin %65’i belirtilen 1000 ppm’den daha yüksek çıkmıştır.  Diğer standartlarda 
verilen 3500 ppm ve 5000 ppm sınırlarının çok altında kaldığı görülmüştür. ABD OSHA’nin verdiği 
değerlerin konfor için değil tehlike sınırı için olduğu hatırlanmalıdır.  
 
Bağıl nem ve sıcaklık değerleri daima Hong Kong standartlarının önerdiği aralıkta kalmıştır. ASHRAE 
standardında sıcaklılar bağıl nem ile verilmesine rağmen, ölçümler verilen sınırlar arasında kalmıştır. 
Oturma odası için ölçümlerin %9’u gibi küçük bir kısmı sadece ASHRAE standardında verilen %60 
bağıl nem sınırını aşmıştır. Diğer mahallerde bu sınırın üstüne çıkılmamıştır. Kanada standartları 
tarafından bağıl nem için önerilen %55 üst sınırı ölçümlerin %45’inde oturma odasında geçilmiştir. 
Misafir odasında ise bu sınır, ölçümlerin %20’inde geçilmiştir. Ölçümlerin hiç birinde ASHRAE ve 
Kanada standartlarında bağıl nem için belirlenen %30 değerin altında görülmemiştir. Bu çalışmada iç 
ortam sıcaklığı ölçüm değerlerinin, konutlar için iç ortam tasarım sıcaklığı olan 20 oC’den [32] 
çoğunlukla büyük olması ayrıca dikkat çekicidir.  
 
Kanada standartlarında PM2.5<40 μg/m3 sınırı oturma odası için ölçümlerin %73’de, misafir odası için 
ölçümlerin %45’inde geçilmiştir. PM2.5<100 μg/m3 sınırı ise geçilmemiştir. Tüm ölçümler, Norveç 
standartlarında verilen PM2.5<20 μg/m3 sınırını aşmıştır. Avrupa Birliği standartlarında önerilen 
PM2.5<35 μg/m3 sınırı oturma odası için ölçümlerin %70’de, misafir odası için ölçümlerin %60’ında 
geçilmiştir. Ölçüm değerleri, EPA, OSHA ve ACGIH tarafından PM2.5 için verilen sınırların çok çok 
altında kalmıştır. 
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Çin standartlarında verilen PM10<150 μg/m3 sınırının altında oturma odasında ölçümlerin %51’inde 
görülmüştür. Misafir odasında ise standartta verilen değerlerin altında kalınmıştır.  Dünya sağlık örgütü 
(WHO)  tarafından önerilen PM10<20 μg/m3 ve PM10<50 μg/m3 şartları hiçbir ölçümde 
sağlanamamıştır. Benzer şekilde Hong Kong tarafından 1. düzey olarak verilen PM10<20 μg/m3 şartı 
da hiç görülmemiştir. Hong Kong standartlarında 2. düzey olarak önerilen PM10<180 μg/m3 şartı 
ölçümlerin %64’ünde oturma odası için sağlanmıştır. Misafir odası için ise ölçümlerin tümünde 
PM10<180 μg/m3 şartı görülmüştür. ASHRAE Standart 62‘göre PM10<75 μg/m3 şartı oturma odasında  
%6’lık oranda, misafir odasında ise %30 oranda sağlanmıştır. 
 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Doğal havalandırmalı ve merkezi kaloriferli bir konuta iç hava kalitesi ölçümleri yapılmıştır. İç hava 
kalitesi parametreleri olarak, sıcaklık, bağıl nem, karbondioksit ve partikül madde (PM1, PM2.5, PM7, 
PM10 ve TSP)  miktarları ölçülmüştür. Benzer parametreler dış ortam havasında da ölçülmüştür. İç 
ortam sıcaklık ve bağıl nemin konfor sınırları içinde kaldığı tespit edilmiştir. CO2 miktarının genellikle 
1000 ppm’den yüksek olduğu görülmüştür. Partikül madde konsantrasyonlarının standartlarda verilen 
sınır değerlerden genellikle daha büyük çıktığı belirlenmiştir. Oturma odasındaki faaliyetlerden dolayı 
iç hava kalitesi parametrelerinin, misafir odasındakine göre daha yüksek değerlerde olduğu tespit 
edilmiştir. İç ortam ve dış ortam partikül madde oranlarının çoğunlukla 1’den büyük çıktığı görülmüştür.  
İnsan ve iç ortamdaki halı, mobilya gibi iç ortam kirleticilerinin iç hava kalitesinin bozulmasında daha 
çok rol aldığı tespit edilmiştir. Kapı ve pencerelerden sızan dış hava miktarının havalandırma için 
yeterli miktarda olmadığı görülmüştür. 
 
Ocak ve yemeklerden çıkan koku ve kirleticilerin mutfaklardan aspiratörlerle atılması gerekir. Düşük 
seviyede partikül madde miktarı için iç ortamdaki partikül maddeleri filtre eden cihazlar kullanılabilir. İç 
ortama konulacak halı ve mobilyalar alınırken çok toz üreten veya tozu çabuk yayan türden almamak 
gerekir. 
 
İyi bir iç hava kalitesi için kontrollü havalandırma ve iklimlendirilme yapılmalıdır. Bu uygulamada kirli iç 
hava, temiz dış hava ile değiştirilmesi esasına dayanır. Dış hava kalitesi istenen değerlerde değilse 
çeşitli filtrelerden geçirilmesi gerekir. 
 
Sonuç olarak, temel yaşam alanı olan konutlardaki iç hava kalitesinin izlenip kontrol edilmesi gerekir. 
Kabul edilebilir bir iç hava kalitesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Bunun için yeterli miktarda temiz 
havanın verilmesi,  kirleticilerin kontrol edilmesi ve ısıl konforun sağlanması gerekmektedir. 
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ÖZET 
 
Bina drenaj ve havalık sistemlerindeki mekanizmalardan kalan birkaç gerçek sır var. Bu 19. yy’ın 
sonunda modern sıhhi tesisat mühendisliğinin başından itibaren iyi anlaşıldı. Bina drenaj ve havalık 
sistemi çalışmasının tarifi, en iyi olarak mühendislik biliminde, özellikle akışkanlar mekaniğinde 
anlaşıldı. 
 
Pratikteki sistemler üzerinde çalışan eski araştırmacılar bunun farkındaydılar ve akışkanlar 
mekaniğinin uygulanmasının birçok örneği kanıt olarak mevcuttu. II. Dünya savaşı sonundan beri daha 
çok araştırma yapıldı, özellikle Avrupa’da yoğun yeniden yapılanma işi, daha etkili drenaj ve havalık 
sistem tasarımı araştırmaya sevk etti. 
 
Sistemin bütünlüğünü, kanalizasyondan gelen kötü kokulu gazların yaşam alanlarına girmesini 
engelleyen kapan sızdırmazları sağlar. Kapan sızdırmazı, koruduğu sıhhi tesisat birimine bağlı olarak 
genellikle 1 ½ veya 2 inç derinliğindedir. 
 
Drenaj sistemin güvenli çalışması için hava akışının, su akışı kadar önemli olması çoğu insana 
şaşırtıcı gelir. Bu hava akışı su akışı tarafından ‘neden olunmuş’ veya ‘katılmıştır’. Su akışlarının 
kararsız doğaları, su kapanlarını tehlikeye atabilecek basınç dalgalanmalarına (kısa süreli basınç 
hareketleri olarak bilinir) yol açarak kanalizasyon gazlarına, yaşam alanlarına girebilecek yol sağlarlar.  
 
Dikkatli bir tasarım ve basınç tahliye cihazlarının ilgili alana mümkün olduğu kadar yakın uygulanması 
kombinasyonu ile kısa süreli basınç hareketlerinin üstesinden gelinebilir. Uzun havalık boruları, 
borudaki sürtünmeden dolayı tahliye sağlamanın etkisiz bir yolu olabilir. Hava alma şapkaları 
kullanarak sisteme giren hava kaynağı noktalarını dağıtmak, etkili bir havalık sağlar ve kısa süreli 
pozitif hava basıncı oluşumu riskini de azaltır. Hava alma şapkaları pozitif hava basınçlarına yol 
açmazlar, sadece kapanarak onlara yanıt verirler ve böylece azalmış genlikli dalgayı yansıtırlar.  
 
Yüksek binalarda paralel havalık boruları, pozitif basınç için sadece küçük bir tahliye yolu 
sağlayabilirler (eğer havalık borusu çapı ana kolonun çapı ile aynı ise yaklaşık 1/3’ü kadar) o yüzden 
sistemin geri kalanında kapan sızdırmazlarını tehlikeye atabilecek bir dalga halen yayılabilir. Bir pozitif 
hava basıncı hafifletme cihazının uygulanması, ani basınç artışlarının kaynağına yakın sönümleme ve 
o suretle kapan sızdırmazlarını koruma sağlar. % 90’a kadar dalga sönümlenmesine ulaşılabilinir 
böylece tüm sistem korunur. Tamamen tıkanma yaşayan bir sisteme çok az şey yapılabilir, drenaj 
sisteminde aşırı statik pozitif basınç oluşturma gibi. Böyle durumlarda en alttaki kapan sızdırmazı 
patlayarak tüm sisteme tahliye sağlar. Bu kullanılan havalık metodundan bağımsız olarak gerçekleşir. 
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Geçerli test simülasyonlarında hava alma şapkalarının en az tamamen havalıklı bir sistem kadar iyi 
kapan koruması sağladığı, hatta yüksek binalarda bazı koşullarda daha iyi kapan koruması sağladığı 
görülmüştür. Negatif basınçlar için hava alma şapkası ve pozitif basınçlar için pozitif hava basıncını 
sönümlendirecek bir borulama sistemi kullanan tamamen mühendislik tasarımı olan aktif kontrol 
sisteminin, kullanıcı için görünmez olan fonksiyonelliği sağlarken, emniyet ve verimlilik ihtiyacını 
dengelemek için de etkili bir metot olduğu görülmüştür. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ  
 
 
1.1 Tarihi Bir Bakış Açısı 
 
Bina drenaj sistemi, genellikle çoğu insana “bilmesi gereken” saf seramik ve paslanmaz çelik sıhhi 
tesisat birimleri altında bir giz sunar. Nasıl insanların yeni yapılmış mutfaklarının evyelerinden sabunlu 
suyun belediye atık işleme ünitesine gitmesi ilginç değilse, aynı biçimde, sadece birkaç insan WC, 
banyo veya bideden benzer bir yolculuk üzerine düşünür. Ta ki aniden aşağılarda bir yerden gelen 
kötü koku ile yüzleştiklerinde veya dolan ve dolmaya devam eden ve en sonunda yeni yapılmış 
döşemeye taşan WC kasesi ile karşılaşıncaya kadar. Drenaj sistemini çevreleyen sır aniden fizibil 
olmayan pahalı tamir faturası sunumu üzerine derinleşir. 
 
Aslında bir binanın drenaj sistemi çalışması hakkında birkaç sır vardır. Uzun yıllar boyunca bütün 
akışkanların akışını yöneten temel prensipler iyi anlatılmış ve gerçekten hem tasarım için (sistemin 
çalışmasını sağlama) hem de muhakeme analizi için (neden çalışmadığını bulup ortaya çıkarma) bina 
drenaj sistemlerine uygulanmıştır. İnsanların drenaj sistemi söylencelerine katkıda bulunan, banyo 
çerçevesinde birçok kültürel tabuları varken, binlerce yıllık geleneğe sahip olan atıkların su aracılığıyla 
hareketi için güçlü bilimsel temeli olması hatırlanmaya değerdir. Ancak bizim ilgimiz modern sistemler, 
yani son 120 - 150 yıldaki gelişmeler. 
 
Emniyetli ve pratik bina drenaj ve sıhhi tesisatında yenilik çağı, teknolojinin keskin kenarında olduğu 
19. yy’ın sonlarına doğrudur. Kanalizasyon gazlarının yaşam alanlarına girmelerini önleyen ve 
sistemin bütünlüğünü sağlayan önemli faktörlerden olan kapan sızdırmazı ve sistem havalandırması 
tanıtılmıştı ve akışkan taşınım sistemlerinde karşılaşılan kaçınılmaz basınç dalgalanmalarına sistemin 
tepkisini geliştirme üzerine birçok iş yapılmıştı. Bu iş, önceleri zamanın bilim adamları ve tanınmış 
mühendisleri tarafından yerine getirilmişti. İngiltere’de kapan sızdırmazı Cummings tarafından 1775’te 
icat edildi. Cummings bir mühendis ve saatçiydi ve 17. yy’da Harrington tarafından icat edilen WC’yi 
sifonlama fikrini yeniden canlandırdı. Sistemin çoğu parçası bir süre için etraftayken, 19 yy.’ın sonuna 
kadar şehir ve kentlerde zayıf hijyen koşullarını düzenlemek için herhangi bir güçlük oluşmadı. 
1842’de İngiliz devlet memuru Edwin Chadwick, ‘Büyük Britanya Çalışan Nüfusunun Hijyen Koşulları 
Raporu’nu yayımladı. Bu rapor, endüstriyel devrimin bir sonucu olarak İngiliz semtlerinin hızlı 
büyümesi tarafından oluşturulan yoksul koşullarda kamu sağlığı önceliği olarak hijyene yatırım 
yapmaya sevk eden bir reform süreci başlattı. Ünlü bir bilim adamı/mühendis olan Osborne Reynolds, 
turbülanslı akış üzerine çalışmış ve bugün hala herhangi bir akışkan dinamiği tartışmasında merkez 
olarak dikkate alınır. Osborne Reynolds 19. yy.’ın sonlarında İngiltere’de Manchester’ın düşük gelirli 
bölgelerinde hijyen ile baş eden ‘Kanalizasyon Gazları ve Nasıl Ev Dışında Tutulması Gerektiği’(2) adlı 
bir makale yazmıştır.  
 
Avrupa’da bu işler devam ederken, Birleşik Devletler’de mimarlar, bilim adamları ve mühendisler 
Avrupa’dan göç problemleri olduğu gibi, kendi büyüme problemleri ile karşı karşıya kalıyorlardı ve hızlı 
ekonomik büyüme yapı patlamasına yol açtı. Tanınmış mühendislerden George Waring ‘Bir Evin Pis 
Suyu Nasıl Tahliye Edilmeli, Ev Sahipleri İçin Pratik Bilgi’ adlı kitabında o zamandaki mevcut bilginin 
derinliğine dikkati çeker. 
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Waring’in bazı yaklaşımları eski olsa da, yazıları giderde ne olduğu ve onun akışkanlar mekaniği ile 
olan ilişkisi arasındaki köprüye ait sıkı bir anlayışa sahip olduğunu gösterdi. Aşağıdaki özet bunu daha 
iyi örnekler; 
 
“Verim (havalık sisteminin) tamamen kapandan sonra borunun bir kısmı boyunca akan su tarafından 
sebep olunan vakumu doldurmak için gerekli hava talebinin yeteri kadar hızlı bir şekilde temin 
edilmesine bağlıdır. Bu, sadece hava almak için yeterli büyüklükte açıklığa sahip olma sorusu değil 
aynı zamanda açıklığa serbestçe götüren yeterli akıma sahip olma sorusudur… Mesela 1 inç çapında 
bir boru yeterli hızlılıkta hava alabilirken aynı çapta veya daha küçük çaplı daha uzun bir boru 
alamayabilir.”  

Waring 1895 s. 101-102 
 
Burada Waring’in akla getirdiği şey boru sürtünmesinin önemi ve belli bir zamanda problemi analiz 
etmenin gerekliliği – bağımlı ve dinamik açıdan. Burası can alıcı bir nokta ve çoğunluğu bilgisayar 
tabanlı modelleme sistemleri tarafından son 30 yıldır gerçekleştirilmiştir. Yapı giderleri, ani olarak 
değişen ve kararlı, değişmeyen akışlara dayanan aynı zamanda yavaş hareket eden kanalizasyon 
şebekeleri için kullanılan basit hesaplamalarla analiz edilemeyecek anlamına gelen kararsız akışları 
taşırlar. 
 
Waring’in akranı Boston’da mimar olan J. Pickering Putnam 1911’de, anti-sifon kapanları ile birlikte 
esaslı bir şekilde tasarlanmış sistemler için havalığın gerekliliğinden şüphe ettiği ‘Sıhhi Tesisat ve Ev 
Hijyeni’(4) adlı kitabında daha ileriye gitti. – Hatta sifonaj problemlerinin üstesinden gelmek için su 
kapanları yakınında mekanik havalık kullanımını ileri sürdü(4,s169). Putnam’ın sonuçlarını, akışkanlar 
mekaniği prensiplerine dayalı, kapan sızdırmazları ve havalık düzenleri üzerine yıllarca süren deneyler 
izledi. Waring tarafından yükseltilen nokta Putnam tarafından Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) tarafından boru sürtünmesi üzerine gerçekleştirilen deneylerle daha da ilerletildi. Putnam’ın 718 
sayfalık kitabı, San Francisco’da 44. yıllık toplantısında Amerikan Mimarlar Enstitüsü’ne teslim edilen 
makalede sonuçlanır (18 Ocak 1911, Yarı maliyetine daha iyi tesisat). Bu makalede yazar çok katlı 
binalar için ekonomik argüman ile yazarın yıllarca süren deney ve tecrübesine dayanan tek kolonlu 
sistemi önerir. 
 
Tek kolon üzerindeki bu iş, 2. Dünya Savaşı’nı takip eden 20 yıl boyunca İngiltere’de Yapı Araştırma 
İstasyonu’nda daha da araştırıldı. Gene itici kuvvet savaşın harap ettiği ülkenin tekrar yapılanması için 
gereken yapı projelerindeki ani artıştı. 
 
1957’de Wise tarafından yazılan makalede tek boru sistemi (İngiltere’de tek kolon sistemi olarak bilinir) 
sağlam, güvenli, ekonomik bir opsiyondur ve esaslı bir şekilde tasarlandığında yapı drenaj sistemleri 
her kapanın havalandırılmasına gerek duyulmaz sonucuna varılmıştır. 
 
Bu tarihi altyapıya rağmen bu bildiri, yapı drenaj ve havalık sistemlerinin çalışma prensiplerini 
açıklayacak ve bina giderlerinde ani değişen akışları tahmin etmek ve göstermek için bilgisayar tabanlı 
modern simülasyon metodu kullanarak etkili havalık opsiyonlarını resimleyecektir.  
 
 
1.2 Bina Gider Hatlarındaki Su 
 
 Bir WC sifonlandığında ya da küvet veya lavabo boşaldığında, su WC’den gelen veya bir önceki 
sifonlamadan kalan katılarla drenaj sisteminin yatay kısmında akar. Bu su düşey bir kolona 
ulaştığında, kavisli şekillerde düşey kolonun arka duvarına çarpana kadar, su bu kolonun içine 
dökülür.(6) sonra su borunun iç yüzeyi etrafında girdap gibi dönerek yer çekimi altında, boru duvarına 
yapışarak aşağı doğru düşer, buna annüler (halka) su akışı denir. (Bkz. Şekil 1) borunun iç 
yüzeyindeki su filmi şaşırtıcı bir biçimde incedir, yüksek hızlı akışlarda bile ¼ inç’ten biraz fazla 
kalınlıkta film oluşturur. Katılar yer çekimi altında borunun merkezinde aşağı düşer. 
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Şekil 1. Bir branşmandan tahliye olan su 
 
 
1.3 Bina Gider Hatlarında Hava 
 
Çoğu insan bina gider hatlarında su olduğunun farkındayken, çünkü bu kullanıcının evinden veya 
ofisinden kurtulmak istediği şeydir, çok az insan sistemdeki havanın oynadığı önemli rolün farkındadır. 
Bu iki önemli akışkandan (hava ve su); tasarımcılar, montaj işçileri ve yönetmelik otoriteleri için en 
büyük sorunu oluşturanı hava akışının regülasyonu ve kontrolüdür. Tüm prosese konuyu çevreleyen 
genel anlayışın eksikliği tarafından katkıda bulunulamaz. Böylece, tüm bina gider hattında hava nasıl 
bir rol oynayacak? 
 
Bir boruda su akmaya başladığında, yukarıda tarif edildiği gibi, hava onunla birlikte katılır. Bu olgu, su 
düşey drenaj borusundan döküldüğünde, havanın üst uçtan çekildiği durumda daha çok göze çarpar.(7) 
Bu hava akışı üretmek için davranan su ve hava arasındaki kaymadan (shear) dolayıdır. Açık uçta 
(havanın geldiği yer) atmosferik olduğu farz edilen hava basıncı, boru üzerindeki “kayıplara” bağlıdır. 
Bu kayıplar ayırma (açık ucun kendisi), sürtünme (borunun kuru kısmında) veya branşmandan kolona 
su dökülürken ki basit basınç düşüşünden dolayı olabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 2. Kolondaki basınç profili 

Pozitif basınç Negatif basınç 

Atmosferik 
basınç 

Kolon 
yüksekliği 

Su girişinde 
basınç düşüşü 

Yeniden 
kazanılan 
basınç 

Kolonun 
tabanında 
olması 
muhtemel 
pozitif basınç 

Kolonun en üst noktası 
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Borunun tahliye olan branşmanın alt kısmında basınç farklı bir şablon izler. Su bir hava akışına neden 
olduğundan, hava üzerindeki baskın kuvvet sürtünmeden ziyade çekmedir.(8) Bunun hava basıncını 
pozitif yönde hareket ettirme eğilimi vardır (veya emme basıncında azalma). Bu kolonun tabanında 
basıncı tekrar atmosferik yapar. Kolonun tabanındaki bu basınç belirli şartlarda atmosferik basıncın 
üzerine çıkabilir, bu da geri basınç olarak bilinir.  
 
Genellikle bu prosesle ilgisi olan basınç profili şekil 2’de gösterilmiştir. Bunun belli bir zamanda 
spesifik bir olay ile ilişkili bir basınç imzası olduğu hatırlanmalıdır. Bu aslında düşey bir kolondaki 
basınç dağılımının geçici anlık görüntüsüdür ve muhtemelen en iyi yüksek binalara uygulanır. 
Gerçekte bu profil yukarıda anlatıldığı gibi basınçlar kolona iletildikçe hızla değişecektir. 
 
Drenaj sistemindeki basıncı eşdeğer su derinliği, örneğin ‘inç su sütunu’ veya basitçe ‘inç su’ 
cinsinden ölçmek çok faydalıdır. Hava basıncı için su derinliğini referans olarak kullanmanın avantajı, 
2 inçlik su eşdeğerindeki emme basıncının 2 inç derinliğindeki kapandaki suyu emeceğini bilmektir. 
 
 
1.4 İyi Tasarlanmış Bir Sistemin Gereklilikleri 
 
İyi tasarlanmış bir sistemin temel gereği kullanıcının onun varlığının farkında olmadan çalışması 
gereken şeyler koymaktır. Ancak, bu uzun bir gerekliliktir ve ‘görünmez sistem’e liderlik edebilecek 
bazı gereklilikleri tamamen belirleme ihtiyacı vardır. Aşağıdaki gereklilikler güvenli, kullanışlı ve 
sağlam bir drenaj sistemine ulaşmada esastır; 
 
• Sistem tüm atığı mümkün olan en kısa sürede gidermelidir 
• Uzun yatay boru hatları kendi kendini temizleyen tipte olmalıdır 
• Kanalizasyon gazlarının girmemesi için bir bariyer olduğundan emin olmak için kapanlarda 
 minimum su kaybı olmalıdır.  
 
Daha az kritik olan diğer gereklilikler 
 
• Sistemden minimum ses 
• Sıhhi tesisat birimi tarafından minimum koku (WC tasarımı) 
• Kolay bakım 
 
Yönetmelikler aslında, bu gereklilikleri yerine getirmek için ve ev sakinlerini kontamine fekal atıklarla 
temastan oluşabilecek sağlık risklerine karşı korumak için tasarlanmışlardır. Gelişmiş ve sanayileşmiş 
ülkelerde bu standartları karşılamak için gerekli montajların ve drenaj sistemleri kaynaklı sağlık 
risklerinin önemi hala çok düşüktür. Çoğu mühendislik alanında olduğu gibi, hijyen ekipmanı ve 
teknikleri de sistem çalışmasının anlaşılmasını geliştiren ve sağlık riskini artırmadan güvenilir drenaj 
sistemlerine ulaşmak için yeni, yaratıcı ve düşük maliyetli yolar geliştiren bilimsel araştırmalardan 
faydalanmışlardır.  
 
 
 
 
2. SIHHİ TESİSAT SİSTEMLERİNDE BASINÇ HAREKETLERİ 
 
 
2.1 Basınç Hareketleri Nedir? 
 
Bir binanın pis suyunun tahliyesi üzerine herhangi bir tartışmada hava basıncı hareketlerine herhangi 
bir gönderme olmadan tartışma eksik kalmış olabilir. Ancak bu hava basıncı hareketleri nelerdir? 
Basınç hareketleri basitçe bir sistemde bir noktanın diğer bir nokta ile fiziksel iletişim koşuludur. Bu, A 
noktasında bir olay olduğunda ve bu bilginin biraz uzaktaki B noktasına bir basınç dalgası ile iletilmesi 
anlamına gelir. Dalga, içinde gidebildiği ve herhangi bir yöne hareket edebildiği havadan ister istemez 
akışla aynı yönde olmadan daha hızlı hareket eder. Hava basıncı boru içerisinde ses hızında hareket 
eder, yaklaşık 320 m/saniye. 
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Bir negatif basınç daha fazla hava ihtiyacı belirtir ve emme kuvveti gösterirken, pozitif basınç ise hava 
akışını azaltma ihtiyacı belirtir ve itme kuvveti gösterir. Bir negatif basınç sistemi terk eden hava 
tarafından neden olunmuş olabilir (yani daha fazla hava ihtiyacı) ve pozitif basınç ise kapalı bir uca 
ulaşmış hava tarafından neden olunmuş olabilir(havanın durarak kaçacak yolun olmaması).  
 
Pratikte bunun nasıl olduğunu görselleştirmek için bir benzerlik yardım edebilir. Trafiğin en yoğun 
olduğu saatte anayolda 100 km/h hızla tampon tampona gittiğinizi düşünün. Yol uzun, dolambaçlı ve 
hafif bir eğimi var, ortam karanlık bu yüzden stop lambaları millerce uzaktan görülebiliyor. Yolculuğun 
bir noktasında, şu anda görüşün dışında olan bir araba durmaya mecbur kalıyor. Şoför fren uygulamak 
zorunda kalıyor. Bu anda siz hala 100 km/h hızla devam ediyorsunuz. Şoförlerin görünmeyen olaya 
verdikleri tepki sonucu ilerde yanan fren lambalarını görebiliyorsunuz. Fren lambalarının “dalgası” 
geriye doğru trafikte siz fren uygulamak ve durmak zorunda kalana kadar ilerliyor. İlerde bir olay 
olduğunu (göremediğiniz) ve durmanız gerektiğini size ileten yanan lambalar basınç hareketine bir 
örnektir. ‘Pozitif’ tip basınç dalgası fren yapmadan önceki hızınız olan 100 km/h’den daha hızlı hareket 
ederler (bu durumda dalga hızı ilerdeki fren lambalarını görüp buna tepki veren şoförler tarafından 
belirlenmesine rağmen). Yol açıldığında tam tersi gerçekleşir. Fren lambaları söner ve şoförler 
kendilerini ilerleyebilmek için bir boşluk ararken bulurlar. Hareket etmek için gerekli bilgi tekrar ‘negatif’ 
tip basınç dalgası tarafından iletilir.  
 
Araba hızı artırıldığında ortaya çıkan sonuçları düşünmek ilginçtir. Eğer arabalar 150 km/h hızla 
seyahat ediyor olsalardı ve ilk araba aniden dursaydı, yığılma için iyi bir şans olurdu ve eş değer bir 
Jowkowsky tipi basınç artışı olacaktı. (Jowkowsky bir basınç artışının büyüklüğünün, akışkanın hızına, 
yoğunluğuna ve dalga hızına bağlı olduğunu belirlemiştir.) 
 
 
2.2 Bu Basınç Hareketleri Bir Bina Drenaj Sisteminde Ne Yaparlar? 
 
Bir negatif basınç, kapan sızdırmazındaki suyu emmeye teşebbüs edecektir. Basınç bir seferde 
tamamen suyu boşaltmak için yeterli olmayabilir ancak etki birikerek artabilir. Pozitif hava basınçları 
havanın kanalizasyon tarafından yaşam alanına geçmesine yol açabilir. 
 
 
2.3 Hava Basınçlarının Üstesinden Nasıl Gelinir? 
 
Hava akışındaki artış ya da azalışlar ile bunun için gereken zamanı iletme ihtiyacı, emniyetli bir drenaj 
sistemi sağlama gereklerinin merkezidir. Bir drenaj sisteminde denge halini sağlamanın anahtarı, 
hareketin olabileceği kaynağa mümkün olduğunca yakın basınç tahliyesi sağlamaktır. Yukarıdaki trafik 
akışı durumunda yol tıkanmasına yakın bir noktadaki varyant yol minimum kargaşaya yol açacaktır. 
George Waring tarafından 1884’te yükseltilen nokta (Bkz. Giriş) emme basınçlarının tahliyesinden 
bahsetme hala doğrudur; hava mümkün olan en kısa zamanda sağlanmalı ve uzun boru hatları 
gecikme anlamına gelir.  
 
 
 
 
3. EN İYİ UYGULAMALAR İÇİN TASARLAMA 
 
 
3.1 Negatif Basınçları Hafifletme 
 
Yukarıda açıklandığı gibi, negatif basınçlar sistemin daha fazla hava ihtiyacını belirtme yoludur. Bu 
hava çağrısı birkaç olgu tarafından yol açılmış olabilir; 
 
• Suyla dolu bir branşman (tamamen dolu akış) sifonik etkiye yol açarak vakum oluşturabilir ve 
 kapan sızdırmazı emilerek boşaltılabilir. 
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• Düşey bir kolondan aşağı düşen su ile ilgili basınç kayıpları, sistem boyunca ses hızı ile 
 yayılacak olan negatif basınçlara yol açacaktır. Bu basınçlardan bazıları bir kapan 
 sızdırmazından suyu emerek boşaltabilecek emme basıncına sahip olabilirler(dolaylı sifonaj). 
• Hava akışındaki herhangi bir artış (sebebi ne olursa olsun) sistemde negatif hava basıncı 
 üretecektir ve daha çok hava ihtiyacı açık uca (havanın geldiği nokta) iletilecektir. 
• Sistemi terk eden hava bir negatif basınca yol açacaktır (ister kanalizasyona gitsin ister başka 
 bir arayüz noktasından terk etsin. Mesela kolonun en üst noktası).  
 
Artmış hava akışı için olan bu çağrı ile baş edebilmenin en etkili yolu bunu mümkün olduğunca çabuk 
yanıtlamaktır. Yani ekstra havayı mümkün olduğunca çabuk sağlamaktır. Bir drenaj sisteminde bu 
ihtiyaç olan noktaya en yakın yerde açık uca sahip olma ile eşit sayılır. Aslında hava alma şapkaları 
kullanarak yayılmış havalandırma bunun en etkili bir şekilde olmasına izin verir. Eğer bir kapan 
sisteme hava girişi olan yerden 10 m uzakta ise, havanın dönüşünü geciktirecek ve kapan 
sızdırmazını tehlikeye atacaktır.  
 
Eğer durum buysa, tamamen havalıklı bir sistemde neden insanlar düzenli olarak kötü kokulara maruz 
kalmıyorlar? Daha önce belirtildiği gibi, Post-War Britanya’da Wise tarafından yapılan araştırma 
kanıtladı ki eğer boru hatları doğru eğimle ve beli bir mesafedeki yükü kaldıracak yeterli çapta 
uygulanmışsa kapan sızdırmazları tehlikeye atılmayabilir(9). Bu sistem (tek kolon veya tek boru 
sistemi) Avrupa’da 50 yıl boyunca sistem bütünlüğünde çok az bir risk artışı ile başarılı bir biçimde 
çalışmıştır. Yayılmış havalık, sıhhi tesisat birimlerinden kanalizasyona olan mesafe 50 yıl önce tahmin 
edilenden daha uzun olduğu modern yapı tasarımlarına alternatifler sunar. 
 
 
3.2 Pozitif Basınçları Hafifletme 
 
Eğer negatif basınçlar daha fazla hava için bir çağrı ise pozitif basınçlarda hava göndermeyi 
durdurmak için bir çağrıdır. Çünkü basınç analizi iyi açıklanmış bir dizi kuralı takip eder (gerçek sır 
olmadığını hatırlayın) kaynakları belirlenebilir ve aşağıda verilmiştir; 
 
• Su/hava akış oranlarındaki değişiklikler pozitif olduğu kadar negatif hava basınçları üretirler.  
• Sistem sonundaki ani tıkanma, örneğin hava akışının durması ile sonuçlanan 
 kanalizasyondaki aşırı yüklenme üretilecek ve sistem boyunca yayılacak olan pozitif basınç 
 dalgasına yol açacaktır. 
• Sistemdeki büyük bir tıkanma 
 
Pozitif basınçlar, negatif basınçlar gibi ses hızında hareket ederler ve hava ve su üzerinde yavaşlama 
kuvveti gösterirler. Böylece bir kapan sızdırmazına ulaşan pozitif hava basıncının sonuçları en iyi 
ihtimalle havanın kapandan geçerek bina içerisine girmesi veya kapandaki suyun yaşam alanına 
girmesidir.  
 
Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta kolon tabanında oluşturulan pozitif basınç dalgasının 
kolonun tepesindeki açıklık ile hafifletilemeyeceğidir. Çünkü basınç dalgası kolon tepesinden kaçmak 
için tüm kolonun uzunluğu boyunca hareket etmesi gerekir. Kolon boyunca hareket ettiğinde de yolda 
patlatabileceği kapanlarla karşılaşacaktır ve böylece sistem yaşam alanına açık hale gelecektir. 
 
Pozitif basınçlara karşı tahliye sağlamanın en iyi yolu yine pozitif basınç kaynaklarına en yakın yerlere 
çeşitli basınç tahliye sistemleri yapmaktır. Kolonun tabanında oluşan bir basınç durumunda, tahliye 
tabanda gereklidir, en üstte değil. Paralel havalık boruları dalganın bir kısmını dağıtırlar ve eğer 
havalık boru çapları kolon çapı ile aynı büyüklükte olduğunda en iyi tahliyeyi sağlarlar. Ancak bu 
basınç büyüklüğünü sadece 1/3 oranında azaltır. Laboratuar testlerinde farklı çözümlerin pozitif hava 
basınçlarını %90 oranında azalttığı görülmüştür. Etkin olarak çözümler, hava akışının dağıtılmasına ve 
yavaş yavaş hızının azalmasına izin verir – anayoldaki arabalar benzeşiminden başka bir örnek. 
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Hava alma şapkaları pozitif hava basıncı üretir mi? Oldukça basit bir şekilde Hayır. Hava alma 
şapkaları pozitif hava basıncı dalgalarına kapanarak ve gelen dalganın % yansıtarak tepki verirler. 
Ayrıca hava alma şapkaları içeriye akış kapandığında küçük negatif basınçlar üretirler. 
 
Pozitif hava basınçlarının büyüklüğü ve yırtıcılığı yapı boyunca havalandırma yayılarak 
sınırlandırılabilir. Pozitif hava basıncı dalgasının büyüklüğü, duran hava akışı hızının fonksiyonu 
olduğundan, dolayısıyla hava akışı oranının kendisinin, yapı boyunca küçük hava akışlı birkaç hava 
girişi monte ederek büyük akışların durma riskini azaltmak daha iyidir. Böylece potansiyel pozitif hava 
basıncının büyüklüğü sınırlandırılmış olur. Bu en iyi, yapı boyunca hava alma şapkası monte edilerek 
yapılır. 
 

 
Şekil 3.  

 
Apartmanlardaki muhtemel bir problem de kolondan yatay ana kanalizasyon hattına geçişte sıvı 
perdesi oluşmasıdır. Bu problem kötü kokulu gazların kapanlardan zorla geçmesine yol açar. Bu 
problem kolonun uç noktasının atmosfere açık veya bir hava alma şapkası ile donatılmış olmasından 
bağımsız olarak oluşabilir. Bu durum aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçının alınması ile 
önlenebilir: 
 
• Kanalizasyona giden yatay ana hatta, dirsekte ve kolonun en alt kısmının kısa bir bölümünde 
 daha büyük çaplı boru kullanmak 
• Kanalizasyona giden yatay ana hatta ve dirsekte daha büyük çaplı boru kullanmak 
• Binanın alt katları için ayrı kolon monte etmek 
 
Ayrıca EN 12056 da aşağıda belirtilen düzenleri önermektedir: 

 
a) tercih edilen düzen     b) alternatif düzen 

 
Şekil 4. Tahliye kolonunun tabanında dirsek ve branşman bağlantıları 
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L ≥ 450 mm (üç kata kadar müstakil evler için) 
 
veya L ≤ 740 mm (5 kata kadar çok katlı sistemler için) 
 
veya L ≤ tek kat yükseklik (5 kattan fazla çok katlı sistemler için), örneğin; zemin kat seviyesinde hiç 
bağlantı yok 
 
R mümkün olduğu kadar büyük [iç çapın iki katı (IDx2)] 
 

 

 
 

 
Şekil 5. 10 katlı bir binanın geleneksel pis su havalık sistemi ile hava alma şapkalı pis su havalık 

sisteminin karşılaştırılması 
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4. BİNA DURUM ÇALIŞMALARI 
 
 
4.1 Drenaj Ağlarında Akışı Modelleme 
 
Gerçek bina drenaj sistemlerinin araştırması ve analizi ‘yaşayan’ binalardan veri elde etmek zor 
olduğundan güçtür. Çoğu mühendislik alanı, araştırma ve geliştirmede ‘bak ve gör’ yaklaşımlarını 
modelleme tekniğinin bir biçimini kullanıyor. 
 
DWV araştırmasında kompleks zamana bağlı geçici akışların üstesinden gelebilecek kapasitede 
birkaç model vardır. AIRNET bilgisayar modeli böyle bir modeldir ve yazarlar bunun farkında 
olduğundan beri, böyle kompleks görevler için yetenekli tek geçerli modeldir(8),(12),(13). AIRNET modeli 
aslında karakteristik metodu olarak bilinen matematiksel yöntemdir. Yöntem, farklı zaman 
basamaklarında boru uzunluğu boyunca önceden tahmin edilen dalgaların yayılmasına izin verir. Bu, 
bir bina drenaj sistemi içerisinde aslında ne olduğunu ‘bakıp ve görmek’ için çok güçlü ve eşsiz bir 
yoldur. Bu bölümdeki simülasyonlar AIRNET kullanılarak yapılmıştır. 
 
 
4.2 İki Katlı Bina 
 
Yukarıda belirtildiği gibi, iki katlı binanın drenaj sistemi minimum ilave havalandırma ile esaslı bir 
şekilde tasarlanıp monte edildiği sürece kafi derecede çalışabilir. Bu, aşağıda şekil 6 ve 7’de 
gösterilen düzene başvurarak gerçekleştirilir. Bina birkaç banyolu ve mutfak/çamaşır alanı bir grup 
branşmanlı yaygın bir evi gösteriyor. Simülasyon iki farklı senaryo için gerçekleştirildi. 
 
1. Ucu açık kolonlu sistem 
2. Kolonun tepesinde hava alma şapkalı sistem 
 
Tahliye akış oranı en üst kattaki WC’ den ve banyodan birleşik akış düşünülerek simule edildi. Tahliye 
üst kattan simule edildi ve taralı kapandaki etkisi çıkış verisi olarak kaydedildi. Sütun grafiğinden her 
iki senaryo için az miktarda suyun operasyonun sonucu olarak kaybolduğu görülebilir. 
 
 

 
 

Şekil 6. Paralel havalık borusu ile ve açık 
uçla tamamen havalandırılmış sistem 

 Şekil 7. Branşmanlarda hava alma şapkaları 
ve ana kolonun tepesinde hava alma şapkası 

bağlı iki katlı ev 
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Şekil 8. En alttaki kapanda (şemada taralı olarak gösterilen) kalan su miktarlarının karşılaştırılması 
 
 
4.3. 10 Katlı Bina 
 
10 katlı bina senaryosu aşağıda şekil 9’da gösterilmiştir. Burada simule edilen 2 farklı düzen vardır; 
şekil 9(a) tamamen havalıklı sistem, şekil 9(b) yayılmış havalıklı tek borulu sistem ve kolonun 
tepesinde bir hava alma şapkası. Bu sistem ayrıca bir tahliye havalığı içerir. Senaryoların her birinde 
örnek bir su kapanı 3 katta bir gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 9 (a).  Şekil 9 (b). 
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TARTIŞMA 
 
Bu simülasyonda kullanılan akış oranı 4 “ düşey kolon için maksimum 80 US gpm’dir. Bu akış oranı, 
eşzamanlı tahliye gerektirdiğinden pratikte gözlemlenme olasılığı yoktur (Hunter 1940). O halde akış 
oranı, drenaj havalık sistemini limitlerine sevk etmek için “en kötü senaryo”yu gösterir. Araştırılan 
opsiyonlar arasında mukayese sağlar. Bu akış oranını oluşturan tahliyeler, eş zamanlı tahliyeleri 
simule etmek için kolon boyunca eşit bir şekilde dağıtılmıştır(5 farklı kattan yaklaşık 16 USgpm). 
 
Şekil 10’da gösterilen sütun grafiği, bu olay sonucu şekil 9’daki taralı kapanda kalan su derinliğini 
gösterir. Bu koşullar altında hava alma şapkalı sistemde (Şekil 9b) en çok su kaldığı görülebilir. Neden 
böyle? Pekala, temel sebep düşey kolondaki akışın negatif basınca neden olması ve onun da daha 
fazla havayı gerektirmesidir. Bu negatif basınç, ‘hava aramak’ için sistemin bütün parçalarına yayılır. 
Negatif basınç, kapandaki suyu çekmeye çalışacak olan bir emme kuvvetini temsil eder. Bunu 
durdurmak için, hava başka bir yerden sağlanmalıdır. Şekil 9(a) ve 9(b)’de gösterilen yöntemler iki 
farklı metot gösterir. Şekil 9(a)’da hava kolonun tepesinden gelmelidir, yaklaşık 30 m uzaktan (ancak 
sadece negatif basınç ilk olarak kolonun tepesine yayıldıktan sonra gidiş dönüş yaklaşık mesafe 60 
m). Alternatif olarak hava, lokal olarak hava alma şapkaları ile sağlanabilir (Şekil 9(b)). Bu durumda 
gidiş-dönüş mesafe sadece 3 m’dir. Bu, havanın tamamen havalıklı sistemden daha çabuk 
sağlanabileceği anlamına gelir. 
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Şekil 10. Negatif basınca dayalı koşullarda en alttaki kapanda (şemada taralı olarak gösterilen) kalan 

su miktarlarının karşılaştırılması 
 
Ayrıca sütun grafiği çapraz havalık çapının havalık performansı üzerine etkisini gösterir. Daha küçük 
boru çapları, artan sürtünmeden dolayı büyük boru çaplarına göre daha az etkilidir. Bu, 1895’te 
Waring tarafından yapılan nokta ile aynıdır (bkz. Giriş Bölümü). 
 
Şekil 11 aynı kapanda sistemdeki pozitif basıncın sonucu olarak kapanda tutulan suyu gösterir. 
Kanalizasyona giden hatta aşırı yüklenme simule edilerek hava akışının kolon boyunca durmasına yol 
açan pozitif basınç oluşturuldu. Yine bu senaryo ile baş edebilecek iki metot; şekil 9(a)’da gösterilen 
tamamen havalıklı sistem ve şekil 9(b)’de gösterilen hava alma şapkaları kullanan ‘aktif kontrol’ 
seçeneği. Kapanda kalan su seviyesi sütun grafiği, aktif kontrol sisteminin bu tür bir olaya karşı kapanı 
en iyi koruduğunu ve tahliye havalığı olan hava alma şapkası sisteminin de tamamen havalıklı sisteme 
göre daha iyi koruma sağladığını gösterir. 
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Aktif kontrolün daha iyi olmasının iki sebebi vardır; öncelikle hava girişlerinin yaygın olması 
oluşabilecek maksimum pozitif basıncın büyüklüğünü azaltır, ikinci olarak hava tahliye kolonunun 
pozitif basınç dalgasını tüketebilecek bir hacim oluşturur. Basınç dalgasını sönümler, dağıtır ve 
zararsız hale getirir. Bu yer değiştirilen su ve pozitif basınç dalgası tarafından doğrulanır. 
 

 
Şekil 11. Pozitif basınca dayalı koşullarda en alttaki kapanda (şemada taralı olarak gösterilen) kalan 

su miktarlarının karşılaştırılması 
 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Bu bildiri bina drenaj sistemlerinde havalık sistemlerini de dahil ederek mütalaa etti. Tartışma, sıhhi 
tesisat üniteleri tahliyesi sonucu oluşan kararsız akışları kolayca açıklayabilecek temel akışkanlar 
mekaniği üzerine yoğunlaştı. Drenaj ve havalık sisteminin çalışmasının açıklanması bu açıdan yeni 
değildir, çoğu eski mucit bunun farkındaydı, ancak dünya çapındaki çoğu yönetmelik ve düzenleme, 
bilimden ziyade endüstrinin evrimine dayalı emreden legalistik yaklaşım taraftarı akışkanlar 
mekaniğine dayalı zorunlu mühendislik tanımlamasından kaçınır gibi gözüktü.  
 
Sistem sürtünmesinin temelleri ve kısa süreli basınç oluşumu ve yayılması, neden havalandırmanın 
gerektiği anlayışının merkezidir. Havalık olmadan bazı koşullarda sistemin mükemmel çalışması bakış 
açısı da dahil, kısa süreli basınçları hafifletmek için mümkün çözümler tartışıldı. 
 
Hızlı dijital bilgisayarların gelişi bina drenaj ve havalık sistemlerindeki karasız hava ve su akışlarını 
modelleme ve simule etme yeteneği ile sonuçlandı. İlk defa 18. yy’da tanımlanan dalga eşitliklerinin 
çözülme gücünü sağladı. Bilgisayar simülasyon programı AIRNET 20 yılı aşkın bir süredir gelişim 
içerisindeydi ve birçok saha ve laboratuar araştırması sonucu onaylandı. Bu bildiri iki bina tipi için 
sonuçlar gösterir; iki katlı bir bina ve on katlı bir bina. Program sonucu hava alma şapkası kullanan 
yayılmış havalığın geçerliliğini ve pozitif basınçlar ile baş etmede ana hava tahliye borusunun 
etkinliğini teyit etmiştir. 
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Bu makalenin evye ve döşeme altında ‘gizlenen’ bina drenaj ve havalık sisteminin çalışmasının 
anlaşılmasını kolaylaştırması umulmaktadır. Ayrıca, insanlar için güvenli, hijyenik bir çevre oluşturmak 
için ilk teşebbüsleri yapan Waring, Putnam, Reynolds ve Wise gibi insanların iyi hatırlanması da 
umulmaktadır. Sadece en azından vaatlerinden dolayı değil aynı zamanda akışkan mühendisliği ve 
bugün üzerinde düşünme eksikliği olan bilimsel yöntemlere dayalı incelemelerinden dolayı. 
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HASTANELERDE İNŞAAT VE TESİSAT SİSTEMİ KAYNAKLI 
İNFEKSİYON ETKENLERİ 

 
 

M. Cem ERGON 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Hastane inşaatları, bina onarımları, yıkımları, havalandırma sistemleri ve su tesisatları hastane 
infeksiyonlarına neden olabilecek mikroorganizmalar için kaynak oluşturmaktadır. Hastane inşaatları 
ile ilişkili infeksiyonlar farklı mikroorganizmalar ile oluşmakta ise de, daha çok küf mantarları ve 
özellikle de Aspergillus türleri bu infeksiyonların nedeni olarak görülmektedir. Su tesisatı ile tesisat 
inşaat ve onarımına bağlı infeksiyonlar da, yine farklı mikroorganizmalar nedeni ile ortaya çıkmakla 
birlikte, bu infeksiyonlardan başlıca Legionella türleri ve küf mantarları sorumludur. Aspergillus ve 
Legionella türleri öncelikle hava yolu ile kişilere geçerek infeksiyon oluşturmaktadır. İnşaat, bina 
onarımı, yıkımı ve su tesisatına bağlı hastane infeksiyonlarının büyük çoğunluğundan Aspergillus ve 
Legionella türlerinin sorumlu olması nedeni ile, bu yazıda daha çok bu mikroorganizmalar üzerinde 
durulmuş ve hava kaynaklı geçişe yönelik önlemlere ağırlık verilmiştir. Hastane inşaatları ve su 
tesisatları hastane infeksiyonlarına neden olabilecek mikroorganizmalar için kaynak teşkil etmekle 
birlikte, alınabilecek uygun önlemler ile bu infeksiyonların sıklığı azaltılabilmektedir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Hastane inşaatları, bina onarımları ve yıkımları mikroorganizma içerebilecek toz ve atıkların ortaya 
çıkması nedeni ile başta hastalar olmak üzere, hastane çalışanları ve ziyaretçiler için bir sağlık 
tehdididir (1-4). Hastane inşaatları ile ilişkili infeksiyonlar primer olarak küf mantarlarına ve daha az 
olarak bakterilere bağlıdır. Mantar sporları ve bakteriler ile kontamine olmuş toz, toprak ve çamur 
inşaatlara bağlı hastane infeksiyonları için biyolojik kaynaklardır(1,2). Bu kaynaklardan 
mikroorganizmaların doğrudan havaya veya havalandırma sistemlerine karışması, inşaatlar sırasında 
hava kaynaklı hastane infeksiyonlarına neden olmaktadır (1-3). Legionella spp. ile kontamine toprağın, 
inşaatlar veya su tesisatı onarımları sırasında su tesisatına karışması ve buradan aerosoller ile kişilere 
taşınması ise Legionella infeksiyonlarına neden olabilmektedir (1,2). Ayrıca inşaat işlemleri olmaksızın 
su tesisatı, musluk, duş başlıkları, klimalar ve soğutma kuleleri de Legionella spp. için kaynak 
oluşturmaktadır (1,2,5). 
 
 
 
 
2. HAVA KAYNAKLI İNFEKSİYONLARDA TEMEL KAVRAMLAR 
 
Aerosoller havada süspanse olmuş katı veya sıvı parçacıklardır. Biyolojik aerosollerdeki partiküller 1-
50 µm arasında olup, partiküller tek bir mikroorganizma içereceği gibi mikroorganizma kümesi de 
içerebilir. >5 µm partiküller üst solunum yollarında etkin olarak tutulup, solunum sistemi tarafından 
(silier aktivite) atılırken; ≤5 µm partiküller akciğerlere ulaşabilir. Ancak alveollerde en çok 1-2 µm 
partiküller tutulur. Bilindiği gibi bakterilerin 1-5 µm, mantarların 3-10 µm, mantar sporlarının 2-3 µm ve 
virusların 20-450 nm ortalama boyları vardır. Damlacıklar (“droplet”), ≥5 µm partiküllerdir; en fazla 90 
cm uzağa gidebilirler ve hızla yere düştükleri için havada süspanse olamazlar. 
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Öksürme ve hapşırma ile etrafa ≥5 µm partiküller saçılmaktadır(1,4). Damlacık nukleusları ise (“droplet 
nucleus”) havada süspanse olduktan sonra kuruyan ve boyları 1-5 µm arasında değişen damlacık 
artıklarıdır. Havada uzun süre kalabilirler ve 90 cm’den daha uzak mesafelere taşınabilirler. Hava yolu 
ile geçiş gösteren mikroorganizmalar asıl bu büyüklükteki partiküller ile taşınmaktadır. (1,4). 
 
Üst solunum yolu infeksiyonlarının geçişinde bilinen rolü, cerrahi alan infeksiyonları ile ameliyathane 
havasının kontaminasyonu arasındaki ilişkinin gösterilmiş olması ve alerjik hastalıklara neden olan 
mantar sporları ve polenlere taşıyıcılık yapması gibi nedenlerle hava önemli bir çevresel faktördür. Bu 
öneminden dolayı sağlık kuruluşlarında hava kalitesini arttırmaya yönelik Havalandırma İklimlendirme 
Sistemleri (IHİS) kullanılmaktadır. IHİS’nin temel amaçları şunlardır (1): 
 
• İç ortam ısısı ve nem miktarının uygun seviyelerde tutulması 
• Koku kontrolü 
• Kontamine havanın uzaklaştırılması 
• Personel ve hastaların hava kaynaklı infeksiyonlardan korunması 
• İnfekte hastalardan hava yolu ile geçiş gösteren mikroorganizmaların yayılma riskinin 

azaltılması 
 
 
 
 
3. HAVA KAYNAKLI HASTANE İNFEKSİYONLARI 
 
Hava kaynaklı bulaş gösteren başlıca mikroorganizmalar küf mantarları, Mycobacterium tuberculosis, 
Acinetobacter spp., Bacillus spp., Brucella spp., Staphylococcus aureus ve bazı viruslardır (1). Ancak 
inşaatlar sırasında meydana gelen hava kaynaklı infeksiyonlarda, bu mikroorganizmalar arasında 
başta Aspergillus türleri olmak üzere küf mantarları ön plana çıkmaktadır.  
 
Hastane inşaatları ya da restorasyonları sırasında, doğada küf mantarları için kaynak görevi gören 
toprak, toz ve çürümekte olan organik maddeler karıştırılmakta ve buralardan açığa çıkan mantar 
sporları havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerine girerek hastane iç ortam havasında bulunan 
mantar sporu miktarını arttırmaktadır (1,6). Havalandırma sistemlerinin onarımı, yıkımı veya 
yenilenmesi sırasında da sistemde çökmüş olarak bulunan mantar sporları tekrar havaya 
karışmaktadır. Ayrıca su tesisatı sistemlerindeki sızıntılar, nemli duvarlar ve soğuk su boruları 
üzerindeki nem yoğunlaşmaları da, hastanelerde küf mantarları için uygun üreme ortamları 
oluşturmaktadır (1,5). Küf mantarları bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda fırsatçı infeksiyonlara 
yol açarken, bağışıklık sistemi normal kişilerde astım ataklarını tetikleyebilmektedir (7,8).  
 
 
3.1.Aspergillus Türleri ve Neden Oldukları Hastalıklar 
 
Aspergillus türleri Moniliaceae ailesi, Hyphomycetes sınıfında yer almaktadır. Aspergillus türleri 
toprakta, çürümekte olan organik maddelerde ve havada yaygın olarak bulunur. Yaklaşık 700 türü 
bulunmakta olup en sık infeksiyon etkeni olan türleri Aspergillus fumigatus, A. flavus, A. niger ve A. 
terreus’tur. Yaptıkları hastalıklara genel olarak aspergilloz denir (7,9). Bağışıklık sistemi normal 
kişilerde daha çok alerjik hastalıklar (astma, rinit, sinüzit), yüzeysel infeksiyonlar (deri, kulak, sinüs 
infeksiyonları, trakeabronşit) ve doku hasarlanması veya yabancı cisimlere bağlı infeksiyonlara (göz, 
kemik iliği, periton, plevra) neden olur (7-9). Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda ise (kanser, 
AIDS, yoğun bakım hastaları, organ nakli yapılan kişiler gibi) invaziv (yayılan) aspergilloza neden olur. 
İnvaziv aspergilloz tüm organlarda olabilmekle birlikte en sık akciğerlerde görülür. Akciğer invaziv 
aspergillozunda gelişen pnömoni ölüme neden olabilir. Görülen en ağır aspergilloz tablosu yüksek 
mortalite ile seyreden, birden çok organın tutulduğu, yaygın invaziv aspergilloz tablosudur (7-9). Bu 
önemli infeksiyonlar nedeni ile bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, hastane inşaatları sırasında en 
çok korunması gereken gruptur. 
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4. HASTANE İNŞAATI, ONARIM, YENİLEME VE YIKIM İŞLEMLERİ 
 
 
4.1. Hastane İnşaatı, Onarım, Yenileme Ve Yıkım İşlemleri ile İlgili Standart ve Kılavuzlar 
 
Hastane inşaatları, onarımı ve yıkım işlemleri ile ilgili olarak uluslar arası organizasyonlar tarafından 
kılavuz ve öneriler yayınlanmıştır. “The American Institute of Architects” (AIA) tarafından yayınlanan 
kılavuz, yeni hastane binası inşaatı ile ilgili en önemli başvuru kaynaklarından biridir. “The Joint 
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations” (JCAHO) ise inşaatlar sırasında yapılması 
gereken risk değerlendirmesi ile ilgili bir kılavuz yayınlamıştır. “American Society of Heating, 
Refrigerating and Air Conditioning Engineers” (ASHRAE) havalandırma sistemleri ile ilgili standartları 
oluşturan bir kuruluştur. Center for Disease Control (CDC) ise çevresel infeksiyon kontrolü ile ilgili 
yayınladığı kılavuzda hava ve su kaynaklı hastane infeksiyonlarını önlemeye yönelik önerilerde 
bulunmaktadır (1). Bazı hastaneler de inşaat ve tesisat kaynaklı hastane infeksiyonlarını önlemeye 
yönelik kılavuzlar oluşturmuşlardır (2, 10). 
 
 
4.2. Hastane İnşaatı, Onarım, Yenileme Ve Yıkım İşlemlerinin Yönetimi 
 
Hastane inşaatları, bina onarım, yenileme ve yıkım işlemleri sırasında hava kaynaklı hastane 
infeksiyonlarını en düşük seviyede tutabilmek için, iyi bir planlama ve koordinasyon gereklidir. Bunun 
için farklı disiplinlerden çalışanlar bir araya gelmeli ve inşaat işlemlerinin çeşitli basamaklarında görev 
almalıdırlar. Risk durumu değerlendirilmeli, proje yönetici ve çalışanları ile bir ön değerlendirme 
yapılmalıdır. İnşaat öncesi ve sırasındaki hava ve su kaynaklı hastane infeksiyonları oranlarının 
izlenmesi, gerekli önlemlerin daha kısa sürede alınmasını sağlaması nedeni ile önemlidir (1,4). 
 
Bina dışı inşaat işlemlerinde önlemler toz ve nemi dışarıda tutmaya (pencere, havalandırma delikleri 
ve kapıları hava sızdırmaz şekilde kapatmak), bina içi inşaat işlemlerinde ise bariyer önlemlerine ve 
inşaat alanlarının ve çevresindeki yapıların havasını temizlemeye yönelik olmalıdır (1).  
 
 
4.3. İnfeksiyon-Kontrol Risk Değerlendirmesi 
 
İnşaat, onarım ve yenileme işlemlerine başlamadan önce infeksiyonlara duyarlı kişilerin toz ve neme 
maruz kalma potansiyelleri açısından infeksiyon-kontrol risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu 
değerlendirmede en önemli kriter inşaatın tipi, yaygınlığı ve süresidir. Bu kriterlere göre inşaatlar dört 
grupta incelenebilir (2,4,10): 
 
1.  Tip A: Gözlem ve invaziv olmayan aktiviteler 
 
1.1 Tavan döşemelerinin sadece gözlem için kaldırılması  
1.2 Zımparalama yapılmadan boyama  
1.3 Duvar kaplama, elektrik şebekesi işlemleri, küçük su tesisatı işlemleri ve toz oluşumuna neden 

olmayacak diğer işlemler 
 
2. Tip B: Minimum toz oluşumuna neden olan kısa dönemli işlemler 
 
2.1 Telefon ve bilgisayar kablosu döşenmesi 
2.2 Oluk/kanal boşluklarına giriş 
2.3 Toz dağılımının kontrol edilebildiği şekilde duvar ve tavanların kesilmesi 
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3. Tip C: Ilımlı ya da yüksek seviyede toz oluşturan işler veya sabit bina bileşenleri ve lavabo, 
dolap gibi monte edilmiş eşyaların yıkımı veya yerinden çıkarılması 

 
3.1 Duvar kaplama veya boyalarının boyama işlemi öncesinde zımparalanması 
3.2 Yer ve tavan kaplamalarının yerinden sökülmesi 
3.3 Yeni duvar yapımı 
3.4 Tavan üzerinde küçük oluk veya elektrik tesisatı işlemleri 
3.5 Büyük kablo işleri 
3.6 Tek bir vardiya ile bitirilemeyen tüm işlemler 
 
4. Tip D: Büyük yıkım ve inşaat projeleri 
 
4.1 Ardışık vardiyalara gerek duyulan işler 
4.2 Büyük yıkımlar 
4.3 Tüm tavanın kaldırılması 
4.4 Yeni inşaat 
 
İnşaatın tipi belirlendikten sonra coğrafi ve toplumsal risk grupları belirlenmelidir. Bunlar beş grupta 
incelenebilir (2,10): 
 
1. Grup 0 (En Düşük Risk): Ayrı binalar 
2. Grup 1 (Düşük Risk): Ofis alanları, hasta bakımı ile ilgili olmayan alanlar  
3. Grup 2 (Orta Risk): Cerrahi ve onkoloji dışındaki poliklinikler, Grup 3 veya 4’te yer almayan 

hasta bakım alanları, çamaşırhane, kafeterya, yemek ile ilgili alanlar, hasta giriş/çıkış ofisleri, 
nükleer tıp, ekokardiografi, Grup 3’te yer almayan laboratuvarlar, halka açık koridorlar 

4. Grup 3 (Orta-Yüksek Risk): Acil servis odaları, radyoloji, anestezi sonrası bakım odaları, 
yenidoğan odaları, gündüz hastanesi cerrahi odaları, laboratuvarlar, pediatri, geriatri klinikleri, 
fizyoterapi araçlarının bulunduğu alanlar, Grup 4’te yer almayan dahili ve cerrahi alanlar, 
endoskopi/bronkoskopi alanları, mikrobiyoloji laboratuvarları, eczane, diyaliz ünitesi 

5. Grup 4 (En Yüksek Risk): Tüm yoğun bakım üniteleri, yanık ünitesi, tüm ameliyathaneler ve 
bunların destek ve dağıtım odaları, anestezi odaları, onkoloji üniteleri, poliklinikleri, 
transplantasyon üniteleri, organ ve kemik iliği nakli geçiren hastalar ile ilgili poliklinikler, AIDS 
ve diğer bağışıklık sistemi yetmezliği bulunan hastaların koğuşları, poliklinikleri, tüm kardiyak 
kateterizasyon ve anjiyografi alanları, merkezi sterilizasyon ünitesi, negatif basınçlı hasta 
izolasyon odaları 

 
İnşaat tipi ve coğrafi/toplumsal risk grubu belirlendikten sonra inşaat, onarım, yenileme ve yıkım 
işlemleri sırasında izlenecek prosedürleri belirlemek için inşaat sınıfı seçilmelidir. İnşaat sınıfı Tablo 
1’de belirtilen kriterlere göre seçilir (2,10). 
 
Tablo 1. İnşaat sınıfları  
 

Risk Grubu 
İnşaat tipi 

Tip A Tip B Tip C Tip D 
Grup 0 Sınıf 0 Sınıf 0 Sınıf 0 Sınıf 0 
Grup 1 Sınıf I Sınıf II Sınıf II Sınıf III/IV 
Grup 2 Sınıf I Sınıf II Sınıf III Sınıf IV 
Grup 3 Sınıf I Sınıf III Sınıf III/IV Sınıf IV 
Grup 4 Sınıf I/II/III Sınıf III/IV Sınıf III/IV Sınıf IV 
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5. HASTANE İNŞAATI, ONARIM, YENİLEME VE YIKIM İŞLEMLERİ SIRASINDA ALINACAK 
İNFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ 
 
İnşaat sınıfı belirlendikten sonra bu inşaat sınıfı için alınması gereken önlemler alınır. Bu önlemler, 
inşaat işlemleri sırasında hava kaynaklı mikroorganizma ve diğer zararlı maddelerin ortaya çıkışını 
engellemeye yöneliktir. İnşaat sınıflarına göre alınması gereken önlemler Tablo 2’de belirtilmiştir 
(2,10).  
 
Tablo 2. İnşaat sınıflarına göre alınması gereken önlemler 
 
İnşaat sınıfı  Alınması gereken önlemler 
Sınıf 0 Önlem alınmasına gerek yoktur 
Sınıf I İnşaat çalışmaları en düşük düzeyde toz çıkacak şekilde yürütülür 

Gözlem için açılan tavan kaplamaları en kısa zamanda yerleştirilir 
Çalışma alanı elektrik süpürgesi ile süpürülür 
Su tesisatı işlemlerinden sonra su şeffaf akıncıya kadar basınçlı olarak akıtılır, 
çalışma alanında ortaya çıkan nem yok edilir 

Sınıf II Sınıf I’de alınan önlemlere ek olarak: 
Havaya toz karışmasını engellemek için aktif yöntemler uygulanır 
Kullanılmayan kapılar ve pencereler bantla (koli bantı) yapıştırılır 
Çalışma alanlarına naylon veya plastik örtüler serilir 
İnşaat atıkları taşınmadan önce sıkı kapatılmış kaplara konulur 
Çalışma alanı terk edilmeden önce, her gün paspaslanır ve/veya HEPA filtreli 
elektrik süpürgesi ile süpürülür 
Çalışma alanın girişine ve çıkışına yapışkanlı toz paspası konur ve özelliğini 
kaybettiğinde temizlenir veya yenisi ile değiştirilir 
İnşaat işlerinin yapıldığı alanlarda IHİS izole edilir veya mümkünse kapatılır, hava 
girişleri varsa kapatılır. Kapatılamıyorsa sık sık filtre kontrolü yapılır 
Havalandırma filtrelerinin temizlik veya değişime gereksinim gösterip 
göstermedikleri izlenir 
İş bitiminde çalışma alanları ve yüzeyler silinir 
Bariyer bütünlüğü korunur 
Kapılar kapatılır ve inşaat işareti konur 
Hasta bakım alanlarına en az geçiş olacak şekilde yaya trafiği düzenlenir 
Su damlaları hızla silinir 

Sınıf III Sınıf I ve II’de alınan önlemlere ek olarak: 
Tüm bariyerler tamamlanır 
İnfeksiyon kontrol kurulundan önlemler ile ilgili denetim istenir 
Çalışma alanında HEPA filtre içeren havalandırma cihazları ile negatif hava 
basıncı sağlanır 
8 saatlik zaman dilimlerinde ikişer kez (veya gerektiği kadar) elektrik süpürgesi ile 
süpürme veya ıslak paspas yapılır 
İnşaat atıkları gün bitiminde atılır 
İnşaat yer seviyesinde değilse, inşaat atıklarının atılması için bina dışına bir 
kaydırma kanalı kurulur 
Olanaklar el veriyorsa inşaat alanına ait hava doğrudan dışarı verilmelidir; 
havanın dolaşıma tekrar girmesi önlenemiyorsa hava IHİS’e tekrar girmeden önce 
bir ön filtreleme işlemi yapılmalı, sonra HEPA filtreden geçirilmelidir  
Tüm çalışma alanları temizlenmeden ve infeksiyon kontrol ekibi denetlemeden 
bariyerler kaldırılmaz 
Bariyer malzemeleri etrafa en az atık ve toz dökülecek şekilde kaldırılır. Bariyer 
malzemeleri nemli olarak silinir ve HEPA filtreli elektrik süpürgesi ile süpürülür 
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Sınıf IV Sınıf I, II ve III’de alınan önlemlere ek olarak: 

Toz yayılımı önlemek için delikler, borular, kanallar ve yırtıklar kapatılır 
İnşaat alanına bir bekleme odası kurulur ve tüm personelin buradan geçmesi 
sağlanır. Bu oda her gün nemli paspas yapılır veya HEPA filtreli elektrik süpürgesi 
ile süpürülür 
İnşaat alanında tek kullanımlık ayakkabılar veya galoşlar kullanılır ve bunlar 
inşaat alanı terk edilirken bekleme odasında çıkarılır 
İnşaatta çalışanların, inşaat alanını terk etmelerinden önce iş giysileri HEPA filtreli 
elektrik süpürgesi ile süpürülür veya bu giysilerin çalışma alanında kalması 
sağlanır 
Legionella spp. olasılığı varsa, yüksek klorlama, suyun yüksek derecelere 
çıkarılması, sistemdeki su boşaltıldıktan sonra suyun tekrar basınç ile verilmesi 
(“flushing”) gibi önlemler düşünülür 
İnşaat bitiminde katı yüzeyler dezenfektan maddelerle paspas yapılır, halı kaplı 
yüzeyler HEPA filtreli elektrik süpürgesi ile süpürülür 

 
İnşaat işlemleri sırasında hava kaynaklı mikroorganizma ve diğer zararlı maddelerin ortaya çıkışını 
önlemeye yönelik bu önlemler dışında alınması gereken diğer önlemler dış ve iç inşaat işlemleri olarak 
iki grupta incelenebilir. Ancak bazı önlemler her iki inşaat türünde de ortaktır (1). 
 
 
5.1. Dış ve İç İnşaat İşlemlerinde Ortak Ek Önlemler 
 
Dış ve iç inşaat işlemlerinde ortak ek önlemler aşağıda belirtilenlerden oluşmaktadır (1,3): 
 
1. Hastane personeli ve inşaat çalışanlarına, inşaatlar sırasında alınacak önlemler konusunda 

eğitim verilmeli; personel inşaat işlemleri ile ilgili olumsuz ve tehlikeli gördükleri durumları 
bildirmeleri konusunda cesaretlendirilmelidir. Verilen eğitimler kişilerin bilgi seviyelerine uygun 
olmalıdır  

2. Tehlike ve uyarı yazıları hazırlanmalıdır. İnşaat alanını belirleyen ve potansiyel tehlike varlığı 
konusunda uyaran işaretler konulmalıdır.  

3. İnsan trafiğinin inşaat alanına girmeden geçeceği alternatif yollar işaretlenmelidir.  
 
 
5.2. Dış İnşaatlar, Yenilemeler, Onarımlar ve Yıkımlar Sırasında Ek Önlemler 
 
İnşaat işlemleri öncesinde aşağıda belirtilen konular gözden geçirilmelidir (1): 
 
1. IHİS hava alma bölümlerinin inşaat alanına yakınlığı 
2. Kapı ve pencere izolasyonlarının yeterliliği 
3. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların bulunduğu alanların inşaata uzaklığı 
4. Yeraltı hizmetlerinin yeri  
 
Dış inşaatlar, yenilemeler, onarımlar ve yıkımlar sırasında ek önlemler şunlardır (1): 
 
1. IHİS’te bulunan yüksek etkinlikli filtreleri korumak amacı ile ön filtreler sık değiştirilmelidir.  
2. Filtre değişimlerinden sonra çıkarılan filtreler kapalı torbalara konulmalı ve rutin katı atık gibi 

işlem görmelidir.  
3. Hastane hizmet alanlarının havası pozitif basınçlı tutulmalıdır. 
4. Olanaklar el veriyorsa inşaat alanı örtülmelidir.  
5. İnşaat malzemelerinin deposu hastane hizmet alanları ve IHİS girişlerinden uzak olmalıdır.  
6. Çatı avluları kullanıma kapatılmalıdır.  
7. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların inşaat alanlarından korunmuş yürüme yolları 

kullanmaları, inşaat alanlarına yakın dış ortamlar ve çatı katı avlularından uzak tutulmaları 
sağlanmalıdır.  

8. İnşaatların Aspergillus sporlarının havada daha düşük miktarlarda bulunduğu kış aylarında 
yapılması tercih edilmelidir.  
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5.3. İç İnşaatlar, Yenilemeler, Onarımlar ve Yıkımlar Sırasında Ek Önlemler 
 
Hastane içi inşaat işlemlerinde, hastane infeksiyonlarını en önemli faktör toz ve nem ile mücadeledir. 
Bu mücadelede, infeksiyon kontrol ekibi ve mühendisler birlikte çalışmalıdır. İç inşaatlarda mantar 
sporlarını barındırabilecek tozlara karşı en önemli önlem bariyer önlemleridir. Bu inşaat türünde 
alınacak ek önlemler aşağıda belirtilmiştir (1,3,11,12): 
 
1. Asıl bariyer kurulmadan önce plastik toz azaltıcı perde kurulmalı, tüm bağlantı noktaları 

yapıştırılmalı, bariyer duvardan duvara uzatılmalı, inşaat alanına komşu alanlara açılan kapılar 
sabit hale getirilmelidir.  

2. Küçük inşaatlarda birbirine bantlar ile yapıştırılmış ateşe dayanıklı plastik örtüler bariyer olarak 
yeterliyken, büyük ve uzun süreli inşaatlarda daha sert yapıda olan sıva tahtaları 
(“plasterboard”) kullanılmalıdır. 

3. İnşaat alanlarına komşu bölgelerde bulunan risk grubuna giren hastalar mümkünse başka 
bölgelere taşınmalı ve risk grubundaki hastalar koruyucu oda dışına çıkacakları zaman 
koruyucu solunum önlemlerini (maske gibi) almalıdırlar.  

4. İnşaat çalışanları için alanlar (asansör, giriş, çıkış gibi) belirlenmelidir.  
5. Hastalar inşaat malzemeleri ve atıklarının taşındığı asansörler ile taşınmamalı ve inşaat 

personelinin kullanacağı ayrı bir asansör belirlenmelidir.  
6. Küçük miktarlardaki katı atığın uzaklaştırılabileceği yollar tasarlanmalıdır.  
7. Atık uzaklaştırma işlemleri hastaların toz ile en az karşılaşacağı zamanlarda uygulanmalıdır  
8. İnşaat malzemelerinin kuru bir şekilde depolanmalıdır.  
9. 72 saat içinde kurumayacak olan ıslak gözenekli inşaat malzemeleri yenisi ile değiştirilmelidir.  
10. İnşaat çalışanların ihtiyaçlarını giderebilecekleri (tuvalet, bozuk para ile su/gıda veren 

makineler) yaşam alanları mümkünse inşaat sınırları içerisinde oluşturulmalıdır.  
11. İnşaat alanında bekletilen veya çıkarılan aletler nemli bezler ile silinmelidir.  
 
 
 
 
6. İNŞAATLAR, YENİLEMELER, ONARIMLAR VE YIKIMLAR SIRASINDA HAVA ÖRNEKLEME 
 
Sağlık kuruluşlarında hava örnekleme iç ortam hava kalitesini değerlendirmek için periyodik olarak ve 
inşaatlar sırasında havalandırma etkinliğini değerlendirmek amacı ile parametrik olarak yapılmalıdır. 
Parametrik izlem IHİS fiziksel performansının ölçümünü içermektedir. Hava akım yönü ve basıncı, 
saatteki hava değişim miktarı ve filtre etkinliği gibi parametrelerin periyodik olarak değerlendirilmesi 
IHİS etkinliği ile ilgili güvenceyi vermektedir (1).  
 
Hava örnekleme, parçacık veya mikroorganizma ölçümüne dayalı olmaktadır. Partikül 
değerlendirmede partikül sayıcılar ve anemometre (hava akım hızı ölçümü) kullanılmaktadır. Oda içi 
partikül sayısının dış ortam ve diğer kapalı alanların partikül sayımları ile birlikte değerlendirilmesi, 
kesin standart ve limitlerin bulunmadığı alanlar için karşılaştırma yapma olanağı sağlar. Partikül sayımı 
ile filtre etkinliğinin ölçülmesinin yanı sıra, inşaat sırasında alınan bariyer önlemlerinin etkinliğin de 
araştırılabilir. Partikül sayısının inşaat öncesi dönemlerde elde edilen sayımlardan yüksek olması 
durumunda bariyer önlemleri gözden geçirilmelidir. “The American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists” (ACGIH) havada bulunabilecek toz miktarı için asbest içermemesi ve kristalize 
silis %1’den az olması şartı ile 10 mg/m3 sınırını önermektedir. Alternatif olarak “U.S. Occupational 
Safety and Health Administration (OSHA)” solunabilir kısımda 5 mg/m3 ve toplam toz miktarında 15 
mg/m3 sınırını önermektedir. Bu standartlar bioaeresol ölçüleri olmamakla beraber, inşat dönemlerinde 
iç ortamdaki hava kalitesini değerlendirmede kullanılabilirler. ACGIH uygulamaları sağlık kuruluşları 
için standardize edilmemiş olsa da, hastane kapalı ortamlarındaki toz miktarı bu sınırların altında 
olmalı ve ameliyathane gibi ortamlar temiz oda standartlarına yaklaşmalıdır (1). 
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Sağlık kuruluşlarında mikrobiyolojik hava örnekleme konusu, havada bulunan mantar sporu miktarı ile 
infeksiyon oranları arasındaki korelasyonun tam olarak gösterilememesi; örnekleme zamanı, sayısı ve 
yerlerinin standart olmaması gibi nedenlerden dolayı tartışmalıdır. İnşaat dönemlerinde mikrobiyolojik 
hava örnekleme, havada bulunabilen ve ısı toleranslı (35ºC-37ºC ısıda üreyebilen) küf mantarları ile 
sınırlandırılmalıdır (1). Mikrobiyolojik hava örneklemede başlıca plak açma (çökme) yöntemi ve kısa 
sürede yüksek hacimde hava toplayabilen aktif hava örnekleme cihazları kullanılabilir. Havadaki küf 
mantarlarını saptamada aktif hava örnekleme cihazları daha uygundur. Aktif hava örnekleyiciler, farklı 
teknikler ile belli bir miktarda havayı toplayıp besiyeri üzerine püskürtürler. Sonuçlar belli bir hacimdeki 
mikroorganizma sayısı olarak (Koloni oluşturan ünite [KOÜ]/m³) ifade edilir. Daha çok kullanılan aktif 
hava örnekleyicileri “Slit-type” ve “Sieve-type” (elekli tip) modelleridir (1,6). Yüksek hava filtrasyonu 
yapılan ortamlarda bu cihazlar ile en az 1 m³ (1000 L) hava örneklenmelidir. “American Institute of 
Architects” tarafından yüksek hava filtrasyonu yapılan ortamlarda (≥saatte 12 hava değişimi ve 
%99.97 etkinlikte filtrasyon) tüm mantarlar için 15 KOÜ/m³ ve Aspergillus spp. için < 0.1 KOÜ/m³ sınırı 
önerilmektedir. Ancak bu değerler ile hastane kaynaklı mantar infeksiyonu oranları arasındaki 
korelasyon henüz gösterilememiştir (1). Literatürde, kapalı ortamların havasında bulunması uygun 
görülen küf mantarı miktarı değişiklik göstermektedir (5,13-15). Kemik iliği nakli yapılan hastaların 
bulunduğu odalarda 0.02 koloni oluşturan ünite (KOÜ)/m3 ve diğer birimlerde 0.05 KOÜ/m3 maksimum 
sınır olarak önerilmektedir (5). Bir başka kaynakta ise, izolasyon odaları ve ameliyathanelerde kabul 
edilebilir sınır <5 KOÜ/m3 iken istenen değer 0.1-1 KOÜ/m3; filtre edilmemiş havada 1-15 KOÜ/m3, 
filtre edilmiş hastane havasında 0.01 KOÜ/m3 olarak belirtilmektedir (14).  
 
Mikrobiyolojik hava örnekleme sonuçları, odadaki kişi trafiği, ısı, mevsimler, bağıl nem, partikül veya 
organizmaların göreceli konsantrasyonu ve havalandırma sistemi bileşenlerinin performansı gibi 
faktörlerden etkilenmektedir. Bu nedenle sonuçlar belli bir zamandaki hava kalitesini göstermektedir. 
Dolayısıyla, sonuçlar aynı yerden farklı şart ve zamanda alınanlar ve farklı yerlerden alınanlar ile 
karşılaştırılmalıdır. Yeni bir IHİS hizmete sokulduğunda, partikül sayımı veya mikrobiyolojik hava 
örnekleme yapılarak önceki veriler ile karşılaştırılmalıdır (1). 
 
 
 
 
7. SU VE SU TESİSATI KAYNAKLI HASTANE İNFEKSİYONLARI 
 
 
7.1. Hastanelerde Su Tesisatları  
 
İşleme tabi tutulmuş belediye suyu, hastanelere bir ana boru ile girdikten sonra galvanize demir, bakır 
veya polivinilklorid (PVC) boru ağı ile binalara dağıtılır. Temiz su sisteminin ek filtrasyonuna gerek 
yoktur. Diyaliz ünitelerine giden su borularında filtre olmalıdır. Ayrıca endoskop yıkayıcıları ve 
dezenfektörlere giden su borularına da filtre konabilir. Hastanelerde su tesisatının bulunduğu alanlar, 
lavabolar, musluk, duş-banyolar, tuvaletler, laboratuvarlardaki göz yıkama istasyonlarıdır. Bu alanların 
her biri mikroorganizmalar açısından potansiyel kaynaktır (1). 
 
Modern sağlık kuruluşlarında, sıcak havalarda iç iklim kontrolü için soğutma kuleleri veya buhar 
yoğunlaştırıcılar kullanılmaktadır. Soğutma kuleleri ve buhar yoğunlaştırıcıları, solunabilir su 
aerosolleri üretebilir ve yayabilirler. Ayrıca sıcak su ve su yumuşatma tankları, duş başlıkları, 
musluklar, dekoratif havuz ve fıskiyeler ile solunum destek aletlerinde bulunan su kaynaklı 
mikroorganizmalar aerosolize olup yayılabilirler (1). 
 
 
7.2. Su Kaynaklı Hastalıkların Geçiş Yolları 
Nemli çevreler ve solüsyonlar, su kaynaklı mikroorganizmalar için rezervuardır. Uygun çevre 
şartlarında, birçok bakteriyel ve bazı protozoal mikroorganizmalar aktif olarak üreyebilirler veya uzun 
süre varlıklarını sürdürebilirler (1).  
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Su kaynaklı infeksiyonlar aşağıdaki yollar ile geçmektedir (1): 
 
1. Doğrudan temas (örn. hidroterapi) 
2. İçme 
3. Dolaylı temas (örn. uygun temizlenmemiş tıbbi cihaz ile) 
4. Su kaynağından saçılan aerosollerin inhalasyonu ile 
5. Kontamine suyun aspirasyonu ile 
 
İlk üç yolla geçiş daha çok Gram (-) bakteriler ve tüberküloz dışı mikobakteriler (TDM) ile oluşan 
infeksiyonlar ile ilişkilidir. Aerosoller ve kontamine suyun aspirasyonu ile geçişte en önemli 
mikroorganizma Legionella türledir (1). 
 
 
7.3. Legionella Türleri ve Neden Oldukları Hastalıklar 
 
Legionella bakterileri sporsuz, kapsülsüz, 1.5-2 µm boyunda, Gram negatif ince basillerdir (16,17). 
Doğada yaygın olarak sularda, nemli ortamlarda ve toprakta bulunurlar. Dış ortam koşullarına 
dayanıklıdırlar ve yüksek klor düzeylerinde (>1 ppm) canlılıklarını sürdürebilirler. Mavi-yeşil alglerin yer 
aldığı ortamlarda bulunabilirler ve amipler içinde üreyebilirler. Ortamda demir bileşiklerinin bulunması 
üremelerini hızlandırır (17). Legionella türleri 25ºC-42ºC arasındaki ısılarda daha kolay üremektedir. 
Kırk beş Legionella türü olup infeksiyonların büyük çoğunluğuna Legionella pneumophila neden olur 
(16,17). Bunlar içerisinde de serogrup 1 ön planda gelmektedir. Çevresel kaynaklardan ortama 
aerosoller ile yayılır ve solunum yolu ile kişilere geçerek infeksiyona neden olur. L. pneumophila’nın 
neden olduğu hastalık tabloları “Pontiac” ateşi ve Lejyoner Hastalığıdır. “Pontiac” ateşi daha hafif bir 
tablodur ve gribal infeksiyona benzer seyreder. Lejyoner Hastalığı ise kalp, böbrek ve sindirim sistemi 
tutulumu ile gidebilen ilerleyici bir pnömoni tablosuna yol açabilir. Lejyoner Hastalığı açısından risk 
grubunda bulunan hastalar bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, cerrahi hastaları, diyaliz hastaları, 
kronik akciğer hastalığı olanlar, yaşlılar, diyabetliler ve sigara içen kişilerdir (1,16,17). Lejyoner 
Hastalığının hastane infeksiyonu etkeni olarak görülmesinin nedeni, bakterinin su tesisatlarında 
(özellikle sıcak sularda), musluk ve duş başlıklarında, klimalar ve klimalara ait soğutma kulelerinde 
barınabilmesidir (16). Su depolarının dip kısmındaki çökeltiler, su borularında oluşan biyofilm tabaka, 
musluk ve duş başlıklarına biriken kireç tabaka barınmalarını kolaylaştırır. Ayrıca su tesisatındaki 
korozyon ve bazı malzemeler (PVC) tutunmalarını kolaylaştırırken, bakır ve çelikten yapılmış borular 
tutunmalarını zorlaştırmaktadır (16,18).  
 
 
7.4. Legionella pneumophila ile Hastane İnfeksiyonları Gelişimi 
 
L. pneumophila ile gelişen hastane infeksiyonları, sıklıkla sıcak su dağıtım sistemleri ve soğutma 
kuleleri ile ilişkilidir (1,5). Sıcak su dağıtım sistemlerine yerleşen L. pneumophila, duş başlıkları ve 
musluklardan açığa çıkan aeresoller içerisinde taşınarak solunum yolu ile kişilere bulaşır. Sıcaklığın 
60ºC’nin altında bulunduğu sıcak su sistemlerinde, L. pneumophila’nın yerleşmesi daha kolay 
olmaktadır (5). Soğutma kuleleri ile bağlantılı havalandırma sistemleri ve oda nemlendiricileri de L. 
pneumophila taşıyan aeresoller için kaynaktır. Ortam havasında bulunmasına izin verilen L. 
pneumophila miktarı ile ilgili kesin bir standart bulunmamakla beraber, istenen ortamda hiç 
bulunmamasıdır (1).  
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8. SU TESİSATI İLE İLGİLİ İNFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ 
 
 
8.1. Yeni Tesisat Kurulması Sırasında Alınacak Önlemler 
 
Hastanelerde yeni su tesisatı kurulurken, Legionella infeksiyonlarını önleyecek en önemli ve kolay 
yöntem, tesisatın bakterilerin yerleşmesini engelleyecek şekilde planlanmasıdır. Su tesisatlarında ölü 
boşluklar ve gereksiz dallanmalardan kaçınarak çökelti oluşumu en baştan önlenmelidir. Yeni inşa 
edilen hastanelerde duş sistemleri sıcak ve soğuk su karışımının duş başlığına yakın bir yerde 
yapılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Ayrıca ani buharlaştırma yapan su ısıtma sistemlerinin 
kullanılması sisteme Legionella yerleşmesini zorlaştıracaktır. Su depoları ise drenaj musluğu 
içermelidir (1,18).   
 
 
8.2. Rutin Önlemler  
 
Sağlık kuruluşlarında, Legionella türlerinin tesisat ve su depolarına yerleşimini engellemek için 
aşağıda belirtilen rutin önlemler alınmalıdır (1,18): 
 
• Soğuk su 20ºC’nin altındaki ısılarda depolanmalı ve dağıtılmalı; sıcak su ise 60ºC’nin 

üzerindeki ısılarda depolanmalı ve en az 51ºC’lik veya hastane koşullarının sağlayabileceği 
maksimum geri dönüş ısısı sağlanacak şekilde dağıtılmalıdır. Bu yapılamıyorsa, su periyodik 
olarak kullanım noktalarında en az 66ºC’ye getirilmelidir veya ek klorlama yapılmalıdır.  

• Su tesisatında korozyona uğrayan bölümler değiştirilmelidir.  
• Klor ve ısı düzeyleri izlenmelidir. 
• Musluk filtrelerinin sık olarak temizlenmeli veya filtreler hiç kullanılmamalıdır. Tesisatta yer 

alan filtreler periyodik olarak temizlenmelidir. 
• Su tankları periyodik olarak boşaltılıp temizlenmeli ve oluşan çökelti yok edilmelidir. 
• Suyun sertlik derecesi yüksekse, sisteme girmeden önce yumuşatılarak kireç oluşumu 

önlenmelidir. 
• Tüm yeni depolar ve borular kullanıma girmeden önce dezenfekte edilmelidir. 
• Soğutma kuleleri ve buhar yoğunlaştırıcılar, çökelti ve biyofilm oluşturma açısından izlenmeli 

ve fırçalama yolu ile mekanik temizliği periyodik olarak yapılmalıdır. Soğutma kulelerinin 
temizlikleri kullanılmadıkları soğuk mevsimlerde yapılabilir. Temizlik sırasında biyosid 
uygulaması için üretici firma önerileri takip edilmelidir.  

• Her hastane, Legionella spp. saptanmamış bile olsa, su tesisat ve donanımlarının idare ve 
kontrolü için kendi protokollerini belirlemelidir.  

 
 
8.3. Acil İnfeksiyon Kontrol Önlemleri 
 
Hastanelerde Lejyoner Hastalığı olgusunun saptanması, su taşkınları veya büyük su tesisatı 
onarımlarından sonra acil infeksiyon kontrol önlemleri alınmalıdır. Sistemdeki artmış su kaynaklı 
mikroorganizma miktarını azaltmak için CDC tarafından yüksek ısılı su ile basınçlı yıkama (“flushing”) 
veya şok klorlama önerilmektedir. Sıcak su sistemine şok dekontaminasyon uygulanacaksa, su ısısı 
71°C–77°C’ye getirilmeli ve tüm çıkış noktalarına kadar bu ısıda tutulmalıdır. Optimal süresi 
bilinmemekle birlikte, en az 5 dakika bu şekilde basınçlı yıkama yapılmalıdır. Yöntemin soğuk su 
sisteminde kullanılamıyor olması bu yöntemin eksik kalan yönüdür. Ayrıca hasta ve personelde yanık 
oluşturma tehlikesi vardır (1).  
 
Klorlama tercihan gece boyunca yapılmalı ve tüm sistemde en az 2 mg/l (2 ppm) serbest klor 
bulunması sağlanmalıdır. Bunun için su deposunun 20–50 mg/l (20–50 ppm) seviyesinde klorlanması 
gerekir. Tüm musluklardan akan sularda klor kokusu duyulmalı ve yükseltilmiş klor seviyesi sistemde 
2-24 saat arasında tutulmalıdır. Soğutma kulelerinde şok klorlama yapılması durumunda serbest 
rezidüel klor miktarı 15 ppm’in üzerinde olmalıdır (1). 
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Klorlamanın tesisatlarda korozyona neden olması, sıcak su depolarında etkinliğinin düşük olması ve 
etkin bir konsantrasyon izlemi gerektirmesi dezavantajlarıdır (19). 
 
Aşağıda belirtilen yöntemler CDC tarafından önerilmemekle birlikte su tesisatlarının 
dezenfeksiyonunda kullanılabilen diğer yöntemlerdir (1,18): 
 
Ultraviyole kullanımı: Ultraviyole ışığının düşük hacimli su sistemlerinde etkin olabilmesi nedeni ile 
yaygın kullanım bulamamıştır (1).  
 
Ozonlama: Ozonun mikrorganizma enzimleri üzerine etki etmesi prensibine dayalı bir yöntem olan 
ozonlama pahalı bir yöntemdir (1). 
 
Ağır Metal İyonları: Gümüş ve bakır gibi ağır metal iyonları, bakterisidal etkilerinden dolayı su 
tesisatlarında Legionella spp. ile mücadelede kullanılabilirler. Sadece sıcak su sistemlerinde 
kullanılabilirler ve sistemdeki iyon düzeylerinin sürekli izlenmesi gerekir (1,18).  
 
 
8.4. Su Tesisatının Bakımı Ve Onarımı Sırasında İnfeksiyon Kontrol Önlemleri 
 
İçme suyu sisteminin onarım için açılması ve sistemdeki su basıncı değişiklikleri Legionella spp ve 
diğer Gram (-) bakterilerin artışına neden olur. Tesisat onarım işlemlerinden sonra aşağıda belirtilen 
önlemlere uyulmalıdır (1): 
 
Su tesisatı bakımı ve onarımı sırasında etkilenen bölgelerde sistem dezenfekte edilinceye kadar 
hasta, personel ve hasta yakınlarının musluk suyunu kullanmaları önlenmelidir. Hastanede su depoları 
kullanılıyorsa, teknik servis ile görüşerek su deposunun boşaltılıp dezenfekte edildikten sonra tekrar 
kullanılmasına gerek olup olmadığına karar verilmelidir. Onarım işlemlerinden sonra acil infeksiyon 
önlemlerinde söz edilen yöntemler ile sistem dezenfekte edilmelidir (1).  
 
 
 
 
9. SU TESİSATININ LEGIONELLA SPP. YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI 
 
Hastane kaynaklı Legionella infeksiyonu gözlenmeyen hastanelerde, şebeke suyundan L. 
pneumophila yönünden rutin örnekleme CDC tarafından önerilmemektedir. Hastane kaynaklı Lejyoner 
Hastalığı olgularının görülmesi durumunda ise örnekleme önerilmektedir (1). Ancak bazı kaynaklarda 
ise periyodik olarak hastanelerde su örneklenmesi önerilmektedir (18). Su örneklerinde L. 
pneumophila üretilmiş olması, suların kesin infeksiyon kaynağı olduğu anlamına gelmemektedir. 
İnfeksiyonun kesin kaynağını belirlemek için hasta ve sulardan üreyen L. pneumophila izolatları 
moleküler yöntemler ile tiplendirilmelidir (1).  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
İnşaatlar, havalandırma sistemleri ve su tesisatları hastane infeksiyonlarına neden olabilecek 
mikroorganizmalar için kaynak teşkil etmekle birlikte, multidisipliner yaklaşımlar ve alınabilecek uygun 
önlemler ile bu infeksiyonların sıklığı azaltılabilmektedir (1,5,14). 
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HASTANELERDE HİJYENİK ORTAMLARIN MİMARİ 
TASARIMI 

 
 

Özge EBERLİKÖSE 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Türkiye’de hastane mimarisinde tam steril ortamların mekansal ilişkilerinin Sağlık Bakanlığı 
mevzuatına uygun olarak çözümlenmesi gerekmektedir. Bu çözümlemenin doğru bir şekilde mimari 
tasarıma yansıması ve kullanıcıların doğru çözümlenmiş mekan ilişkilerinde oluşan tam steril 
mekanlarda çalışabilmesi; mimari tasarımın amacına uygun olarak çözümlenmiş bir mekanik sistem ile  
sonuçlandırmasına bağlıdır. Hijyenik ortamların mimarisinde mekanik sistem tasarımın önemli 
kriterlerinden biridir. Tüm mimari tasarımlarda olduğu gibi, her bir mekan için asıl olan kullanıcıdır. 
Hastanelerde her mekanın mekanik anlamda ihtiyacı farklıdır ve bu ihtiyaca uygun çözümlerin tasarım 
aşamasında sonuca ulaştırılması önem taşımaktadır. 
 
Hastane mimarisi spesifik bir konudur. Hastane mimarisi, mimari projede uzmanlaşmış mimar, hijyen 
konusunda ihtisas sahibi bir doktor, hastane yöneticisi ve mekanik tesisat proje müellifinin ortaklaşa 
yapacakları görüşmelerden sonra karara varılacak prensipler doğrultusunda hazırlanmalıdır. Genel 
olarak ameliyathane odalarında kullanılacak yapı malzemelerin toz ve mikrop tutmayacak, toz 
cıkarmayacak yüzeylere sahip olmaları ve dezenfeksiyon sırasında kimyasal tahribata uğramamaları 
gereken steril malzemeler olmalıdır. Bu makalede, hijyenik ortamların mimarı tasarımda göz önüne 
bulundurulması gereken parametreler, ön görülen hacim, bu hacimler ile ilgili standartlarda tavsiye 
edilen boyutlar ve hijyenik hacimlerin yapı malzeme özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Hastane mimarisinde tasarımın başlıca önemli kriterini mekanik sistem tasarımı oluşturmaktadır. 
Özellikle hijyenik klima ve havalandırma sistemi tasarımının ve yapımının doğru olması hastane 
mimarisinin belkemiğinin sağlam olması anlamına gelmektedir. Mekanik sistem çözümlerine uygun 
olmayan mimari tasarımların sonu hep hüsranla sonuçlanmaktadır. Ameliyathaneler, yoğun bakımlar, 
doğumhaneler, anjio salonları vb. tam steril bölümlerde, mimari tasarımını belirleyen en önemli 
etkenlerden birisi mekanların hijyenik klima ve havalandırma sistemleridir [1]. Mimari tasarımdaki 
fonksiyonları çözerken, klima sistemi doğru belirlenmezse, insan sağlığı olumsuz yönde etkilenecek ve 
dolayısı ile yanlış daha en başta yapılmış olacaktır. Bir hastanede insanların hayatı için en büyük 
sorumluluk doktorlardan sonra mimar ve mekanik tasarımcılara aittir. Son yıllarda ülkemizde yaşanan 
bebek ölümleri olaylarından sonra ameliyathane tasarımı ve uygulaması Makine Mühendisleri Odası 
başta olmak üzere bir çok yerde tartışılmaktadır. 
 
Son dönemlerde, hastanelerin hijyenik mahal klimatizasyonlarının henüz mimari tasarım aşamasında 
çözülmesi gerekliliğinin önemi, giderek daha da genişleyen kitleler tarafından anlaşılmaya 
başlanmıştır. Bu da projelerin, en azından Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun olmasına ve daha 
doğru tasarımların ortaya çıkmasına yönelik çabaların artmasına neden olmuştur. Ancak, hala 
ameliyathanesi uygun biçimde klimatize edilmeyen birçok hastane uygulaması ile karşılaşılmaktadır. 
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Kusursuz sistemlere sahip, gerçekten sektöründe lider olan firmaların hijyenik havalandırma için 
ürettikleri cihazlar, bilinçsiz yapılan mimari ve mekanik tasarımlar ve uygulama hataları nedeni ile 
birkaç yıl içinde atıl duruma gelmekte ve geri kazanımları son derece de zor olmaktadır. Bu durumun, 
insan hayatını ne denli tehlike altında bıraktığını anlatmayı gerektirmez. Hijyenik ve temiz ortam 
kavramı bir bütündür. Mimari, yapı malzemeleri, tasarım, montaj ve yapım, klima ve havalandırma 
sistemi, sistemin işletilmesi, personel kuralları gibi birçok parametreye bağlıdır. Bütün bu 
parametrelerin hepsi göz önünde bulundurulduğunda hijyenik ortam kavramı sağlanabilir. Bir hijyen 
ortamı tasarlarken sadece hastanın değil çalışan ameliyat ekibinin konforunun da göz önüne alınması 
gerekir [2]. 
 
 
 
 
2. BİR AMELİYATHANE KATINDA HASTA, PERSONEL VE MALZEME AKIŞI 
 
Mimari planlamada, hastanın ameliyathane odasına girmeden once bir hasta hazırlama odasına 
alınacağı, ameliyattan sonra da hasta uyanma odasına geçirileceği rasyonel bir akış yöntemi icinde 
düşünülmelidir. Hasta sedye asansörü yardımıyla geldiği ameliyathane katında ulaştığı nokta kirli 
koridordur. Hasta bu  kirli koridordan yarı steril koridora şifreli bir hermatik kapı yardımıyla  geçtikten 
sonra yarı steril koridordan tam steril koridora aktarılırken sedye transferinin yapıldığı açıklıktan direkt  
tam steril koridora geçer. Bu transfer yapılan açıklık, genelde yer kodundan 85-90 cm arası sabit bir 
duvar üstü otomatik açılır panjur, kapı vb. yapı elemanları kullanılarak yapılabilir.Hasta tam steril 
koridorda uyutma odasında ameliyata hazırlanır ve ameliyat salonuna alınır. Daha sonra baygın halde 
olan hasta uyandırma odasına alınır ve yetkili hemşireler gözetiminde uyanma odasına aktarılır.Hasta 
ameliyat sonrası yoğun bakıma da aktarılabilir. 
 
Dahili cerrahi, yenidoğan ve KVC  yoğun bakım üniteleri de aynen ameliyathaneler gibi yarı steril ve 
tam streil mekanları içinde barındıran hijyenik ortamlardır. Günümüzde yoğun bakım ünitelerinin 
iklimlendirilmesi ve havalandırılması hepa filtreler ile çözülüyor. Eğer  kullanım alanı müsaade ediyor 
ise kesinlikle tasarımda ameliyathane ve yoğun bakım aynı katta olması gerekir. Bu da, hem 
fonksiyonel anlamda yatırımcıya doğru çözümü getirmekte, hem de hijyenik hava koşullarını 
sağlamada kolaylık getirmektedir. Eğer aynı katda çözmek mümkün değilse, ameliyathane ile yoğun 
bakım katlarını arka arkaya  yapmalıdır. Örneğin, ameliyathane 6.kat ise yoğun bakım 5. kat olmalıdır. 
Bu durumda, hastanın yoğun bakıma transferi daha kolay bir şekilde gerçekleştirilecektir.  
 
Ameliyathane katına girecek doktor, hemşire ve diğer personelin transferleri oldukça önemlidir. Doktor 
ve hemşireler kirli koridordan kendilerine ait içerisinde duş ve wc’si de olan soyunma odalarına girer, 
üzerilerindeki dış ortama ait kirli tüm kıyafetlerini değiştirir ve tam steril mekana geçerler. Bu kısımda 
doktor ve hemşireler dezenfeksiyonlarını tamamlayarak ameliyathane salonuna geçerler. Hijyenik 
bölümün girişinde bulunan el yıkama lavaboları kesinlikle paslanmaz çelik olmalı, kol veya ayak 
yardımıyla ya da fotoselli olarak kullanabilen tipten seçilmelidir. 
 
Ameliyathanelerde önemli olan bir diğer akış şeması da bu kısımda varolan ve sterilizasyona girip 
çıkacak olan kirli-temiz malzemelerdir. Bu da Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun olarak mimaride 
tasarımı mutlaka doğru yapılması gereken bir mekandır. 
 
 
 
 
3. AMELİYATHANELERİN MİMARİ TASARIMI 
 
Hastane projelerinde başarılı sonuç alabilmek, mimarların ve mekanik tasarımcıların ortak çalışarak 
kağıt üzerinde detayları çözümlendirdiği projelerle mümkündür. Hastanelerde her mekanın işlevsel 
olarak ihtiyacı ve düzenlenmesi farklıdır, bu da mekanik anlamda da  ihtiyacı farklı kılmaktadır. Bu 
ihtiyaca uygun çözümleri, tasarım aşamasında sonuca ulaştırmak büyük önem taşımaktadır. 
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Bu makalede, bir ameliyathane katının mimari tasarımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar 
maddeler halinde verilmiştir. Yazılan bilgilerin bazıları Sağlık Bakanlığının mevzuatına ait olup kalanı 
ise yazarın tecrübesine dayanarak verilmiştir [3]. 
 
• Ameliyat salonlarının her birinde sadece bir ameliyat masası bulunmalıdır. 
 
• Ameliyathane sterilizasyon şartlarını taşımalı, ameliyathane salonlarında toz ve mikrop 

barındıracak girinti çıkıntılar olmamalıdır. 
 
• Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminlerinin dezenfeksiyona ve temizlemeye uygun 

antibakteriyel malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. 
 
• Ameliyathane salonlarında ölü alan oluşturacak girinti, çıkıntı ve bunlardan oluşan boşluklar ile 

keskin köşeler haricinde kalan net kübik kullanım alanı en az otuz metrekare,  kardiyovasküler 
cerrahi ve organ nakli ile ilgili ameliyathaneler için en az kırkbeş metre kare olmalıdır. Net kullanım 
alanı içinde, kolon ve benzeri hareket kısıtlılığına sebep verecek yapılaşma ile ameliyat ekibinin 
hareket kısıtlılığına ve sirkülasyonuna engel bir durum olmaması gerekir. 

 
• Ameliyathane salonlarının  taban-tavan arası net yüksekliğinin havalandırma kanalları, asma 

tavan, hepa filtreler hariç ameliyat salonunun her noktasında en az üç metre ve ameliyathane 
kısmında  bulunan koridor genişliğinin en az iki metre olması gerekir. 

 
• Ameliyathanelerde yarı ve tam steril alanlar oluşturulmalıdır. Ameliyathane salonu ve yan 

hacimlerinin bulunduğu tam steril  alanlarında, pencere ve kapılar dış ortama  açılmamalı ve bu 
alanlarda tuvalet bulunmamamalıdır. Yarı steril alanda, personel dinlenme yeri, kadın ve erkek 
personel için ayrı ayrı düzenlenmiş giyinme ve soyunma ile tuvalet ve duş mahalleri bulunmalıdır. 

 
• Ameliyathane alanının, hepa filtreli hijyenik klima sistemi ile iklimlendirilmesi ve havalandırılması  

gerekir. 
 
• Ameliyathane konumu mimarisi ve yapı malzemesi, partikül ve mikroorganizma kontrolünde 

önemli yer oynar. Asma tavan yükseklikleri, şaft büyüklükleri ve yerleri, cihaz yerleşim mahalleri 
mutlaka uzman klima tesisat tasarımcısının tavsiyesi ve onayı alınarak, Sağlık Bakanlığı 
mevzuatına uygun minimal ölçüleri sağlayacak biçimde  tespit edilmelidir. 

 
• Ameliyathanenin yeri seçilirken, ısı kaybı ve kazançlarının minimumda tutulması gerekmektedir. 

Bu mekanların vatandaşların kolaylıkla ulaşamayacağı bir yerde  düzenlenmesi, fonksiyonelliğinin 
ve amacına uygunluğunun artması açısından da önemlidir. 

 
• Ameliyathane taban alanı, genellikle yapılacak ameliyatların özelliklerine göre hastanelerde  30-45 

m2, dal merkezleri ve tıp merkezlerinde de 20-30 m2 arasında olmalıdır. Ciddi ameliyatların 
yapılacağı ameliyathanelerde, hastayı enfeksiyonlardan korumak için etrafında bir hava perdesi 
yaratılır. Bunu sağlayan ise ameliyat masasının hemen üstüne konan laminer akış ünitesidir. 

 
• Asma tavan içerisinde yer alacak laminer hava akımlı sistemin yerleştirilebilmesi ve kanal 

bağlantılarının kolayca yapılabilmesi için asma tavan ile betonarme döşeme arası mesafe 50-80 
cm arası olmalıdır. Dolayısıyla ameliyat odalarında, tesisat projesini yapacak mühendislere 
danışarak ve Sağlık Bakanlığı mevzuatını da dikkate alarak tavan yüksekliklerinin 3.6-4.00 metre 
olarak tasarlamak gerekir. Sağlık Bakanlığı mevzuatı asma tavan-taban arası temiz yüksekliğini 
3.00 m istemektedir. 

 
• Normal apartman katı yüksekliklerini kabul ederek yapılacak bir mimari proje, klima sisteminin 

arzu edilen verimlilikte çalışmasını engellemektedir. Zaten bu durum Sağlık Bakanlığı mevzuatına 
da aykırı olduğundan hastane ruhsatı alabilmek mümkün olmayacaktır. 
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• Genel olarak ameliyathane odalarında kullanılacak yapı malzemelerinin toz ve mikrop tutmayacak, 

toz cıkarmayacak yuzeylere sahip olmaları ve dezenfeksiyon sırasında kimyasal tahribata 
uğramamaları gereken steril malzemeler olmalıdır. 

 
• Yer döşemesi olarak antistatik, antibakteriyel aşınmaya karşı yüksek mukavemete sahip kondaktif 

PVC malzeme tercih edilmelidir. Gerekmesi halinde ayrıca topraklama da yapılabilmelidir. 
 
• Duvarlar ve tavan antibakteriyel, moduler tip, alüminyum veya çelik konstruksiyon taşıyıcı, sisteme 

monte edilecek panellerden yapılabildiği gibi alçıpan asmatavan ve alçısıva yapıldıktan sonra 
antibakteriyel su bazlı saten boya uygulaması da yapılabilir. 

 
• Kullanılabilecek armatürler bile özel tasarlanmış antibakteriyel özellikte ameliyathane armatürü 

olmalıdır. Bu armatürlerin, mekanın hijyenik havalandırma sistemini negatif yönde etkilememesi 
için montaj yapıldıktan sonra çevresinin silikonla kapanması gerekmektedir. 

 
• Duvar panellerin yüzeyleri; antibakteriyel, antistatik dezenfeksiyon sıvılarına mukavim, boya kaplı 

galvaniz sac olabileceği gibi paslanmaz celik de olabilmektedir. Panellerin içi ses ve ısı kaybına 
karşı, taşyünü gibi yanmaz izolasyon malzemesi ile kaplanabilmektedir. Ayrıca paneller, kablo gibi 
tesisat malzemelerinin geçebileceği boşluklar içerebileceği gibi kanal ve tesisat boru gecişleri için, 
şaft boşlukları temin edecek şekilde düzenlenebilirmektedir. 

 
• Tavan panelleri, filtre bakımı ve dezenfeksiyon işlemleri icin açılabilir modullerden oluşmalıdır. 
 
• Hermatik kapıların kullanılması ameliyathane içi hiyyenik ortamın sağlıklı olabilmesi için gereklidir. 

Bu kapıların geçirimsiz olması ve boşluksuz olması hijyenik ortam şartlarının bozulmaması için 
önemlilik arz eder. 

 
• Kapı açık kalma süresi, kanat açılma ve kapanma hızı dijital olarak ayarlanabilir olmasında fayda 

var. Ayarlanan açık kalma süresi 0-30 sn. arasında olabilir. Kapıların açılma hızı kapanma hızına 
göre daha hızlı olmalıdır. Kapı içerisinde elektrik kesilmelerinde kapıyı açacak akü sistemi 
bulunacaktır. 

 
Ameliyathane kapıları hermatik kapı olarak, ayak ve diz darbesi ile açılabilen ancak manuel olarak da 
çalışabilecek yapıda ve 2 saat yangına dayanıklı olmalıdır. Ayrıca üzerinde de gözetleme camı 
konulmalıdır. 
 
 
 
 
4. AMELİYATHANE KATI PLANI ÖRNEĞİ 
 
Şekil 1 ve 2’de iki adet ameliyathane katı plan örneği verilmiştir. Görüldüğü gibi ameliyathanelerde 
girinti –çıkıntı bırakılmamış ve boyutları da 30 m2 ile 47 m2 arasında değişmiştir. Ameliyathanelerde 
bakteri üremesine engel olabilmek için köşelerdeki girinti kısımları diyagonal olarak kırılmıştır. Yarı 
steril-tam steril ayrımları kesin bir çizgiyle ayrılmıştır. Doktorlar ile hastanın tam steril alana aktarılması 
detayları birbirinden ayrılmıştır. Tüm ameliyathane giriş kapılarının da hermatik kapı olması 
ameliyathane içi hijyenik havalandırma sisteminin sağlıklı olması açısından önemlidir. 
  
Panellerin üzerinde mikrop, bakteri gibi mikroorganizmaların yaşayamaması için mikrop öldürücü 
özelliğe sahip kaplamalar da geliştirilmiştir. Edinilen tecrübe, ameliyathane iç duvar ve tavanlarının 
homojen bir malzeme ile kaplanmasının gerekli olduğudur. Şu ana kadar tamamlanmış ve hastane 
ruhsatı almış bütün hastanelerimizde tavanların alçıpan asma tavan, duvarların yine alçıpan ve üstü 
alçı sıva yapıldıktan sonra komple anti bakteriyel boya ile kaplanmasının önem taşıdığını 
görülmektedir. 
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Epoksi malzemesini şu ana kadar varolan binalarda kullanılmamasının en önemli sebebi mekanın 
nefes alamamasıdır. Dolayısıyla bu, mekanın konfor şartlarını çalışılamayacak hale getirmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. Bir Ameliyathane Katı Örneği -1- 
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Şekil 2. Bir Ameliyahane Katı  Örneği -2- 

 Seminer Bildirisi 



   ___________________________________________  473  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

SONUÇ 
 
Hastanelerde hijyenik ortamların oluşturulabilmesi için mimari tasarım ve bu tasarımda kullanılan tüm 
yapı elemanları bu ortamın oluşturulmasında son derece önemlidir. Yapı elemanlarını bir araya 
getirerek fonksiyonel mekanları Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun olarak oluşturduğumuz takdirde   
insan sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmaya daha yakın oluruz. Doğru mimari tasarım,  
doğru çözümlenmiş mekanik sistem sonuç olarak hijyenik ortamları sağlar. Hastane tasarım ve 
projelendirilmesi bir interdisiplin teknik dalıdır. Bu tasarım safhasında, mimar ile beraber mekanik 
tasarımcılar, doktorlar ve hastane yönetimi birlikte çalışmalıdırlar. 
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HİJYENİK ORTAMLARIN HAVA FİLTRASYONU 
 
 

Lale ULUTEPE 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu bildiri, hastane havalandırma sistemlerinde kullanılan ve havanın içindeki partikül ve mikro 
organizma halindeki kirleticileri arındıran hava filtrelerini konu etmektedir. Partiküllerin ve mikro 
organizmaların boyutları hakkında bilgi verilmiştir. Çeşitli partiküllerin filtrelenmesinde değişik filtrasyon 
prensiplerinin kullanıldığı anlatıldıktan sonra filtre seçiminde dikkat edilmesi gereken özelliklerden 
bahsedilmiştir. Filtrelerin en önemli özelliği olan verimliliklerinden ve bu verimliliği belirleyen standartlar 
anlatılmıştır. Genel havalandırma filtrelerinin verimliliğini saptamak için yapılan testleri konu alan 
Avrupa EN 779 Standardının 2002 tarihinde kabul edilen son versiyonunun getirdiği son yeniliklere 
dikkat çekilmiştir.  Hijyenik ortamlarda seçilmesi gereken HEPA filtreler ve bu filtrelerin seçilme kriteleri 
ve Avrupa EN 1822 Standardı üzerine bilgi verildikten sonra son olarak işletme sırasında filtrelerin 
işlevlerini yerine getirebilmesi için dikkat edilecek noktalar üzerinde durulmuştur. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Hastanelerde birçok hastalık yapıcı mikroorganizma bulunduğu için hastane çalışanlarının ve 
hastaların çok iyi korunması gerekmektedir. Hastalıklar insandan insana doğrudan temas veya hava 
yolu taşınırlar. Hava yolu ile taşınma havada asılı bulunan 1.0-5.0 mikron boyutlarındaki çok hafif 
partiküller ve aerosollerin solunması ile ortaya çıkar. Enfeksiyona neden olacak bakteriler, küfler ve 
virüsler de kurum, deri hücresi, aerosol damlacıkları ve ameliyat giysilerinden gelen partiküller gibi 
organik ve inorganik toz partiküllere yapışarak havanın içinde taşınırlar. Bu boyuttaki partiküller 
solunum yoluyla kolaylıkla ciğerlere ulaşarak orada birikim yaparlar, savunmasız bir vücut 
bulduklarındaysa bağışıklık sistemini yenip hastalığa yol açabilirler. 
 
Havanın içinde her boyutta partikül asılı bulunmaktadır. Bu partiküller, boyutları açısından büyük 
değişiklik gösterirler. En küçük partikül 1 mikronun çok altında bulunurken, en büyük partikül 200 
mikronun çok üstünde olabilir. Cümle sonuna konulmuş bir noktanın 500 mikron olduğunu 
düşünürsek, bir noktada 2 milyon üzerinde çapı çapı 0.3 mikron olan kurum parçacığının bulunacağını 
görürüz. En iyi ışık koşullarında 10 mikrona kadar partikülleri çıplak gözle görmek mümkün olabilir. 
Mikronun ne olduğunu göz önüne getirmeye çalışırsak, insan saçının çapı 59 mikrondur. Kan 
partikülleri 14 mikronken tüberküloz basilleri 2-6 mikron uzunluğunda, 0.5 mikron genişliğindedir. İplik 
tiftiği, boyut olarak oldukça büyüktür. Kül ise bir çok boyutta karşımıza çıkabilir. 1/10 mikrondan 50 
mikrona kadar değişen boyutlardadır.  En iyi ışık koşullarında çıplak gözle görülebilecek en küçük 
partikülün 10 mikron boyutunda olduğundan yola çıkarsak, havada bulunan on milyon adet parçadan 
yalnızca 1 adedinin çıplak gözle görülebildiği sonucuna ulaşırız. Ağırlık olarak bakıldığındaysa, 
partiküllerin yüzde yirmisi toplam ağırlığın %90 ya da daha fazlasını oluşturmaktadır. Diğer yandan 
partiküllerin %99’undan fazlasının çapı 0.5 mikrondan küçüktür. Virüsleri ve germleri taşıyan 
partiküllerin de bu küçük parçalar olduğu göz önüne alınmalıdır. 
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2. HAVA FİLTRASYON TEKNİKLERİ  
 
Atmosferik havadaki partiküllerin boyutlarınının büyük değişiklik göstermesi dolayısıyla bir çok 
filtrasyon metoduna ihtiyaç duyulmaktadır. Büyük parçalar için, küçük parçalar için, katı maddeler için, 
sıvı partiküller ve gaz halindeki kirleticiler için filtrasyon metodları vb [1]. 
 
Katı haldeki kirleticilerin filtreleme metodları, aşağıdaki beş prensibin birinden ya da birkaçının 
bileşkesinden oluşmaktadır. 
 
• eleme prensibi 
• atalete bağlı ayırma 
• viskoz çarpma 
• yolunu kesme-yakalama metodu 
• difüzyon prensibi 
• elektrostatik çöktürme  
 
 
2.1. Eleme Prensibi 
 
Kelimenin kendisinden de açıkça anlaşılacağı gibi, bu metoda göre gözenek açıklıkları küçük olan 
ayırıcıdan büyük partiküller geçemez. Sanılanın tersine, bu metod hava filtrasyonunda 
kullanılmamaktadır. 
 
 
2.2. Atalete bağlı ayırma 
 
Partiküller hava akımından yer çekimi kuvvetiyle ayrılır. Bu metod yer çekim kuvvetinin etki 
edebileceği (çok) büyük partiküller için geçerlidir. Siklonlarda ve Toz Panjuru gibi ataletle toz ayıran 
cihazlarda kullanılır. 
 
 
2.3. Viskoz Çarpma 
 
Hava ile taşınan kirletici partikül, filtre liflerine yaklaştığında, hava lifin etrafından dolanıp yoluna 
devam ettiği halde partikül bu hareketi yapamadığı için life çarpararak life yapışır ve hava akımından 
ayrılır. Lifin büyük partiküle uyguladığı moleküler güç partikülü kendisine çekmek için yeterli olamadığı 
için life viskoz bir yapıştırıcı uygulanır ve partikülün tekrar hava akımına karışmasına engel olunur. 
 
Bu prensip daha çok, büyük ve ağır parçalar için geçerlidir ve ön ve kaba filtrelerde kullanılır. En 
yüksek toz tutma verimi şu koşullar gerçekleştiğinde sağlanır: 
 
- Hava akımının saptırılabilmesi için çok sayıda ve kalın lifin bulunması 
- Toz partikülünün hava ile taşınarak lifin etrafından dolaşabilme olasılığının azaltılabilmesi için 

1.5-3 m/s’ye kadar yüksek hız.  
 
 
2.4. Yolunu Kesme - Yakalama Prensibi 
 
Bu prensip mümkün olduğu kadar çok partikülün yapağı görünümlü filtre medyasında moleküler çekim 
gücü ile yakalanıp tutulmasını temel almaktadır. Etkin bir filtrasyon ve partiküllerin hava akımıyla temiz 
tarafa taşınmaması için medyanın içinde 0.1 m/s gibi düşük hız gerekmektedir. Medya içinde çarpışma 
olasılığı partikül boyutuyla doğru orantılı olarak artar ancak partikülün hava akımıyla tekrar taşınma 
noktası aşılmamalıdır. Bu prensip orta hassasiyette verime sahip olan filtreler için geçerlidir. 
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Şekil 1. Yakalama prensibinin şematik gösterimi. 
 
 
2.5. Yayılma (Difüzyon) Prensibi  
 
Bu prensip gaz molekülü gibi davranan çok hafif ve çok küçük partiküller için geçerlidir. 
 
Mikrondan küçük boyuttaki partiküller, hava akımının içinde gaz molekülleriyle çarpışarak rasgele bir 
yörünge içinde ilerler (Brownian hareket). Büyük partiküllerde ise net moleküler kuvvetler toplamı 
böyle bir hareketi oluşturmaya yetmez. Bu tip rasgele hareket eden parçaları, yollarının üzerine sık 
dokulu engeller çıkararak yakalamak mümkündür. Etkin bir filtrasyonun sağlanabilmesi için çok sayıda 
partikülün medya lifleriyle çarpışabilmesi gerekmektedir. Bunun için, medya içinde 0.02 m/s gibi çok 
düşük bir hız kullanılmalıdır. Van der Waal kuvveti adı verilen moleküler çekim gücü, partikülü medya 
lifleri üzerinde tutmaktadır. Bu durumda partikülün boyutu küçüldükçe ve hafifledikçe prensip daha da 
verimli hale gelecektir. Atmosferik partiküllerin büyük bir bölümü mikrondan küçük olduğu için bu 
prensip hava filtreleme tekniğinden çok büyük bir öneme sahiptir ve çoğunlukla orta ve yüksek verimli 
genişletilmiş yüzeyli filtrelerde kullanılır. 

 
 

Şekil 2. Yayılma prensibinin şematik gösterimi. 
 
 
2.6. Elektrostatik Çöktürme 
 
Bu prensip pozitif yükle yüklenmiş partiküllerin negatif yüklü plakalar tarafından çekilmesi esasına göre 
çalışır. Toz partikülleri vizkoz yapıştırıcı ile kaplanmış plakalar üzerinde tutulur. 
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Partiküller plakaların üzerinde toplanarak bir küme oluşturur ve plakaların üzerindeki kümelenme belli 
bir büyüklüğe ulaştıktan sonra hava akımıyla arkadaki bir ikinci filtreye sürüklenir ya da kirlenmiş 
plakalar suyla yıkanar temizlenir. Bu prensip her büyüklükteki partikül için kullanılabilmekle beraber 
filtrenin verimi havanın hızı ve elektriksel çekimin büyüklüğüne bağlıdır. Yüksek yatırım maliyeti ve 
bakım gerektirdiğinden iklimlendirme sistemlerinde çok tercih edilmemektedir. Bu prensip büyük 
endüstriyel toz toplayıcılarda (elektrostatik çöktürücüler) ve mikron altı partiküller ve sigara dumanı, 
kaynak dumanı ve yağ dumanı gibi aerosolleri tutmak için kullanılan küçük portatif  toplayıcılarda 
kullanılmaktadır. 
 
 
2.7. Filtrasyon Prensiplerinin Birleştirilerek Kullanılması  
 
Havayı etkin olarak temizleyebilmek için, viskoz çarpma ve durdurma/difüzyon prensiplerinin bileşkesi 
sağlanmalıdır. Şekil 3, her üç prensibin tek tek ve bileşik olarak verimliliklerini göstermektedir. 
Şekilden de görülebileceği gibi çarpma ile çalışan filtre büyük partiküller üzerinde etkili olmaktayken 
durdurma/difüzyon prensibi küçük ve mikron altı partikülleri havadan ayırmaktadır. 
 

 
 

Şekil 3. Viskoz çarpma, yakalama ve difüzyon prensiplerinin tek tek ve bileşik olarak verimlilikleri. 
 

Farklı hava hızı gerektiren bu metodlar nasıl birleştirilebilir? Şekil 4, havanın içindeki değişik 
boyutlardaki partiküllerin filtrelenmesinde etkin olabilecek sistemi göstermektedir. 
 
Viskoz çarpma prensibi ile çalışan filtre 3 mikrondan 100 mikrona kadar olan partikülleri süzmekte, 
bunu yakalama/difüzyon prensibi ile çalışan genişletilmiş yüzeyli filtre izlemektedir. Bu filtrenin 
süzdüğü partikül boyutu 0.3 mikrondur. En son kademede ise yalnızca difüzyon prensibi ile çalışan ve 
0.3 mikron ve daha altındaki boyuttaki partikülleri tutan HEPA filtre bulunmaktadır. 
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Şekil 4. Havanın içindeki değişik boyutlardaki partiküllerin filtrelenmesinde etkin olabilecek sistem. 
 
Kanal içindeki hız her noktada aynı olmakla birlikte değişik filtre ortamlarından geçerken havanın hızı 
düşürülebilmektedir. Bu filtrelerin yüzey alanları arttırılarak sağlanır. HEPA filtreler için ise kanalda 
yapılan genişletme ile yüzey hızı azaltılır. 
 
Vizkoz çarpma esasına göra çalışan ön filtrenin gerektirdiği hız 2.5 m/s dir.. Bundan sonra, 
genişletilmiş yüzeyli torba filtre gelmektedir. Burada kullanılan medya hızı, yakalama/difüzyon 
prensibinin rahatlıkla kullanılabileceği 0.11 m/s’ dir. 
 
Son kademede HEPA filtre gelmektedir ve buradaki medya yüzey hızı 0.02 m/s olup filtrenin sık 
dokusu mikron altı partikülleri tutmaktadır. 
 
Hatırlanması gereken çok önemli bir nokta da, bu üç prensibi aynı filtrede birleştirmeye çalışmanın 
verimliliği azaltacağı olmalıdır. En iyi sonuç ayrı ayrı filtrelerden oluşan bir sistem oluşturmakla 
alınabilir. 
 
 
 
 
3. HAVA FİLTRELERİNDE ARANAN ÖZELLİKLER 
 
Çeşitli filtrasyon tekniklerini gördükten sonra bir hava filtresinde aranan özellikleri şöyle  
sıralayabiliriz. 
 
• Filtre hava akımına karşı yaratılan direnç  
• Filtre değiştirilmeden önce bu tozun tutmuş olduğu miktar (Toz Tutma Kapasitesi)  
• Filtrenin verimi (burada kirletici genellikle tozdur ve belirli bir boyut dikkate alınır)  
 
Filtreler, bu özelliklere göre en iyi performansı göstermek üzere tasarlanır ve üretilirler. 
 
 
3.1. Hava Akımına Karşı Direnç 
 
Filtreler iklimlendirme- klima sistemlerinde hava akımına karşı bir engel oluşturur. Bu engel fan ile 
üflenen havanın hacmini düşürecek bir direnç yaratır. Bu da filtrenin yarattığı basınç düşümü olarak 
ölçülür. Burada üç tip basınçtan bahsetmek gerekir: 
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Statik Basınç; Kanal içinde her yöne uygulanan basınçtır. Bu basınç düşümü positif ya da negatif 
olabilir. Kanal içindeki statik basınç atmosferik basınçtan yüksek olursa pozitif basınç, düşükse negatif 
basınç olarak adlandırılır. İklimlendirme cihazlarına takılan manometreler de statik basıncı ölçmekte 
kullanılır ve Pascal (N/m2) veya inch/mm su sütunu olarak ifade edilir. 
 
Hava hızı basıncı; Hava hızının yarattığı basınçtır ve her zaman pozitiftir. 
 
Toplam basınç; Statik basınç ile hava hızı yarattığı basıncın toplamıdır. Havalandırma sistemleri 
spesifik bir toplam basınca göre tasarlandığı için fan da bu basınca uygun olacak şekilde seçilir. 
 
Burada toplam basıncın iki basıncın toplamı olduğuna ve filtrenin yarattığı statik basınç (direnç) 
yükseldiğinde hızın düşeceğine dikkat edilmelidir. Direncin basınç düşümü olarak adlandırılma nedeni, 
filtre giriş tarafındaki basıncın çıkış tarafındaki basınca göre daha yüksek oluşudur. 
 
Genel olarak viskoz çarpma prensibi ile çalışan  ön filtrelerin direnci, yakalama/difüzyon prensibi ile 
çalışan orta verimlilikteki filtrelere göre çok düşüktür. Filtrelerin kullanıldıkça dirençleri arttığı için, 
yalnızca başlangıç basınç düşümleri değil, son basınç düşümleri de belirtilmelidir. Direnç arttıkça, onu 
yenmek için gereken enerji de artacaktır. 
 
 
3.2. Toz Tutma Kapasitesi 
 
Toz tutma kapasitesi filtrenin temiz halinden değiştirileceği kirli haline kadar servis ömrü boyunca 
tuttuğu atmosferik tozun miktarıdır. Toz miktarının sabit olduğu atmosferik hava koşullarında, yüksek 
toz tutma kapasitesine sahip olan filtrelerin servis ömrü uzayacaktır. 
 
 
3.3. Verimlilik  
Filtre tarafından yakalanan partikül sayısının, filtre üzerinden geçirilen kirli havada bulunan toplam 
partiküllerin sayısına oranı filtrenin verimi olarak adlandırılmaktadır. Filtre üzerinde yakalanan partikül 
sayısı, filtreden temiz tarafa geçebilen partikül sayısına bağlı olarak hesaplanabilir. Filtre verimliliği 
belirli bir partikül boyutu için de belirlenebilir, çeşitli boyutlardaki partiküllerin tamamı için de 
belirlenebilir. Filtre verimliliğini belirleyebilmek için birçok test metodu bulunmaktadır. 
 
 
 
 
4. FİLTRE VERİMLİLİK TESTLERİ 
 
Son yıllarda çevre ve çevreye verilen zararlar konusunda yoğunlaşan ilgi, iç ve dış ortam temizliği 
konusuna verilen önem artması ve enerji tasarrufu konusunun önem kazanmaya başlaması filtrelerin 
daha yüksek performans değerlerine sahip olması ve bunları belirleyebilecek yeni test metodlarının 
geliştirilmesi ve kabul edilmesi sonucunu getirmiştir[2]. 
 
İklimlendirme klima sistemlerindeki hava filtreleri, geçtiğimiz çeyrek yüzyılda Avrupa’da, bazı ulusal 
standartlara ya da Eurovent 4/5’e uygun olarak test edilmekteydi. 1993 yılından itibaren Avrupa ortak 
standardı benimsedi ve EN 779 başlıklı standart kullanılmaya başlandı. Ancak kullanılan bütün 
standartlar için, 1968 yılında yayınlanan Amerikan ASHRAE 52/68 Standardı temel alınmıştı. Buna 
karşın, bu metotta kullanılan laboratuvar testlerinin, bugünün iyi iç hava ve ortam kalitesinin 
ihtiyaçlarını karşılayacak filtrelerin performansını değerlendirmede artık yeterli olmadığı görülmüştür. 
Yapılan çalışmalarla, İHK (İç hava kalitesi) problemlerini çözebilmek ve filtrelerin işlevleri hakkında 
doğru bilgiye sahip olmak için, filtrelerin işletmelerin gerçek koşullarında gösterdikleri performansı 
yansıtmasının büyük önem taşıdığı saptanmıştır.  Buna bağlı olarak, Avrupa Standart Komitesi CEN, 
Ağustos 2002 tarihinde EN 779 Standardı için bir değişiklik yapılmasını önermiştir. Bu komitenin 
üyeleri, yeni standardı Ağustos 2002 tarihinde “EN 779:2002 Genel havalandırma için partikül hava 
filtreleri- Filtrasyon performansının değerlendirilmesi” başlığıyla onaylamıştır. Standardın değişikliğe 
uğratılmış yeni biçimine göre, testler saptanmış bazı partiküller için oransal filtre verimliliğini belirlemek 
üzere yapılmaya başlanmıştır. 
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Bu metotla; 
 
- İHK ve proseslerin gerektirdiği filtre performans özellikleri belirlenerek, 
- Laboratuvar test sonuçlarıyla gerçek işletme koşulları arasında uyum sağlanarak, 
- Daha hızlı, yapılması kolay ve anlaşılabilir bir test metodunu geliştirilerek, 
- Filtre performans testleri yapılan havalandırma cihazları üreticileriyle aynı enstrüman ve 

teknikler kullanılarak filtrenin performans özellikleri hakkında önemli bilgiler verilmektedir. 
 
İçeriği 1968 yılında yayınlanan ASHRAE 52/68 Standardında belirlenen sentetik test tozu, filtrenin 
gerçek işletme koşullarındaki toz tutma kapasitesini, filtre servis ömrünü ya da verimlik değerlerini test 
etmekte yetersiz kaldığı halde hala kullanılmaktadır.  
 
 
4.1. EN 779:2002 Test Metodu 
 
Bu standartta tanımı yapılan yöntemler, EN 779:1993 ve Eurovent 4/9:1997 Standartlarından yola 
çıkılarak geliştirilmiştir. EN 779:1993’te, kullanılan test düzeneğinin temel yapısı değiştirilmemiştir 
ancak Şekil 5‘te görünen ve toz lekeleme veriminin testi için kullanılan atmosferik toz kullanılarak 
çalışılan düzenek kaldırılmıştır. Bu testte filtreden, atmosferik toz yerine DEHS (diethylhexylsebacate) 
adı verilen veya eşdeğeri bir aerosol geçirilmektedir. Filtre giriş ve çıkış havasından örnekler alınarak 
optik partikül sayıcı ile analizler yapılmakta ve çeşitli partikül boyutlarına göre verimlilik bu şekilde elde 
edilmektedir. 
 
 

 
 

Şekil 5. EN 779:1993’te, kullanılan test düzeneğinin temel yapısı (atmosferik toz kullanılarak çalışılan 
düzenek kaldırılmıştır). 

 
Filtreleri sınıflandırabilmek için iki farklı toz kullanılmaktadır : 0.2-3 µm aralığındaki  ince tozların 
verimliliğinin ölçülmesi için DEHS ve toz toplayıcılık ve toz tutuculuk değerlerini elde etmek için yapay 
kaba toz (ASHRAE tozu). 0.4 µm boyutundaki partiküllere göre verimliliği %98’den yüksek olan 
filtreler, EN 1822 standardına göre test edilirler ve bunlar HEPA ve ULPA filtreler olarak adlandırılır. 
Bazı filtreler yapay tozlarla yapılan laboratuvar testlerinde, elektrostatik etkilere bağlı olarak daha 
yüksek verimliliklere ve düşük basınç kayıplarına ulaşabilirler. Ancak, gerçek işletme koşullarında, dış 
havada bulunan partiküller filtrede oluşan elektrostatik etkiyi nötralize eder ve filtrenin performansını 
büyük ölçüde değiştirebilir. Hava filtresi kullanıcılarının bu riskten haberdar olması önemlidir. Revize 
EN 779 Standardı, verimliliğin elektrostatik etkiye bağlı olduğu durumlarda filtrenin minimum ömür 
verimliliğini belirlemek üzere sayısal bilgi verecek bir metodu içermektedir. 
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4.2.Test Yapılan Düzeneğin Kalitesinin Kontrolü 
 
Daha önceki test tekniklerine göre revize edilmiş EN 779’un getirdiği bir yenilik de test cihazlarının ve 
donanımının kalitesinin kontrolünü sağlayacak bir sistemi içermesidir. Bu sistem, değişik test 
düzenekleri ve fonksiyonlarının ölçümlerinin doğruluğunun saptanması için gerekli koşulları ve bunun 
hangi sıklıkta yapılması gerektiğini ayrıntılarıyla belirtir. Partikül boyut ve konsantrasyonuna göre 
partikül sayacının doğruluğu ve kesinliği test kanalındaki hava hızının ve kullanılan aerosolün düzgüz 
bir dağılım gösterdiği düzenli olarak kontrol edilir. Cihazın toz yükleyici düzeneği ve manometreleri de 
belirli aralıklarla kontrol edilir. Test sisteminin çalışması hem filtresiz (% 0 verimlilik) olarak  hem de 
çok yüksek verimli filtrelerle (% 100 verimlilik) test edilerek kontrol edilir. 
 
 
4.3. Test Aerosolü 
 
Test aerosolü olarak işlem görmemiş ve seyreltilmemiş  DEHS ya da buna eşdeğer performans 
gösterilebilecek başka aerosoller kullanılır. DEHS’ten elde edilen aerosol HEPA ve ULPA filtrelerin 
performans testlerinde kullanılmaktadır. Bu test yapılırken Eurovent 4/9 metodu kullanımında elde 
edilen deneyimlerden yararlanılmaktadır. Bu aerosol kullanıldığında istenilen yoğunlukta, partikül 
büyüklüğünde ve istenilen özelliklerde test aerosolü elde etmek daha kolay olmaktadır. Optik partikül 
sayıcı kullanılarak yapılan sayımlarda küre şeklindeki sıvı partiküller, küre şeklinde olmayan tuzlardan 
ve test tozlarından daha doğru sonuçlar vermektedir. Aerosollerin doğru test sonuçlarını vermesi için 
nötr elektrik yüküne sahip olması gerekmektedir. DEHS de nötr bir aerosol oluşturmaktadır. 
 
 
4.4. Yapay ASHRAE Test Tozu 
 
Filtrelerde kullanılan ASHRAE test tozu, % 72 oranında Arizona yol tozu adını verdiğimiz toz, % 5 
pamuk lifi ve % 23 karbon siyahından oluşmaktadır. Arizona yol tozundaki partikül sayısının  % 50 si 
10 µm’dan büyük olmalıdır. Pratikte partiküller, toz besleme sırasında daha büyük boyutlu partikül 
topakları haline  gelirler. Atmosferde bulunan toz bu yüzden laboratuvar tzoundan büyük ölçüde 
farklılık gösterir. 30 yılı aşkın süredir kullanılan testler ASHRAE tozu ile yapıldığı için, birçok filtre 
gerçek yaşamdaki uygulamaların gerektirdiği performans yerine laboratuvar gerekliliklerini 
karşılayacak şekilde geliştirilmiştir. 
 
 
4.5. EN 779’a Uygun Şekilde Yapılan Raporlama 
 
EN 779’a göre yapılan raporlamada, hava hızı ve basınç düşümünün yanı sıra temiz filtrenin verimliliği 
ve filtreden geçirilen havaya yapay tozun beslemesi yapıldıkatan sonra filtrenin gösterdiği verimliliğin 
özetlendiği bir raporun eklenmesi beklenir. Partikül boyutuna göre filtre temizken, daha sonra 
filtrelenen havaya 30 g toz yüklendikten sonra ve bu toz yükleme işi son basınç düşümü önce 250 Pa, 
daha sonra da 350 Pa ve 450 Pa oluncaya dek filtrenin veriminin belirlenmesi sürdürülür.  Değişik 
basınç düşümlerinde ortalama verimlik hesaplanır. 0.4 µm boyutundaki partiküller için verim 40% ‘ın 
altında bulunursa kaba filtre veya G-filtre olarak sınıflandırılır ve bu durumda partikül verimlilik testinin 
sonuçlarının raporlanması gerekmez. 0.4 µm partiküller için ortalama verim % 40 ve üzerinde 
bulunursa hassas filtre ya da F-filtresi olarak sınıflandırılır ve bu durumda bütün test sonuçları 
raporlanır. 
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Şekil 6. EN 7779:2002’ye uygun olarak yapılan, filtrelenecek havaya toz beslenmesinin ardından 
partikül boyutlarına göre oluşan verimlilik eğrileri grafiği. 

 
G-filtreler için, 150 ve 250 Pa son basınç düşümlerinde ve F-filtreler için 250, 350 ve 450 Pa son 
basınç düşümlerinde filtrenin toz yükü yani toz tutma kapasitesi ve ortalama toz tutuculuğu da 
raporlanır. Şekil 6’da EN 7779:2002’ye uygun olarak yapılan, filtrelenecek havaya toz beslenmesinin 
ardından partikül boyutlarına göre oluşan verimlilik eğrileri grafiği gösterilmiştir. 
 
 
4.6. Özet Test Sonuçları 
 
Özet test sonuçları, temiz filtre için hıza göre basınç düşümünü, testin yapıldığı hava hızında filtelenen 
havaya yüklenen tozun yarattığı basınç düşümünün kaydedildiği eğriyi, 0.4 µm partiküle göre 
verimliliği ve yapay tozun tutulma verimini içerir. Bunlara ek olarak değişik son basınç düşümlerinde 
ortalama verimlilik ve toz tutuculuk da belirtilir. 
 
Filtreler herhangi bir işlem görmeden ve her hangi bir hazırlık yapılamdan “doğal durumları”nda test 
edilir ve sınıflandırılır. Buna ek olarak, filtrelerin medyasının ya da filtreyi oluşturan malzemelerin 
elektrik yükü boşaltıldıktan yani nötralize olduktan sonraki verimliliği de not edilir. Sınıflandırma 
etkilenmese bile, elektrik yükü boşaltılmış medyanın verimliliği filtrenin verimliliğinin ne kadar bir 
miktarının elektrostatik etkiden ileri geldiğini ve gerçek işletme koşullarında ne kadar minimum ömür 
verimliliği beklenmesi gerektiği bilgisini sağlar.  
 
 
4.7. Elektrostatik Yükü Boşaltılmış Filtrenin Verimliliği 
 
Nötralize olmuş (elektrostatik yükü boşaltılmış) filtre ya da filtre medyası “Ek : A Elektrostatik yük 
boşaltma prosedürü” ile uyumlu bir şekilde test edilir. İşlem görmemiş (yeni) medyanın verimliliği yükü 
boşaltılmış medyanınkiyle birlikte test raporunda gösterilir ancak bu filtrenin sınıflandırılmasını 
etkilemez.  Bu bilgi hesaplanan verimliliğin ne kadarının elektrosatik etkiden geldiğini ve gerçek 
işletme koşullarında ne kadar bozulacağını göstermek üzere elde edilir. Burada % 88 başlangıç 
verimliliği olan F7 bir filtrenin veriminin elektrostatik yükü boşaltıldıktan sonra % 16’ya kadar 
inebildiğinin görüldüğü çarpıcı bir örnek olarak verilebilir.  Bundan da anlaşılacağı üzere, verimlilik 
kullanılan medyanın elektrostik özelliklerine bağlıdır. 
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4.8. Filtrelerin Sınıflandırması 
 
F-filtreleri ve G-filtreleri deyimleri önceki standarttaki gibi aynı kalmamakla beraber sınıflandırma için 
filtrelerin 0.4 µm partikül için gösterdiği ortalama verime bakılmaktadır. Bu sınıflandırma, standardın 
önceki versiyonunda kullanılan  ortalama toz verimlilik değerleri ile yapılan sınıflandırmaya uyumlu 
olduğu için yeni standartta başka bir kodlamaya gerek olmamıştır. Örneğin, eski standarttaki F7 filtre, 
gene F7 olarak sınıflandırlmıştır. Ancak bundan önceki sınıflandırma sisteminde F-filtrenin min %20 
değerinde toz lekeleme verimliliğine sahip olması bekleniyordu. Yeni sınıflandırmada ise ortalama 
verimin 0.4 mikron partikül boyutuna göre %40 ya da daha yüksek olması gerekmektedir. Burada toz 
lekeme verimliliğine göre sınıflandırma kullanılmamaktadır. 
 
Sınıflandırma 0.944 m 3 /s (3400 m3/h) nominal hava debisinde G-filtreler için 250 Pa ve F-filtreler için 
450 Pa son basınç düşümü kullanılarak yapılan testi temel almaktadır. Bundan önceki test  
metodlarında olduğu gibi yapay toz kullanıldığında problemler baş göstermektedir. Yapay tozla yapılan 
laboratuvar testi, filtrenin kullanım ömrünü doğru hesaplamada ya da gerçek uygulamalardaki 
performans özelliklerini doğru göstermede bir veri olarak kullanılamaz. Bununla birlikte, toz tutma 
kapasitesi ve ortalama verim de filtrenin kullanıldığı son basınç düşümüne göre değişkenlik gösterir. 
 
 
4.9. Son Basınç Düşümü 
 
Enerji tasarrufu için, filtreler sınıflandırmda kullanılan son basınç düşümünün çok altında bir değerde 
kualanılmalıdır. Hijyenik bakımdan da filtreler belirli aralıklarla değiştirilmeli ve bu sınıflandırmada 
kullanılan final basınç düşümü olmamalıdır.  
 
 
4.10. Minimum Ömür Verimi (MÖV) 
 
Değişik işletme ortamlarında filtrenin nasıl bir performans özelliği gösterdiğinin bilgisine sahip olmak 
çok önemlidir. Filtrede toz yükü arttıkça, basınç düşümü artmakta bununla beraber tutulan toz da 
filtrenin verimini arttırmaktadır. Halbuki elektrostatik yük ile yüklenmiş medyada durum tersinedir. 
İşletmede, havadaki bazı partiküller medyayı nötralize eder ve filtrenin havadan toz ayırma kapasitesi 
düşer. Verimliliğin % 90’dan  %20’ye düştüğü durumlar vardır. Standartta ya da sınıflandırmada, yükü 
boşaltılmış medyanın minimum verimliliğinin belirlenmesi ile ilgili bir şart bulunmamaktadır.  Buna 
karşın, söz konusu verimliliğin işlem görmemiş(yeni)  filtreninkine göre %10 daha düşük olduğu 
durumlarda, filtrenin labaoratuvar testinde belirlenen sınıflandırmadan bir derece daha düşük bir 
değere sahip olduğu söylenebilir. İsveç’te endüstrinin dikkati bu konuya yıllar önce çekilmiştir. İsveç 
Ulusal Test ve Araştırma Enstitüsü bunu takiben, bir yönetmelik çıkararak filtrelerde P-etiketlemesi 
olarak adlandırılan bir belgenin verilmesini koşulunu ortaya koymuştur. Bu belgelemede gerçek 
koşullarda verimliliğin belirlenebilmesi için minimun gereksinimler tesis edilmeye başlanmıştır. Getirilen 
sistem çok takdir görmüştür ve filtre seçerken son kullanıcı için çok yararlı olmuştur. 
 
 
4.11. Toz Tutma Kapasitesi 
 
Filtrenin yapay tozu biriktirmesi, gerçek işletme koşullarında filtrenin toz tutma kapasitesi ya da hizmet 
ömrünü belirlemek  için bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Laboratuvar testlerinde kullanılan kaba tozun 
filtre medyası üzerinde tutulması gerçek yaşamdakinden tamemen farklı bir biçimde olmaktadır. Şekil 
7’teki grafik laboratuvarda ve gerçek işletme koşullarında test edilen ve elektrostatik yük ile yüklü 
filtrelerin toz yüküne göre basınç düşümünün nasıl değiştiğini göstermektedir. Yapılan ölçümlere göre, 
filtre 450 Pa basınç düşümünde 500 g yapay laboravar tozu tutmaktadır, halbuki aynı filtre atmosferik 
kirleticiler söz konusu olduğunda tuttuğu miktar 50 g’dır. Bu da, filtrenin sahip olduğu  toz tutma 
kapasitesinin laboratuvar sonuçlarına göre gerçek yaşamadakinin 10 kat üstünde olduğunu 
göstermektedir. Labaratuvar sonuçları ile gerçek yaşamdaki sonuçların birbirine uyum sağlaması 
kullanılan filtre malzemesine ve filtrenin yapısına bağlıdır. Cam elyafı filtreler bu durumda tam tersine 
bir özellik göstemektedir, bu da atmosferik toza göre toz tutma kapasitesinin laboratuvarda öçülenin 
üstünde çıktığı anlamına gelmektedir. 
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Şekil 7. Laboratuvarda ve gerçek işletme koşullarında test edilen ve elektrostatik yük ile yüklü 
filtrelerin toz yüküne göre basınç düşümü değişimi. 

 
4.12. Ek A – Elektrostatik yükün boşaltılması 
 
Filtre ya da filtre medyasının verimliliğin elektrostatik yükü boşaltıldıktan sonra raporlanmasını şart 
koşan Ek A, yeni test metodu geliştirilirken hararetli tartışmalara neden olmuştur. Problemin 
varlığından haberdar değilmiş gibi görünmek son kullanıcıyı ya da müşteriyi yanlış yönlendirmek 
anlamına gelmektedir. Standart bunun için elektrostatik yük boşaltıktan sonra belirlenen verimliliğin 
yayınlanmasını istemektedir. Söz konusu verimlilik sınıflandırmayı etkilemese de filte kullanıcısına 
MÖV hakkında bilgi verecektir. 
 
Nordtest metodunu temel alan bu metod senelerdir kullanılmaktadır. Bu metodun gerekli gördüğü 
koşullar yeni bir filtre medyasının ve filtre gerçek ömrü hakkındaki anlayışın geliştirilmesine yardımcı 
olmuştur. Ek A’da kullanlan presedür, filtre verimliliğinin elektrostatik toz arındırma mekanizmasına 
bağlı olup olmadığını saptamak ve elektrosatik toz arındırmanın önemi hakkında sayısal bilgi 
sağlamak için kullanılmaktadır. Testin temel aldığı konu elektrostatik toz arındırma mekanizmasının 
ortadan kaldırılmasıdır. Isopropanol, dizel dumanı, deterjanlar ya da sudaki yüzey aktif maddeler 
sözkonusu mekanizmanın oratadan kaldırılma işlemi için kullanılabilir. 
 
4.13. Dizel Dumanı Testi 
 
Isopropanol alcohol (IPA) işlemi standartta açıklanmıştır. Küçük boyutlu örnek filtreler için bu kolaylıkla 
yapılan bir testtir ancak tam boy filtreler için bu yöntem bazı pratik sorunlar çıkarmaktadır. IPA belirli 
filtre medyalarına etkili olmaktadır. En iyi yük boşlatma prodürü dizel dumanı kullanmaktır. Bu 
yöntemle tam boy filtre tamamen kolaylıkla testten geçilebilir ve elektrosatik yükü birkaç saatte 
boşaltılabilir. Genellikle gerçek işletme koşullarında bir filtre dizel dumanına maruz kalır ve laboratuvar 
testlerinde bir kaç saat maruz kalma gerçek yaşamdaki haftaları ve ayları simule eder (Şekil 5). Bu 
test metoduyla, sonuçlar gerçek koşullardakinden 100 ya da 1000 kat hızlı bir şekilde elde edilir. 
Bununla birilkte, dizel dumanı filtre medyasına zarar vermez ve basınç düşümünü etkilemez. 
 

 
 

Şekil 8. EN 779:2002 standardına göre test sınıflandırılması. 
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Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere ameliyathane hijyenik havalandırmasının en önemli 
komponentlerinden biri olan HEPA filtreyi koruyan ön filtre ve orta hassasiyetteki filtreler bundan böyle 
EN 779:2002 standardına göre test edilip sınıflandırılacaktır. Şekil 8’de sınıflandırmanın bir özeti 
görülmektedir. Havanın içindeki kaba ve orta büyüklükteki partiküller yukarıda anlatılan filtrelerle F9 
verimliliğine göre filtrelendikten sonra hijyenik olması gereken mekanların filtrelenmesi için HEPA filtre 
kulanılması gerekmektedir. 
 
 
 
5. HEPA FİLTRELER 
 
HEPA, “High Efficiency Particulate Air filter” ın (Yüksek Verimli Partikül Hava Filtresi) kısaltılmış 
yazılışıdır. Amerikan Çevre Bilimleri Enstitüsü IES-RP-CC 006.2 Recommended Practice for Testing 
Clean Rooms, Institute of Environmental Sciences. Mt. Pr, IL de şöyle tanımlanmaktadır [3]: 
 
“Değiştirilebilir, genişletilmiş yüzeyli, kuru tip sert çerçeve içinde bulunan, ısıtılarak üretilmiş DOP veya 
spesifiye edilmiş alternatif aeorolsellerin 0.3 mikron boyutundaki partiküllerini %99.97 veriminde tutan 
filtre.” 
 
Avrupa Standardı EN 1822’deki tanıma göre de; HEPA, sınıfları H10’dan H14’e kadar değişen yüksek 
verimli hava filtreleridir. (Bkz. Tablo 1) 
 
Tablo 1. ULPA ve HEPA filtrelerin Filtrasyon Performansına göre Sınıflandırılması 
 

Filtre Sınıfı 
MPPS’ye göre Verimlilik % MPPS’ye göre 

geçirgenlik 
Tüm filtrede Bölgesel Tüm filtrede Bölgesel 

H10 
H11 
H12 
H13 
H14 

 
U15 
U16 
U17 

≥85 
≥95 

≥99.5 
≥99.95 
≥99.995 

 
≥99.9995 
≥99.99995 

≥99.999995 

- 
- 
- 

99.75 
99.975 

 
99.9977 
99.99975 
99.9999 

15 
5 

0.5 
0.05 
0.005 

 
0.0005 
0.00005 

0.000005 

- 
- 
- 

0.25 
0.025 

 
0.0025 
0.00025 
0.0001 

 
• Not: H10, H11 ve H12 için bölgesel geçirgenlik değeri gerekmemektedir. 
 
 
5.1. HEPA Filtreyi Oluşturan Öğeler 
 
HEPA filtreyi şu öğeler oluşturur: 
 
- Medya; kompakt filtre elemanı biçimini vermek için pli şeklinde katlanır ve genelde kağıt olur. 
 Plilerin dar aralık oluşturacak şekilde katlanması gereklidir. Böylelikle ihtiyaca uygun miktarda 
 medya ahşap veya metal çerçeve içine kolaylıkla yerleştirilebilir. Filtre kağıdının hava akımına 
 karşı direnci yüksektir, bu bakımdan medya hızı genellikle 0.03 m/s düzeyinde seçilmektedir. 
- Separatörler, medyayı destekler ve hava akımının medyaya ulaşmasını ve medyanın içinden 
 geçip temiz hava tarafına çıkmasını sağlayan kanalları oluşturur. 
- Filtre paketi, medya ile separatör malzemesi birleştirildikten sonra kağıdın pliler halinde 
 katlanmasıyla oluşturulan formdur. 
- Filtre çerçevesi, filtre paketinin içine monte edildiği sert muhafazadır. 
- Dolgu macunu, filtre paketi ile filtre çerçevesi arasında kullanılan yapıştırıcı veya sızdırmazlık 
 sağlamak amacıyla tasarlanmış materyaldir. 
- Conta, filtre çevresinden filtre edilmemiş havanın temiz tarafa geçmesini önlemek için 
 tasarlanmıştır, filtre çerçevesinin ön yüzünde bulunur. 
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5.1.1. Filtre Medyası 
 
Başlangıçta filtrelerde kullanılmaya başlanan ilk asbest-selüloz kağıt, DOP test metoduyla 0.3 mikron 
partikülleri % 99.95 oranında tutmaktaydı. Daha sonra genel olarak aynı özellikleri gösteren % 100 
cam liflerinden oluşan daha kalın tipte bir filtre kağıdı bu kağıdın yerini aldı. Sonraki aşamada, DOP 
verimliliği daha iyileştirilip % 99.97 verebilen gene % 100 cam liflerinden olan fakat ince bir filtre kâğıdı 
geliştirilerek kullanılmaya başlandı.  
 
Cam-asbest olan kağıtlarda asbest, medyanın özellikle hidroflorik asit gibi asidik gazlara olan direncini 
arttırmak için kullanıldı. Bu kağıtla üretilmiş filtreler nükleer tesislerde yoğun olarak kullanıldı. Fakat 
asbestin insan sağlığı üzerinde zararlı etkisinin olduğunun anlaşılmasından sonra bu medyadan 
vazgeçildi. Daha yüksek filtre verimliliğine olan ihtiyaç ULPA (Ultra Low Penetration) adı verilen yeni 
medyanın geliştirilmesine yol açtı.  
 
Filtre kağıdının formülasyonu üreticilerin kendi patenti altındadır ancak bütün kağıtlar cam esaslı 
liflerin bazı işlemlerden geçirilerek özel bağlayıcılarla birbirine yapıştırılması metoduyla üretilmektedir. 
Üreticiler tarafından nemli ortamlarda kullanılan filtrelerde küfün oluşmasını engelleyen maddeler de 
eklenebilir. Bunun yanı sıra, filtre kağıdına su geçirmeyi önleyecek silikon bazlı maddeler de 
uygulanabilir.  
 
 
5.1.2. Separatör 
 
Filtre medyasının arasına ilkin plilenmiş kraft kağıdı konuyordu. Kraft kağıdının yerini alüminyum folyo 
aldı. Paslanmaz çelik ve kaplanmış alüminyum separatörler de kullanıldı. Paslanmaz çelik folyo sivri 
olduğu ve medyaya zarar verebileceği için folyonun uçları yuvarlatılarak sivriliği giderildi. Alüminyum 
folyoların da uçları kıvrılarak olabilecek hasarlara karşı filtrelerin dayanıklılığı arttırıldı. 
Filtre malzemesine şeritler halinde kabartma yivler açarak separatörsüz filtre üretmek için de 
denemeler yapıldı. Medya katlandığında kabartma yivler karşı karşıya geliyor ve içinden havanın 
geçebileceği oluklar oluşuyordu. Ancak HEPA filtrelerin üretiminde plilenmiş separatörlerin 
kalkmasıyla filtre paketinin dayanaklılığı azaldı. Bunu karşılamak üzere paketin içine güçlendirici 
destekler konuldu. Bundan sonra, medyaya plilerinin arasında boşluk bırakacak şekilde kurdele, şerit 
vb çeşitli materyaller yapıştırılması denendi. Medya katlanmadan bu materyaller kağıda yapıştırılıp 
sonra katlama yapıldı. Medya katlandıktan sonra söz konusu şeritlerin karşı karşıya gelmesi ve 
havanın geçeceği olukların oluşması sağlandı. Medya kat yükseklikleri de böylece azaldı. Bu şekilde 
üretilen filtreler ile derin plili filtrelerin yarattıkları basınç farkları eşitlenmiş oldu.  
 
Günümüzde separatör olarak “hotmelt” denilen, eritilerek medyanın üzerine şeritler halinde dökülen bir 
malzeme kullanılmaktadır. Bu malzeme sayesinde 35, 48, 96, 120 ve 180 mm kalınlıkta katlanan filtre 
paketleri kolaylıkla üretilmeye başlanmıştır. 
 
 
5.1.3. Dolgu Macunu 
 
Filtre paketi ile filtre çerçevesi arasından filtrelenmemiş havanın kaçmasını önlemek için birçok 
materyal kullanılabilir. Başlangıçta kaçakları önlemek için kağıt plilerin uçlarına kauçuk ya da neopren 
bazlı yapıştırıcılar sıkılıyordu. Filtre çerçevesi içine de bir kat kaplama maddesi püskürtülüyordu. Filtre 
çerçevesine filtre paketi monte edildiğinde bu iki yapıştırıcı madde birleşerek büyük kaçakları 
kapatıyordu. Ancak bu metotla % 100 başarı sağlanamayınca filtre paketi ile çerçeve arasına 
poliüretan köpük sıkılmaya başlandı. 
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5.1.4. Çerçeve 
 
HEPA filtrelerin orijinal çerçeveleri “exterior grade” kontrplaktı. II. Dünya savaşı süresince görülen bu 
kullanım şekli, ekonomik nedenler dolayısıyla aynı şekilde sürdürüldü. Yüksek ısı ve nem koşullarında 
ise kadmiyum kaplanmış saç kullanıldı. Daha sonra kontrplağın yerini, ondan daha da ekonomik olan 
“exterior grade” sunta aldı. Yangına dayanıklılık gerektiği ve metalin kullanılmasının sakıncalı olduğu 
durumlarda metalik tuz solüsyonları uygulanarak elde edilmiş yanmayı geciktirici “exterior grade” 
kontrplak kullanıldı. 
 
Kadmiyum kaplama çelik artık kullanılmamaktadır. Onun yerine galvaniz veya galvanil saç, alüminyum 
ve paslanmaz çelik materyaller alternatif olarak kullanılmaktadır. Çerçeve materyali uygulamaya ve 
sıcaklığa bağlı olarak seçilmektedir. 
 
Günümüzde çoğunlukla MDF (medium density fiber board) denilen malzeme çerçeve yapımında 
kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklıklar ve kullanıcı isteklerine bağlı olarak çeşitli metaller ve anodize 
çekme alüminyum da kullanılmaktadır.  
 
 
5.1.5. Sızdırmazlık 
 
Filtrelerin kenarlarından hava kaçağı olmayacak şekilde monte edilmesi gereklidir. Önceleri HEPA 
filtreler tuğla gibi birbirinin üzerine konularak monte ediliyordu ve araları da kağıt bantla kapatılıyordu. 
Şimdi ise HEPA filtrelerin montajı için birçok değişik montaj yöntemi kullanılmaya başlandı. 
 
Günümüzde filtrelerde genel olarak tek parça dökme poliüretan köpük ya da yapıştırılarak kullanılan 
dikdörtgen kesitli neopren conta kullanılmaktadır.  
 
HEPA filtrelerin filtrelenen mahallerin tavanlarındaki montaj kabinlerinde kullanılan tipleri dışında, 
kendinden yuvalı olup yuvarlak boruyla kanala bağlanan tipleri ya da klima santrallarına monte edilen 
V şeklindeki kompakt tipleri de vardır. Alüminyum çekme çerçeveli olanlar iki tarafı kafes koruyuculu, 
kuru contalı veya sıvı contalıdır. Sıvı conta montaj kabininde olup kenarları bıçak ucu gibi uzantıların 
bulunduğu tipler de mevcuttur. 
 
HEPA filtreler, EN 1822’ye göre H13 veya H14 olarak sınıflandırılmaktadır. Avrupa Standard 
Komitesi’nce (CEN) yayınlanan EN 1822 standardına göre HEPA filtrelerde sınıflandırma, testin genel 
prensipleri, etiketleme, test aerosolünün üretimi, ölçüm ekipmanları, partikül sayma istatistikleri, düz 
filtre kağıdının testi, filtre elemanlarındaki sızıntı, filtre elemanının veriminin belirlenmesi konuları 5 ayrı 
bölüm halinde incelenmiş ve bu bölümler sırasıyla 1998’de ve 2000’de kabul edilmiştir.   
 
 
 
 
6. HEPA FİLTRE VERİMLİLİK TESTİ VE SINIFLANDIRMA 
 
Önceleri HEPA filtrelerin verimliliği ulusal standartlara göre belirleniyordu. Her ulusal standartta 
kullanılan test aerosolünün tipinin, boyutunun ve yoğunluğunun farklı olmasından dolayı verimlilik ve 
sınıflandırmalarda farklılıklar bulunuyordu. En önemli ulusal standartlar ABD Askeri Standardı 282, 
İngiliz Standardı BS 3928, Alman Standardı DIN 24.184 ve Fransız Standardı NF X44-013’tür.  
 
Bunların içinde yalnızca DIN 24.184’de hem HEPA filtre verimliliği hem de kaçaklar ve kaçak testi ile 
ilgili kriterler hakkında tanımlar bulunmaktadır. HEPA filtrelerdeki kaçakların belirlenmesi için 
imalatçılar, müteahhitler, validasyon firmaları ve son kullanıcılar halen BS 5295, ABD Fed. Standart 
209E ya da IES-RP-CC–006–84-T gibi temiz oda standartlarını kullanmaktadır. Ancak söz konusu 
standartlar 60’lı-70’li yıllarda oluşturulduğu için bunların hiçbiri günümüzdeki endüstriyel isteklere 
cevap verememektedir. 
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Mikro elektronik endüstrisindeki hızlı gelişme, FDA(Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) ve EU-GMP’nin (AB 
İyi Üretim Uygulamaları) ilaç ve biyoteknoloji endüstrisine getirdiği zorunluluklar, HEPA filtrelerdeki 
verimliliğin yeni ve daha gelişmiş metotlarla belirlenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Lazer 
fotometre ve CNC (yoğunlaştırılmış çekirdek sayıcısı) gibi sayma tekniklerinin geliştirilmesi daha titiz 
çalışma gerektiren isteklerin uygulamaları için imkan tanımıştır. Dünyanın “global bir köy” oluşu 
yalnızca ulusal standartların yeterli olabileceği kapalı ulusal pazarlar olgusunu ortadan kaldırmıştır. 
Nerede üretilirse üretilsin, satın alınan ürün aynı kalite standardının tutturması beklentisiyle talep 
edilmekte ve elde edilmektedir. Bunun doğal sonucu olarak “basit” gibi görünen HEPA ve ULPA 
filtrelerin bile bütün ulusların kabul edeceği bir standartta üretilmesi gerekmektedir.  
 
1980’lerin sonunda VDMA-Alman Mühendisler Birliği, DIN-Alman Standart Enstitüsü’nden HEPA 
filtrelerin verimliliğini filtrede tutulabilecek en küçük partikül esasına göre belirleyebilecek bir standart 
geliştirmesini istedi.  1990’da, Almanya’da filtrasyon imalatçı firmalarından, partikül ölçü cihazı üretici 
firmalarından ve araştırma enstitülerinden kişilerin oluşturduğu bir çalışma grubu kuruldu. Bu grubun 
ortaya çıkardığı taslak halindeki DIN 24.183’e göre, geliştirilmiş son tekniklerin kullanılması zorunlu 
olsa da, ölçme donanımın yerleştirilmesi ve ölçüm teknikleri çok sıkı kurallara bağlanmamıştı. Bu 
çalışmalardan sonra, AB ve AB dışı ülkelerden 18 ulusal standart enstitüsünden ilgililerin katıldığı 
CEN-Avrupa Standart Komitesi, DIN 24.183’ün taslağını yeni Avrupa standardına temel olacak şekilde 
uyarlamayı kararlaştırdı. 1993’te, CEN teknik komitesi (TC 195), bu standardı geliştirmek üzere bir 
çalışma grubu (WG2) kurdu. İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç ve İsviçre’den uzmanların 
katıldığı çalışma grubu EN 1822 olarak bilinen HEPA filtre test standardını geliştirdi. EN 1822 
Standardı’nda, beş bölümde HEPA/ULPA filtrelerin sınıflandırılması, performans testlerinin yapılması, 
kaçakların ve toz toplama verimliliğinin belirlenmesi gibi en göze çarpan özelliklerini tanımlandı. EN 
1822’nin getirdiği en önemli yenilik, modern partikül sayma teknolojisinin kullanılmasını sağlaması ve 
partikül toplama verimliliğini minimum verimliliğe göre belirlemesidir. Bütün ölçümler nominal hava 
debisinde yapılacak olup kullanılan test debisi belirtilecektir. 
 
 
6.1. EN 1822 Test Prosedürünün Fiziği: 
 
a) Filtrelerin verimi, minimum verimi verecek tanecik boyuna göre belirlenecektir.  Başka bir deyişle, 
belirli bir filtre kağıdı için belirli bir hızda en düşük verimlilik değerini veren partikül boyutuna göre test 
yapılmalıdır, bu boyut da “Most Penetrating Particle Size” ya da kısaca MPPS olarak adlandırılır. (Bkz. 
Şekil 10) 
b) Filtre verimi, öncelikle filtre çerçeveleri ve contasıyla birlikte tüm filtre konstrüksiyonu için, bunun 
ardından da tüm filtre yüzey alanı taranarak noktasal olmak üzere iki şekilde belirlenmelidir. Verimlilik 
değeri elde edilen geçirgenlik değeri kullanılarak hesaplanmalıdır. Test edilen filtre hareketli aerosol 
besleme nozülü ve ölçüm uçlarıyla kullanılarak taranmalıdır. Burada belirlenecek birden çok sayıdaki 
noktasal verimlilik değeri test raporuna eklenecek olan grafiğe işlenecektir.  
c) Verim için doğru sınıflandırmayı yapabilmek için noktasal ve filtrenin tamamının verimi tabloda 
gösterilmiş değerlere uygun olmalıdır. 
 

 
 

Şekil 9. EN 1822 testi için kullanılan otomatik tarayıcı test cihazı. 
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Test prosedüründe önce, belirli hız için MPPS’ye göre filtre kağıdının testi yapılır. Aynı kağıtla üretilen 
filtre tarama testine tabi tutularak noktasal geçirgenlik ölçümü yapılır. Bu testte seçilecek hızın ve 
MPPS’nin filtre kağıdıyla yapılan testte kullanılanlarla aynı olması gerekmektedir. Noktasal değerlerin 
aritmetik ortalamasından filtrenin toplam geçirgenliği ve verimliliği hesaplanır. Şekil 9, EN 1822 testi 
için kullanılan otomatik tarayıcı test cihazını göstermektedir. 
 
Yukarıda anlatılan yönteme göre filtrenin H10 ile U17arasında hangi sınıfa girdiği belirlenir (Tablo 1). 
Filtre imalatçısı, ortalama ve/veya noktasal geçirgenlik veya verimliliği hava hızı, MPPS değeri ve 
sınıflandırmayla birlikte belirtmelidir. 
 

 
 
Şekil 10. Belirli bir filtre kağıdı için belirli bir hızda en düşük verimlilik değerini veren partikül boyutuna 

göre test grafiği 
 

Yeni EN 1822 Standardı HEPA/ULPA filtreler için kullanılan BS 3928, DIN 24184 or AFNOR NF X44-
013 gibi bütün ullusal satndartların yerine geçmiştir.  
 
Standart, kaçak testi için filtre taraması yapılmadığı takdirde yağ dumanı ile yapılan testin yapılmasına 
izin vermektedir. 
 
 
6.2. Filtrenin monte edildiği yerde test edilmesi  
 
Yukarıda anlatılan, filtre üreticilerinin fabrikada yaptığı testler, filtrenin monte edildiği yere 
uygulanamayabilir. Noktasal partikül tutma verimlerinin ortalaması olarak belirlenen filtrenin 
tamamındaki partikül tutma verimliliğini ölçmek için gerekli olan parametreler filtrenin monte edildiği 
mahalde tam doğru olarak ayarlanamayabilir. 
 
Filtre üreticilerinin temin ettikleri her HEPA/ULPA filtre için ayrı bir test raporunu istemesi kullanıcılara 
önerilmektedir.  Söz konusu raporların filtreyle ilgili bütün sayısal bilgileri içermesi gereklidir. Bu 
bilgiler; test sırasında kullanılan hava debisi, test debisinde filtrenin basınç düşümü, filtrenin MPPS’ye 
göre partikül tutma verimi ve buradan hesaplanan  filtre sınıfı olarak sıralanmaktadır. 
 
Filtre imalatçısının verdiği test raporlarıyla elde edilen noktasal ve filtre tamamında verimlik 
değerlerinden sonra kullanıcı yerine monte edilen filtrenin nakliye, montaj sırasında hasar 
görmediğinden ve filtrede ya da contasında kaçak olmadığından emin olmalıdır. 
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Doğru montaj ve filtre montajının sıkılığı kontrol edilmelidir. Bu testleri yapabilmek için gerekli detaylar 
ISO 14644-3 Standardı’nda bulunmaktadır. Bu stardarda göre yapılan testlerle filtrenin verimliliği değil, 
paketleme, nakliye, taşıma ve montaj sırasında hasar görüp görmediği belirlenmektedir. Bu test ile 
tavan, duvar, kanal ya da herhangi bir cihaza monte edilmiş filtrelerin fotometre ya da partikül sayıcı 
kullanılarak çerçevesi ile medyasının arasından, yuvasının contasından, yuvanın oturduğu tavan 
ızgarasından kaçak olup olmadığı tespit edilmektedir. Bu standart kullanılacak cihazların da tanımını 
vermektedir. 
 
ISO 5’e kadar temiz odalarda, H14’e kadar filtreler için sıvı aerosolün kullanımının probelme olmadığı 
mahallerde testler yapılabilmektedir.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Filtrelerin tipleri ve imalattan sonra geçmeleri gereken verimlilik testlerindeki standartlar gözden 
geçirilmiştir. 
 
Ön ve kaba filtreler için laboratuarlarda yapılan testlerin gerçek işletme koşullarına uymadığı 
görüldüğü için yapılan testlerin metodları değiştirilmektedir. Geliştirilmiş en son standart olan EN 
779:2002, laboratuar koşullarında 0.4 mikron boyutundaki partiküllere göre verimliliğin saptanmasını 
sağlamaktadır. Ancak gerçek işletme koşullarındaki minimum ömür verimin ortaya çıkarılması için de 
filtre medya lifinin üzerindeki yükün boşaltılarak testin bir kez daha yapılarak raporlanmasını 
sınıflandırma şart koşmaktadır. 
 
HEPA filtrelerin verimliliği, yeni kabul edilen EN 1822 Standardına göre, filtrenin geçirdiği en küçük 
parçanın yüzde olarak oranına göre saptanmaktadır.  HEPA filtreler için imalatçıdan istenilen EN 
1822’ye göre test edildiğine dair belge yeterli olmamaktadır, filtreler monte edildikleri yerde hali 
hazırda mevcut bulunan standartlara göre test edilmelidir. Test sırasında kullanılacak cihazların tanımı 
gene bu standartlarda yapılmıştır.  
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Orkun Baki ANIL 
Moghtada MOBEDİ 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada amaç, hastanedeki tüm hijyenik ortamlar için klima ve havalandırma sistemi tasarım 
parametrelerinin standartlar tarafından önerilen değerlerinin gözden geçirilmesi ve karşılaştırılmasıdır. 
Bu makalede öncelikle hijyenin öneminden bahsedilmiş, hastane hijyenik ortamları tanıtılmış, bu 
ortamlarda hijyenin korunması için alınması gerekli önlemlere değinilmiştir. Ayrıca hastane hijyenik 
ortamlarının en önemlilerinden birisi olan ameliyathaneler için klima ve havalandırma sistemleri 
tasarım parametreleri açıklanarak, bu parametrelerin standartlar ve kılavuz kitaplar tarafından önerilen 
tasarım değerleri karşılaştırılmıştır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Hastane havasının hijyenik olması hasta ve hastane ekibi sağlığı üzerinde büyük önem taşımaktadır. 
Hastanedeki hijyenik ortamlar içinde en büyük riski ameliyathaneler taşımaktadır. Ameliyat sırasında 
enfeksiyon yaratan kirlilik ameliyat bölgesine iki şekilde taşınabilir. Bunlar direk temas ve hava yoluyla 
taşınma olarak gruplandırılabilir. Bu taşınma sonucunda da ameliyat bölgesi enfeksiyonu görülebilir. 
Bu enfeksiyon ise ameliyatın başarısız olmasına, hastanın tekrar tedavi görmesine hatta ameliyatın 
türüne bağlı olarak, hastanın hayatını kaybetmesine varan sonuçlar doğurabilir. Ameliyat sonrası 
enfeksiyon riskinin azaltılması için gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır. 
 
Hastane ortamlarında, özellikle de ameliyat odalarında temiz hava kullanılmasının temel nedeni 
aseptik bir ortam yaratıp, yaratılmış bu aseptik ortamı korumaktır. Aseptik ortam, uygun debilerde 
temiz hava sağlayıp, yine uygun debilerde ve uygun noktalardan havanın çekilmesiyle sağlanır. 
Yaratılan bu aseptik ortam hastadan hastaya ve hastadan personele patojen geçiş riskini azalttığı gibi 
hastalarda ameliyat sonrası görülen enfeksiyon riskini de azaltmaktadır. Bu riskin azalmasıyla 
hastaların ilk ameliyatları sonrasında tekrar tedavi edilmeleri gerekliliği ortadan kalkmakta, takip eden 
tedaviler için harcanan zaman ve paradan tasarruf edilmektedir. Ameliyat sonrası enfeksiyonu, 
özellikle diz ve kalça eklemlerinin protez ameliyatları açısından büyük önem teşkil etmektedir. Bu tip 
ameliyatlarda çok derin kesiler açıldığından ve büyük protezler vücut içine yerleştirildiğinden ameliyat 
odasının havasının temizliği çok önemli bir faktördür. Gerek asılı kalmış parçacıkların ameliyat bölgesi 
ile direk teması, gerekse bu parçacıkların kullanılan ekipman ya da protezlerin üzerine yerleşmesi 
vasıtasıyla ameliyat bölgesine dolaylı olarak taşınması sonucu gelişebilecek ameliyat sonrası 
enfeksiyon, ameliyatın tamamen başarısız olmasına, hastanın ağrı duymasına, ameliyatın ağırlığı 
sebebiyle hemen ikinci bir ameliyat yapılamayan durumlarda ise, hastanın bu sorunu 6-12 ay 
çekmesine ve bu süre sonunda aynı ameliyatın tekrarlanmasına yol açmaktadır [1, 2]. Diğer zorlu 
ameliyat türlerinde ise (organ ve kemik iliği nakilleri, beyin ve omurilik ameliyatları vb.); ameliyat odası 
havasının temizliği aynı önemi taşımakta, oluşabilecek ameliyat sonrası enfeksiyon hastanın hayatını 
kaybetmesi ile bile sonuçlanabilmektedir. 
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Hastane enfeksiyonu nedeniyle gerçekleşen yıllık ölümler ve bunun Amerika Birleşik Devletleri bütçesi 
üzerindeki tahmini yıllık etkisi Tablo.1’de gösterilmiştir. Tablodan görülebileceği gibi, bu harcamaların 
1.6 milyar dolarlık kısmı ameliyat bölgesi enfeksiyonları içindir. Her yıl Amerika’da tahmini olarak 
19000 insan bu enfeksiyonlar sonucu hayatını kaybetmektedir. Dünya sağlık örgütünün bilgilerine göre 
tüm dünyada 1.4 milyon insan hastane enfeksiyonu yüzünden rahatsızlık çekmektedir [3]. 
 
Tablo 1. Hastane enfeksiyonu etkilerinin ABD üzerindeki yıllık etkisi 
 

 
 
2. HASTANELERDEKİ HİJYENİK ORTAMLAR 
 
Hastanelerde çeşitli amaçlar için kullanılmak üzere tasarlanmış hijyenik ortamlar mevcuttur. Bunlar şu 
alt başlıklar altında incelenebilir. 
 
1. Ameliyathaneler 
2. Doğumhaneler 
3. Yoğun bakım üniteleri 
4. Karantina odaları 
5. Koruyucu ortam odaları 
6. Otopsi odaları 
7. Laboratuvarlar 
 
2.1. Ameliyathaneler 
 
Ameliyathaneler her türlü cerrahi operasyonun yapılabilmesi için tasarlanmış, ASHRAE (American 
Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers – Amerikan Isıtma, Soğutma ve 
İklimlendirme Mühendisleri Derneği) ve AIA (American Institute of Architects – Amerikan Mimarlar 
Enstitüsü) tarafından çeşitli alt bölümlerden oluşması önerilen önemli hijyenik alanlardandır. Bu 
bölümler şunlardır [1, 7]; 
 
1. Ameliyat odaları 
2. Hasta hazırlama odaları 
3. Anestezi cihaz odaları 
4. Uyanma odaları 
5. Sterilizasyon odaları 
6. Temiz eşya odaları 
7. Kirli malzeme odaları 
8. Koridor ve holler 

Ekstra Harcamalar 
 

Ekstra Gün 
 
 Enf. Başına 

Ort. 
 

ABD Tahm. 
Top. 
 

Enf. Başına 
Ort. 
 

Enf. Başına 
Ort. 
 

ABD Tahm. 
Top. 
 

Doğrudan Enf. 
Kaynaklı 
Ölümler 

 
 ABD Tahm. 

Top. 
 

ABD Tahm. 
Top. 

 

Enfeksiyonun Yol 
Açtığı Ölümler 

 
 

Ameliyat böl. Enf. 
 
 Zatürre 

 
İdrar Yolları 
Enfeksiyonu 
 Diğer 

 Toplam 

 

     

Bakteremi 
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2.1.1. Ameliyat Odaları 
 
Her türlü cerrahi müdahalenin yapıldığı alanlardır. Bir çok elektronik cihaz içermektedir. Ayrıca 
bünyesinde steril cihazlar da barındırmaktadır. 
 
2.1.2. Hasta Hazırlama Odaları 
 
Bu odalar hastaların ameliyat önlüklerini giydikleri, eşyalarını bıraktıkları ve hemşireler tarafından 
ameliyata hazırlandıkları odalardır. 
 
2.1.3. Anestezi Cihaz Odaları 
 
Anestezi odaları her türlü anestezi cihazının temizlendiği, test edildiği ve saklandığı odalardır.  
 
2.1.4. Uyanma Odaları 
 
Hastaların ameliyat ya da anestezi sonrası kendine gelmeleri ve ameliyathaneden yollanmadan önce 
tutuldukları odalardır. 
 
2.1.5. Sterilizasyon Odaları 
 
Cihazların sterilizasyonunun yapıldığı ve steril cihazların saklandığı alanlardır. 
 
2.1.6. Temiz Eşya Odaları 
 
Kullanılmamış çarşaflar, koruyucu kıyafetler gibi eşyaların saklandığı alanlar bu tip odalardır. 
 
2.1.7. Kirli Malzeme Odaları 
 
Kirli malzeme odaları, her türlü kullanılmış cihaz veya malzemenin temizlenmeye gönderilmeden ya da 
atılmadan önce depolandığı alanlardır. 
 
2.1.8. Koridor ve Holler 
 
Bu alanlar ameliyathane içinde bahsi geçen mahalleri birbirine bağlayan ve hastanenin diğer 
koridorlarına göre daha “temiz” olan geçiş mahalleridir. 
 
 
2.2. Doğumhaneler 
 
Doğumhaneler ameliyathanelerin belirli bir alan üzerine özelleşmiş bir türü olarak görülebilir. 
Geleneksel tasarlanmış doğumhanelerde anne; doğum kasılmaları başladığında sancı odasına, 
doğum başladığında doğumhaneye, doğumu takiben uyanma odasına, ardından da bebeği ile birlikte 
kalabilmesi için doğum sonrası odasına alınmaktadır. Fakat modern tasarlanmış doğumhanelerde; 
anne hiçbir şekilde yerinden kıpırdatılmamakta, doğumun aşamalarına göre gerekli cihazlar 
doğumhaneye getirilmektedir. Sadece sezaryen ameliyatları için anne daha donanımlı doğumhaneye 
götürülerek ameliyat sonrası tekrar odasına getirilmektedir. 
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2.3. Yoğun Bakım Üniteleri 
 
Yoğun bakım üniteleri durumu kritik olan hastaların sürekli gözetim altında tutulduğu ve gerekli 
hallerde yaşam destek üniteleriyle desteklendiği mahallerdir. Ortam havasının hijyenik olması özellikle 
yanık bakım ünitelerinde büyük önem arz etmektedir. 
 
 
2.4. Karantina Odaları 
 
Karantina odaları özellikle hava yoluyla bulaşan bir hastalığa sahip olan hastaların muayene ve 
tedavilerinin yapıldığı odalardır. Bulaşıcı hastalığı yayabilecek mikro-organizmaların dış ortama 
çıkmasının engellenmesi için bu tip odalar sürekli negatif basınç altında tutulmalıdır. 
 
 
2.5. Koruyucu Ortam Odaları 
 
Bu tip odalarda ise herhangi bir sebepten (cerrahi müdahale, ilaç kullanımı, herhangi bir hastalık vb) 
bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar tutulur. Burada amaç bağışıklık sistemi zayıf hastanın ortamdan 
ya da başka bir hastadan herhangi bir mikrop kapmasını engellemektir. Oda içerisine dış ortamdan 
hava sızmasını engellemek için bu tip odalar sürekli pozitif basınç altında tutulmalıdır. 
 
 
2.6. Otopsi Odaları 
 
Otopsi odalarında kadavralara müdahalede bulunulduğundan oda içerisinden üretilen parçacık miktarı 
çok fazladır. Özellikle kemik kesimi gibi işlemlerde kullanılan elektrikli kesiciler çok fazla miktarda 
kemik tozunun ortama yayılmasına sebep olmaktadırlar. İnsan vücudunda yaşayan mikro-
organizmalar, yayılan bu parçacıklarla taşınacağından, yaratılan bu parçacıkların hem ortamdan 
uzaklaştırılması hem de diğer mahallere yayılmasının engellenmesi gerekmektedir. Bunun için otopsi 
odalarında uygun noktalardan gerekli miktarlarda egzoz yapılmalı ve otopsi odaları negatif basınç 
altında tutulmalıdır. 
 
 
2.7. Laboratuvarlar 
 
Laboratuvarlarda hastalardan alınan vücut sıvıları ve doku örnekleri incelenmektedir. Bu örnekler 
enfeksiyon yayma riski taşıdığından örneklerden ortama yayılan parçacıkların temizlenmesi ve diğer 
mahallere taşınmaması büyük önem taşımaktadır. 
 
 
 
 
3. HİJYENİK ORTAMLARDAKİ KİRLİLİK KAYNAKLARI 
 
Hijyenik ortamlardaki en önemli kirlilik faktörlerinden birisi insandır. Hareketsiz bir insan ortama saatte 
yaklaşık 1000 parçacık yayar [1]. Kişinin hareketliliği arttıkça yaydığı parçacık sayısı da artmaktadır. 
Bu parçacıklar genelde ölü üst deriden kaynaklanır. Bu deri parçacıkları mikro-organizma 
taşıyabileceği gibi havada uzun süre asılı da kalabilir. Ayrıca aksırma, öksürme ve yüksek sesle 
konuşma gibi eylemler de ortama yüksek oranda parçacık yayılmasına sebep olmaktadır.  
 
Havanın hareketsizliğinden dolayı çökmüş tozun herhangi bir hava hareketi sebebiyle tekrar 
yükselmesi de bir kirlilik kaynağıdır. Havanın hareketlenmesine sebep olarak fazla sayıda personel ve 
bu personelin hareketliliği sayılabilir. Ayrıca günlük işlerden olan yatak çarşaf ve kılıflarının 
değiştirilmesi de çok sayıda parçacığın tekrar havalanmasına sebep olmaktadır. Hastanenin herhangi 
bir yerindeki yenileme ya da tamir işi de burada yaratılan parçacıkların diğer ortamlara taşınmasıyla 
sonuçlanabilmektedir. 
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Kirlilik kaynaklarından en önemlisi, klima ve havalandırma sisteminin mikro-organizmalar tarafından 
istila edilmesidir. Hastane ortamlarında hijyen, klima ve havalandırma sistemiyle sağlandığından 
problemli bir sistem ile hijyenin sağlanması imkansız hale gelmektedir. Sistemde özellikle ıslak filtreler, 
terleme tavaları, nemlendiricileri gibi suyun mevcut olduğu yerler ile mikro-organizmaların yerleşmesini 
kolaylaştıracak pürüzlü ya da gözenekli yüzeyler mikro-organizmaların yerleşimi için uygun yerlerdir. 
Bu gibi yerlere gerek tasarım gerekse işletme sırasında gerekli önem verilmelidir. 
 
 
 
 
4. HİJYENİK ORTAMLARDA KİRLİLİĞİ AZALTMA YÖNTEMLERİ 
 
Hastane hijyenik ortamlarında oluşan kirliliği azaltmak için alınması gereken önlemler, personel 
tarafından ve havalandırma sistemleri açısından alınanlar olarak iki başlık altında incelenebilir. 
Personel tarafından alınması gereken önlemler daha çok uygulama anında gerçekleştirilirken, klima ve 
havalandırma sistemi açısından alınması gereken önlemler genellikle sistemin kurulumu ya da 
tasarımı sırasında kararlaştırılmalı ve uygulanmalıdır. 
 
 
4.1. Personel Tarafından Alınması Gerekli Önlemler 
 
Hareket halindeki her insanın ortama parçacık yaydığından önceki başlıklarda bahsedilmişti. 
Hastanelerdeki hijyenik ortamlarda görevli personel de ortam içinde çalışırken ortama parçacık 
yaymaktadır. Parçacık yayımını en aza indirmek için hijyenik ortamda görevli personel mutlaka maske, 
başlık, galoş, eldiven, önlük gibi parçacık geçirmeyen özel dokuma ile üretilmiş koruyucu kıyafetleri 
kullanmalıdır. Bu tarz kıyafetler personelden ortama ve dolaylı olarak hastaya parçacık geçişini en aza 
indirirken, hastadan da personele benzer geçişi engellemekte, hastayı personelden koruduğu gibi 
personeli de hastadan korumaktadır. 
 
Personelin hijyenik ortam içindeki hareketi en alt seviyede tutulmalıdır çünkü fazla hareket personel 
üzerindeki ya da yerdeki çökmüş tozun tekrar havalanmasıyla sonuçlanmaktadır. Ayrıca hijyenik 
ortama dış mahallerden parçacık girişinin de engellenmesi için hijyenik ortama giriş-çıkış mümkün 
olduğunca az yapılmalıdır [2, 5].  
 
Hijyenik mahal içindeki ve hijyenik mahal ile çevre mahaller arasındaki hareketi azaltmak için hijyenik 
ortamda mümkün olduğunca az personel görevlendirilmelidir. Bu şekilde hem hareketlilik azaltılacak, 
hem de kişi sayısına bağlı olarak personelden yayılan parçacık sayısında da azalma görülecektir [5]. 
 
Hijyenik mahal personelinin dikkat etmesi gereken son nokta, hastaya dokunan her şeyin kullanımdan 
önce ve sonra sterilizasyonunun yapılması, atılacak cihazların ise mümkün olduğu kadar çabuk kirli 
cihaz odalarına gönderilmesidir. Böylece hastalar arası ya da hastadan personele mikrop geçişi 
engellenebilir. 
 
 
4.2 Klima ve Havalandırma Sistemi ile Sağlanması Gerekli Önlemler 
 
Daha önce bahsedildiği üzere hastanelerin hijyenik ortamlarında havanın hijyenik olması ortama 
verilen temiz hava ile sağlandığından, klima ve havalandırma sisteminin temizliği dikkat edilmesi 
gereken en önemli hususlardandır. Sistemin işletilmesi sırasında özellikle nemin ve suyun toplandığı 
terleme tavaları, nemlendiriciler ve kanal izolasyonları gibi noktaların periyodik kontrolleri yapılmalıdır. 
Sistemde mikrobiyolojik yerleşim için riskli noktalarda, sistemin tasarımı ve inşası sırasında anti-
bakteriyel malzemeler seçilmeli ve kullanılmalıdır. 
 
Hijyenik ortamlar içinde, özellikle ameliyat odalarında, birçok standart ve kılavuz kitabında belirtildiği 
gibi düzgün hava akış üniteleri kullanılmalıdır. Bu şekilde havanın akışı rahatça egzoz menfezlerine 
yönlendirilebildiği gibi oluşan parçacıklar da ortam içine yayılmadan ortamdan uzaklaştırılabilir. 
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Ayrıca ortama verilen havanın temizlenmesi için 0,3 µm üzerindeki parçacık büyüklükleri için %99,97 
verimlilikte HEPA filtreler kullanılması gerekmektedir. Havadaki parçacıklar mikro-organizmaların 
taşınması için çok iyi birer araç olduklarından parçacıkların temizlenmesi havanın mikro-
organizmalardan büyük oranda arındırılması anlamına gelmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. Havada bulunan patojenlerin boyutları [13] 
 
Şekil 1’de görülebildiği gibi mantarlar, sporlar ve bakterilerin büyük çoğunluğu 0,3 µm’den büyük 
oldukları için kullanılan HEPA filtre sonrasında havadaki mikro-organizmalar büyük ölçüde 
engellenmiş olacaktır. Daha küçük mikro-organizmaların ise bir bölümü filtre tarafından tutulmuş 
parçacıklar üzerinde taşınmakta olduğundan havadaki canlıların küçük bir kısmı filtreden geçecektir. 
Filtreden geçen bu mikro-organizmaların dezenfeksiyonu içinse ultraviyole ışık ya da kanala verilecek 
az miktarda ozon gazı kullanılabilir. Ultraviyole ışınlar canlılar için zararlı olduğundan ultraviyole ışığa 
maruz kalan mikro-organizmalar ölmekte ya da uzunca bir süreliğine canlılıklarını yitirmektedirler. 
Ozon gazı da canlılar için toksik etki yaptığından ozon gazına maruz kalan mikro-organizmalarda da 
aynı sonuçlara rastlanmaktadır. 
  
Ortamda sağlanan hijyenin korunması içinse, mahal içindeki kirleticilerden ortama yayılan 
parçacıkların da temizlenmesi gerekmektedir. Bu parçacıkların havadaki konsantrasyonlarının 
düşürülebilmesi için, ortama uygun oranlarda hava sağlanması gerekmektedir. Yeterli hava değişim 
sayıları sağlandığı zaman hem ortam, yaratılan parçacıklardan arındırılmış olacak, hem de ortama 
yeterli taze hava sağlanmış olacaktır. 
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Hijyenik ortamdan istenen basınç ilişkisini koruyacak debilerde hava egzoz edilmelidir. Ayrıca egzoz 
menfezlerinin yerlerinin seçiminde özen gösterilmelidir. Egzoz yapılırken ortam içerisindeki hava 
akışının ve ortam havasındaki parçacıkların egzoz menfezlerine yönlendirilmesi sağlanmalıdır. 
 
Tüm bu bahsedilen önlemler bir bütün içinde uygulandığı zaman hijyenik ortam içerisinde gerekli taze 
hava oranı sağlanmış ve ortam içerisindeki havanın temiz kalması garanti altına alınmış olmaktadır. 
 
 
 
 
5. HASTANE HİJYENİK ORTAMLARINDA KLİMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ TASARIM 
PARAMETRELERİ 
 
Konfor uygulamalarında klima ve havalandırma sistemleri tarafından kontrol edilmesi gereken üç 
parametre vardır. Bunlar, sıcaklık nem oranı ve hava değişim sayıları olarak sayılabilir. Oysa hijyenik 
ortamlar için tasarlanmış klima ve havalandırma sistemleri bu parametrelere ek olarak; havadaki 
parçacık ve mikro-organizma sayısını, hava hızını, hava dağılımını ve hijyenik mahal ile çevre 
mahaller arasındaki basınç ilişkisini de belirlenmiş değer aralıklarında kontrol etmelidir. 
 
Bahsedilen bu yedi parametrenin kontrol aralıklarına ilişkin olarak standartlar ve kılavuz kitaplar 
bulunmaktadır. Birçok ülkede kullanılmakta olan standart ve kılavuzlar şunlardır; 
 
1. Temiz odalar için düzenlenmiş Amerikan standardı FED 209E ve Avrupa standardı ISO 14644; 
2. Hastane havalandırma sistemleri için düzenlenmiş Alman standardı DIN 1946/4 [14]; 
3. Hastane klima ve havalandırma sistemleri için düzenlenmiş İsviçre standardı SWKI 99-3 [11]; 
4. Hastane klima ve havalandırma sistemleri için DIN 1946/4 ve SWKI 99-3 standartlarından yola 

çıkılarak hazırlanmış kılavuz, VDI 2167 [11]; 
5. Fransız hastane havalandırma standardı NF S90:351 [11, 12]; 
6. Hastane mahalleri iç hava kalitesine ilişkin Brezilya standardı NBR 7256 [11]; 
7. İspanyol havalandırma standardı UNE100713:2003 [11]; 
8. Hollanda’da kullanılan hastane tasarımıyla ilgili kılavuz CBZ [11]; 
9. Hastane tasarımına mimari, mekanik ve elektrik açılarından yaklaşımlarda bulunan AIA Guidelines 

for Design and Construction of Health Care Facilities – Sağlık Binaları Tasarım ve İnşa Kılavuzu 
[7]; 

10. ASHRAE tarafından yıllık olarak yayınlanan el kitaplarından ilgili bölümlerdeki yönergeler ve 
ASHRAE HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics – Hastane ve Klinikler için İklimlendir ve 
Havalandırma Sistemleri Tasarımı El Kitabı [1]; 

11. CDC (Centers for Disease Control and Prevention – Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) 
yönergeleri [7, 11]; 

12. HICPAC (Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee – Hastane Enfeksiyon 
Kontrol Uygulamaları Danışmanlık Komitesi) kılavuzları [11]. 

 
olarak sıralanmaktadır. FED 209 ve ISO 14644 temiz odalar ile ilgili standartlar olduğundan ve 
doğrudan ameliyat odalarıyla ilgili yönlendirmeler içermediğinden standartların karşılaştırılması 
sırasında bu standartlara atıfta bulunulmamıştır. Bu sıralanan standartlardan bir kısmına 
ulaşılabilmişken geri kalanlara daha önce yapılmış çalışmalar aracılığı ile ulaşılabilmiştir. Bu makalede 
sözkonusu standart ve kılavuzların ameliyat odaları için karşılaştırılması yapılacaktır. 
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6. AMELİYAT ODASI TASARIM PARAMETRELERİ 
 
 
6.1. Ameliyat Odası Tipleri 
 
Ameliyat odaları çeşitli standartlarda hijyen ihtiyaçlarına göre gruplandırılmışlardır. ASHRAE ve AIA 
yönergelerine göre ameliyat odaları üçe ayrılmaktadır. Lokal anestezi altında yapılan ikincil ameliyatlar 
için kullanılmakta olan ameliyat odaları A Sınıfı’na girmektedir. Ancak lokal anestezi kullanılmasına 
rağmen damar içi girişimler, omurilik ya da beyin zarı ameliyatları ikincil ameliyatlar başlığı altında 
değerlendirilmemektedir [1,7]. Ağızdan ya da enjeksiyon ile sakinleştirilmiş hastaların birincil ya da 
ikincil dereceli ameliyatlarının yapıldığı odalar ise B Sınıfı’na girmektedir. Mide, karaciğer gibi genel 
cerrahi ameliyatları bu sınıf ameliyat odalarında yapılmaktadır [1, 4]. C Sınıfı ameliyat odaları ise 
yaşam destek ünitelerinin kullanıldığı, genel anestezi altında yapılan ameliyatlar için kullanılmaktadır. 
En yüksek hijyen gereksinimi bu tip odalardadır. Bu odalarda yapılan ameliyatlar için organ nakli, kalp 
ya da ortopedik protez ameliyatları örnek verilebilir [1, 4]. DIN standardına göre ise yüksek ve çok 
yüksek hijyen isteyen odalar Sınıf 1, normal seviyede hijyen ihtiyacı olan odalar ise Sınıf 2 olarak 
ayrılmaktadır [14]. 
 
 
6.2. Sıcaklık 
 
Ameliyat odasının sıcaklığı cerrahi ekibin konfor hissi üzerinde büyük önem teşkil etmektedir. 
Koruyucu kıyafet giymiş, belirli bir fiziksel faaliyet içinde bulunan ve yüksek miktarda ısı yayan 
ameliyat lambaları altında çalışan cerrahlar ile ameliyat sırasında cerrahlar kadar çok çalışmayan 
hemşireler ya da anestezi uzmanlarının kendilerini konforlu hissettikleri sıcaklıklar farklıdır. Cerrahlar 
genelde düşük sıcaklıklarda kendilerini daha konforlu hissederken, hemşire ve anestezi uzmanları 
aynı ortamı soğuk bulmaktadır. Hemşire ve anestezi uzmanlarının konforlu hissettiği ortalama 
sıcaklıklarda ise cerrahlar ameliyat odasının sıcak olduğunu düşünmektedir [6]. 
 
Personelin konforu kadar ameliyatın türü de sıcaklığın belirlenmesinde önem taşımaktadır. Genelde 
kalp ameliyatları 15-16°C’de başlamakta ve ameliyat sırasında odanın sıcaklığı 26°C’ye kadar 
yükseltilmektedir [1]. Organ nakilleri için ise ameliyat odası sıcaklığı genelde 15-16°C olarak 
belirlenmektedir [1]. Fakat pediatrik ameliyatlarda ameliyat odası sıcaklığının 30°C civarında olması 
istenmektedir [1]. Bunun sebebi çocukların yetişkinlere göre düşük sıcaklıklardan daha kolay 
etkilenmesidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus; gerek çocuk gerek yetişkin hastalar için, 
hastanın hipotermiye girmesinin engellenmesidir. Yapılan daha önceki çalışmalar 21°C altındaki 
ameliyat odası sıcaklıklarında hastanın ısı kaybının yüksek olduğunu ve hipotermiye girme riskinin de 
yükseldiğini göstermiştir [6]. 
 
Ameliyat odası sıcaklığı açısından bakıldığında ASHRAE yönergeleri tasarım sıcaklığı aralığı olarak 
18-26°C arasını önermektedir. AIA yönergesi ise 20-23°C’ler arasının göz önünde bulundurulmasını 
önermektedir. DIN 1946/4 standardının önerisi ise 19-26°C arasını tasarım sıcaklığı olarak almak 
yönündedir. CBZ kılavuzu ise sağlanan havanın sıcaklığını 18-24°C arası önerirken, ameliyat ekibi için 
farklı sıcaklıklar önermektedir. VDI 2167 de CBZ ile aynı sıcaklık aralığını önermekte ve ortam 
sıcaklığının ameliyat ekibinin konforuna göre oda içerisinden ayarlanabilir olması gerektiğini 
vurgulamaktadır. NBR 7256 için ise önerilen sıcaklık 19-24°C’ler arası iken sadece sezaryen 
ameliyatları için 22-26°C arasındaki sıcaklıklar önerilmektedir [1, 7, 11]. 
 
 
6.3. Bağıl Nem Oranı 
 
Ameliyat odasının bağıl nem oranı da personelin konfor hissi üzerinde büyük paya sahiptir. Ayrıca 
bağıl nem oranı ameliyat bölgesindeki yaranın kurumasında ve kanın pıhtılaşmasında büyük bir 
etkendir. 
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Çoğu uygulamada klima ve havalandırma sistemi ameliyat odası nem oranının ameliyat sırasında 
personel tarafından ayarlanabileceği şekilde tasarlanmaktadır. Bu sistemlerde personel tarafından 
sıklıkla yapılan bir yanlış, nemden kaynaklanan yüksek sıcaklık hissinin ortam sıcaklığının yüksek 
olmasıyla karıştırılmasıdır. Bu durumlarda sadece ortam sıcaklık ayarının düşürülmesi, ortamın bağıl 
nem oranının artmasıyla sonuçlanmakta bu ise daha da artan rahatsızlık hissi yaratmaktadır. Sonuç 
olarak, ameliyat ekibinin konsantrasyonu bundan olumsuz olarak etkilenmektedir. Bu yüzden özellikle 
ortamın sıcaklığı düşürülürken nem oranı göz ardı edilmemelidir. 
 
Ameliyat odalarında yüksek bağıl nem oranlarının istendiği durumlar, göz ameliyatları ya da yanık 
tedavisi için doku nakilleri gibi ameliyat bölgesinin kurumasının istenmediği durumlardır. 
 
ASHRAE, AIA, DIN, CDC ve HICPAC tasarım değerleri olarak %30-60 arası bağıl nem oranlarını 
önermekte ve nem oranının ameliyat ekibi tarafından ayarlanabilir olması gerektiğini vurgulamaktadır. 
NF S90:351 için ise bağıl nem değerleri %40-60 arasında tutulmalıdır. VDI 2167 tarafından önerilen 
nem oranı ise %30-50 arasıdır. Brezilya standardı olan NBR 7256’ya göre bağıl nem oranı %45-60 
aralığında kalacak şekilde tasarlanmalıdır [1, 7, 11, 12]. 
 
 
6.4. Parçacık ve Mikro-organizma Sayısı 
 
Genelde havadaki parçacıklar mikro-organizma taşıyıcı birer araçtırlar. Dolayısıyla havadaki parçacık 
sayısı ile ameliyat bölgesi enfeksiyon riski doğru orantılıdır. 
 
Bu riski azaltmak için havanın filtrelenmesi gereklidir. Filtreleme işlemi için 0.3μm’den büyük 
parçacıklar için en az %99.97 verimliliğe sahip HEPA filtrelerin kullanılması incelenen tüm standart ve 
kılavuzlar tarafından önerilmektedir. Eğer hastane enfeksiyon komiteleri gerekli görürse daha yüksek 
verimlilikte (%99,997, %99,9997...) HEPA filtreler de kullanılabilir. 
 
Şekil 1’de görülebileceği gibi 0.3μm’lik parçacıkların elenmesi havayı parçacık ve mikro-organizma 
açısından büyük oranda temizlemektedir. AIA ve ASHRAE filtreleme işleminin ardından UV/UVGI 
kullanımını kabul etmektedir. Fakat dikkat çektikleri nokta UV/UVGI kullanımının havanın temizlenmesi 
için ana faktör olmadığı, sadece ana faktör olan filtrelemeye yardımcı olarak kullanılması gerektiği 
hususudur. 
 
AIA, ASHRAE CDC ve HICPAC %99.97 verimlilikte HEPA filtreyi son filtre olarak tavsiye 
etmektedirler. Ayrıca çok kademeli filtreleme sistemleri kullanılmalıdır. VDI 2167’ye göre HEPA filtreli 
terminal ünitelerinden önceki filtre kademeleri F7 (%80-90), F9 (>%90) ve H10 (%85) ya da H11 (%95) 
olarak belirlenmelidir. NF S90:351’de ise en yüksek risk seviyesine sahip ameliyat odaları için tavsiye 
edilen minimum filtreleme zinciri F6 (%70-80), F7 ve H13 (%99.95) şeklindedir. CBZ’de ise bu 
sıralama F5 (%40-60), F7, F9 ve H13 olarak önerilmektedir. UNE100713:2003 tarafından önerilen 
sıralama ise F6, F9 ve H13 ya da H14 (%99.995) şeklindedir. NBR 7256 Brezilya standardı ise iki tip 
altında incelenen ameliyat odalarında filtreleme sırası olarak ortopedik, organ nakli ve kalp ameliyatları 
gibi ameliyatların yapıldığı odalar için G2 (%75-84), F2 (%70-89), A3 (%99.97) şekilde bir sıralama 
önermektedir. DIN 1946/4 standardı filtre sıralamasını G4, F7 ve H13 olarak önermektedir. [1, 7, 11, 
12, 14]  
 
 
6.5. Hava Hızı ve Hava Dağılımı 
 
Hava hızı ameliyat bölgesinde kurumaya sebep olduğundan önemli bir faktördür. Ayrıca hava hızı, 
hava dağılımının düzgün ya da karışık olacağı konusunda belirleyici bir faktördür.  
 
Ameliyat odaları hava dağılımına göre incelendiğinde iki farklı tiple karşılaşılır; bunlar düzgün hava 
akışlı ve karışık hava akışlı odalardır. Düzgün hava akışlı ameliyat odalarıysa yatay, dikey ve karşıt 
akışlı olarak sınıflandırılabilir. 
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Karışık hava akışlı ameliyat odaları (Şekil 2) genellikle eski hastanelerde kullanılmakta olup daha çok 
genel cerrahi ameliyatları için kullanılmaktadır. Fakat incelenen tüm standartlara ve kılavuzlara göre 
karışık hava akışlı ameliyat odası kullanılması hijyen açısından tavsiye edilmemektedir. Bunun en 
önemli sebebi karışık havalı sistemlerde mahal içindeki parçacıkların tüm hacme homojen olarak 
yayılmasıdır. Bu şekilde ameliyat odası içinde bir temiz bölge oluşturmak mümkün değildir. 
 

 
 

Şekil 2. Karışık hava akış düzeni 
 
Düzgün akışlı ameliyat odalarında ise bir temiz bölge yaratılması çok daha kolaydır. Şekil 3 ve Şekil 
4’te iki farklı şekilde tasarlanmış temiz bölgeler görülmektedir. Şekil 3’te görülen ameliyat odasına 
düzgün hava akışı sağlandığı görülmektedir. Fakat düzgün akış ünitelerinin pahalılığından dolayı bu 
sistem sıklıkla kullanılan bir sistem değildir. Şekil 4’teki sistemde ise sadece hasta ve ameliyat ekibi 
üzerinde bir temiz bölge yaratılmıştır. Bu sistemde, sadece ameliyat masası üzerinde temiz bölge 
yaratılıp diğer alanlardan bu bölgeye hava geçişini kısıtlamak amaçlanmıştır. Bu sistem tüm dünyada 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Ameliyat masası üzerinde yaratılmak istenen temiz bölgeye çevreden 
kirli havanın girişinin engellenmesi amacıyla pratikte çeşitli firmalar tarafından hava perdeleri 
kullanılması önerilmektedir. Önerilen bu sistem Şekil 5’te gösterilmiştir. 
 

  
Şekil 3 Tek yönlü düzgün akışlı oda [8] Şekil 4. Karışık yönlü düzgün akışlı oda [8] 

  

 
 

Şekil 5. Hava perdeli düzgün akışlı oda [8] 
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Şekil 3, 4 ve 5’te verilen örnekler dikey ve düzgün akışlı sistemlere örnektir. Bu sistemlerde sorun 
ortamın ısı kazancını almak için sağlanan soğuk havanın doğrudan cerrahların üzerine üflenmesi ve 
personelin konsantrasyonunun azalmasıdır. Ayrıca daha önceki çalışmalar göstermiştir ki bu tip akışa 
sahip sistemlerde personel tarafından gerekli önlemler alınmazsa personelin kafasından hastaya 
doğru olan hava akışı fazla miktarda parçacığı hastaya taşımaktadır [9]. Bu sorunları ortadan 
kaldırmak için yatay akışlı sistemler önerilmiştir; fakat bu sistemlerde ameliyat odasındaki cihazların 
çokluğu ve personel hareketleri yüzünden akışın düzgünlüğü korunamamaktadır [10]. Bir diğer 
alternatif olarak sunulan karşıt akışlı sistemler ise yatay ve dikey atışın birlikte kullanılmasıyla 
oluşturulmaktadır; fakat yatay atışta olduğu gibi ameliyat ekibi ve cihazlar yüzünden hava akışının 
düzgünlüğü yine korunamamaktadır. 
 
İncelenen yönerge ve standartlarda kullanılması önerilen hava dağılım sistemleri dikey ve düzgün 
hava akışlı sistemlerdir. Ayrıca şekillerde görüldüğü gibi havanın ameliyat masasından egzoz 
menfezlerine yönlendirilmesi gerekmektedir. Egzoz menfezleri yerleşimi için ise öneriler, en az iki adet 
menfezin düşük seviyeden emiş yapması yönündedir. Ameliyat odalarında kullanılan kimyasal ve 
anestezik gazların yoğunlukları sebebiyle en yüksek konsantrasyonlarının yer hizasında olduğu göz 
önünde bulundurulursa bu gazların ortamdan uzaklaştırılabilmesi için düşük seviyeli menfez 
yerleşiminin şart olduğu görülmektedir [11]. 
 
Hollanda’ya ait CBZ standardı, dikey ve düzgün hava akış profilini uygun görmektedir. NF S90:351 ve 
UNE100713:2003 ise Şekil 3’te görülen dikey ve düzgün hava akışı sistemini önermektedir. DIN 
tarafından da önerilen sistem dikey ve düzgün hava akış üniteleridir [11, 12]. 
 
Hava hızı için VDI 0.20 m/s önerirken, ASHRAE kılavuzları ise 0.25 – 0.45 m/s hızı tavsiye etmektedir 
[1, 11]. 
 
 
6.6. Basınçlandırma 
 
Ameliyat odaları hastanelerdeki en temiz ortamlardandır. Hava akışını sürekli olarak temiz ortamdan 
daha kirli ortama doğru tutmak için ameliyat odaları pozitif basınç altında tutulmalıdır. Bir ameliyat 
odasına sadece steril cihaz odalarından infiltrasyona izin verilebilir; çünkü steril cihaz odalarında da en 
az ameliyat odaları kadar temiz bir ortam oluşturulmalıdır. Ameliyat odaları bu mahal dışındaki bütün 
komşu mahallere hava akışını sağlayacak şekilde basınçlandırılmalıdır. Bu basınç ilişkisinin 
korunabilmesi için havalandırma sisteminin sürekli çalışır durumda tutulması gerekmektedir. Ameliyat 
odasının kullanılmadığı durumlarda sistem, basınç ilişkisi korunduğu sürece, enerji tasarrufu için 
düşük debilerde çalıştırılabilir.  
 
İncelenen bütün standart ve kılavuzlar ameliyat odalarının pozitif basınçta tutulması gerekliliğinde 
hemfikirdir. Mahaller arası basınç farkı için ASHRAE 2,5 – 7,5 Pa aralığındaki değerleri ya da bir 
mahalden diğerine 35 – 47 L/s hava akışı sağlanmasını önermektedir [1]. DIN, mahaller arası uygun 
hava akış yönünü korumak için mahale, duvarlardaki metre açıklık (kapı ve pencere açılır uzunlukları) 
başına 20 m³ fazladan hava sağlanmasını önermektedir [14]. AIA ise gerekli hava akışının 
sağlanabilmesi için mahaller arasında minimum 2,5 Pa basınç farkı yaratılması gerektiğini 
söylemektedir [7]. 
 
 
6.7. Hava Değişim Sayıları 
 
Ameliyat odalarında gerekli iç hava kalitesini sağlamak için ortama taze hava sağlanması 
gerekmektedir. Tam dış havalı sistemlerde ortama verilen havanın tamamı taze hava olurken birçok 
standart ve kılavuz (NBR 7256, ASHRAE, CDC, HICPAC, AIA gibi) enerji tasarrufu için karışım havalı 
sistemleri de önermektedir. Bu tip uygulamalarda ortama sağlanan taze hava önem kazanmaktadır. 
Sağlanan taze hava ile ortamdaki parçacık ve kimyasal gazların konsantrasyonu da düşürülmektedir. 
Dolayısı ile taze hava değişim oranının ve toplam hava değişim oranının hem ameliyat odası hava 
kalitesi hem de ameliyat ekibi üzerindeki etkisi çok önemlidir. 
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Anestezik ve kimyasal gazların ortamdan uzaklaştırılabilmesi için DIN 1946/4 tarafından önerilen taze 
hava miktarı 800-1200 m3/h iken CDC ve HICPAC kılavuzlarının önerisi saatte 3 taze hava değişimi ve 
15 toplam hava değişimi olarak belirtilmiştir [11]. ASHRAE kılavuzu taze havalı sistemlerde 15 hava 
değişimi önerirken karışım havalı sistemler için 25 toplam ve 5 taze hava değişimi istemektedir. Ayrıca 
ASHRAE’ye göre hava değişim oranı insan başına 15 L/s değerini sağlamalıdır [1]. AIA kılavuzu ise 3 
taze hava değişimi ve 15 toplam hava değişimini önermektedir [7]. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Görüldüğü üzere hijyenik klima ve havalandırma sistemlerinin tasarımında dikkat edilmesi gereken 
parametreler konfor uygulamalarına oranla daha fazladır. Bu parametreler birçok standart ve 
kılavuzda tanımlanmıştır. Neredeyse her ülkeye ait standart ya da kılavuz bulunabilmekle birlikte, 
ancak uluslararası çapta bu standartların birkaçı (DIN 1946/4, ASHRAE ve AIA kılavuzları)  ağırlıklı 
olarak kullanılmaktadır. Bu makalede bütün standartlar hakkında bilgi verilmiş, tasarım sırasında 
kontrol edilecek parametrelerin tasarım şartları hakkında daha iyi kararlar verilebilmesi amaçlanmıştır. 
Bu şekilde; tasarım sadece tecrübeye bağımlı olarak kalmaz, eldeki bilginin de kullanılmasıyla iyi 
sistemler oluşturulabilir. 
 
Bu makalede bahsedilen ve karşılaştırılan standart ve kılavuzlar tarafından önerilen tasarım değerleri 
arasında seçim yapmak tasarımcının ve iş verenin sorumluluğundadır. Sistemler, sağlaması gereken 
şartlar da göz önüne alınarak, standart ve kılavuzların içerdiği sınırlar dahilinde tasarlanmalıdır. 
Metinde verilen TABLO-2-‘ın tamamlanması ve genişletilmesi için araştırma devam etmektedir. 
 
Tablo 2. Standart ve kılavuzlarda verilen tasarım değerlerinin karşılaştırma tablosu 
 

A Sınıfı -
B Sınıfı -
C Sınıfı -
A Sınıfı -
B Sınıfı -
C Sınıfı -
Sınıf 1 G4-F7-H13
Sınıf 2 G4-F7-H13

CBZ - 18-24 °C - F5-F7-F9-H13 - Düzgün/Dikey P - - -
VDI - 18-24 °C 30-50% F7-F9-H10/H11-H13 0,20 m/s - P - - -

Genel 19-24 °C G2-F2-A3 - -
Sezaryen 22-26 °C - - -

CDC - - 30-60% - - - P - 3 15
HICPAC - - 30-60% - - - P - 3 15
NF S90 - - 40-60% F6-F7-H13 - Düzgün/Dikey P - - -

UNE 100713 - - - F6-F9-H13/H14 - Düzgün/Dikey P - - -

             
          

P -

Düzgün/Dikey / 
Karışık Havalı

Basınç 
Farkı

P
2,5-7,5 Pa 
/ 35-47 L/s

P

P

2,5 Pa

20 m³/m

NBR

30-60%

30-60%

45-60%

0,25-0,45 
m/s

-

-

Nem

25* / 15**

AIA

DIN

18-26 °C

20-23 °C

19-26 °C

Basınç
Dış Hava 

Değişim Sayısı

3

Toplam 
Hava 

Değişim 
Sayısı

ASHRAE 30-60% Düzgün/Dikey

Ameliyat ya 
da Ameliyat 
Odası Tipi

Standart Sıcaklık

15

-

- -

Filtreleme

Düzgün/Dikey

800-1200 m³/h

5* / 15 ** / 
15(lt/sn)/insan

Hava Hızı Hava Dağılımı

 
 
 * Karışım havalı sistemler için önerilen taze ve toplam hava değişim sayıları 
 ** Tam dış havalı sistemler için önerilen toplam hava değişim sayısı 
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ÖZET 
 
Bu makalede hijyenik iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinde kullanılan cihazlar hakkında detaylı 
bilgi sunulmaktadır. Cihazları oluşturan elemanlar ve görevleri ana hatları ile anlatılmakta, kullanılan 
sistemler sınıflandırılmakta ve çalışma prensipleri açıklanmaktadır. Sistemin kontrol senaryosunda göz 
önüne bulundurulması gereken hususlara da değinilmektedir. Bu makalede ayrıca standartlarda 
istenilen koşulların uygulamalarda hangi cihaz ve sistemler ile sağlanacağı hakkında da bilgi 
verilmektedir.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Hijyenik ortamlarda enfeksiyon değişik yollar ile bir yerden diğerine geçmektedir. Enfeksiyon geçiş 
yolları arasında hava yolu ile enfeksiyon geçişi iklimlendirme ve havalandırma sektöründe çalışan 
makina mühendislerini yakından ilgilendirmektedir. Hijyenik ortamların iklimlendirme ve havalandıma 
sistemleri konfor klima sistemlerinden farklı olup daha karmaşıktır. Hijyenik sistemlerde ortamda 
kontrol edilmesi gereken parametrelerin sayısı da daha fazla olup, sistemin tasarımı bilgi ve tecrübe 
gerektirmektedir. 
 
Hastanelerdeki hijyenik ortamların iklimlendirme ve havalandırma sistemleri ile ilgili mevcut standartlar 
sistem hakkında sadece genel bilgiler vermektedir. Şüphesiz standartların bilinmesi hijyenik 
sistemlerin tasarımı ve yapımında önem taşımaktadır. Ancak standartlarda sistem tasarımı ve yapımı 
ile ilgili detaylar yeterince açıklanmamaktadır. Standartlarda hijyenik ortam tasarım parametreleri ve 
kullanılacak sistem anahatlarıyla anlatılmakta, kullanılması gereken cihazlar, bu cihazların elemanları, 
görevleri, çalışma prensipleri ve uygulanması gereken sistemler detaylı bir şekilde açıklanmamaktadır. 
Dolayısı ile standartta belirtilen sistemin şartlarını yerine getirecek cihazların seçimi ve sistem tasarımı 
proje tasarlayıcısına kalmaktadır. Bu makalede pratikte hastane hijyen ortamlarında kullanılan cihazlar 
ve sistemler hakkında detaylı bilgi sunulmaktadır. 
 
 
 
 
2. HİJYENİK SİSTEMLERDE KULLANILAN CİHAZLAR 
 
Hijyenik sistemlerde kullanılan cihazlar konfor sistemlerinde kullanılanlardan çok farklıdır. Aşağıda 
hijyenik sistemlerde kullanılan cihazlar ile ilgili bilgi verilmektedir. 
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2.1. Klima Santralleri 
 
Klima santralleri, klima ve havalandırma sistemlerinin ana elemanıdır. Klima santralleri mahallere taze 
hava verilmesini, bu mahallerin sıcaklık ve nem oranlarının ayarlanmasını ve havanın, içindeki toz ve 
parçacıklardan arındırılmasını sağlamaktadır. Klima santrallerinde bu görevleri yerine getirmek için 
çeşitli elemanlar kullanılmaktadır. Şekil 1’de tipik bir hiyjenik klima santrali şematik olarak 
gösterilmiştir. Hijyenik klima santrallerinin genellikle pozitif basınçta çalıştırılması tercih edilir, ancak 
imalat zorluklarından dolayı hijyenik klima santralinin sahip olması gereken şartları yerine getiren 
negatif basınçlı santral da kullanılabilir. 
 

 
 

Şekil 1. Hijyenik klima santrali 
 
Hijyenik ortamların iklimlendirme ve havalandırılmasında hijyenik klima santralleri kullanılmalıdır. 
Hijyenik sistemlerde kullanılan klima santrali konfor klima santrallerine göre ilave özelliklere sahip 
olmalıdır. Bu özellikler [2, 3]; 
 
1. Hijyenik klima santralleri, parçacık ve mikro-organizmaları klima kasetinden içeriye sokmamalı ve 

sızdırmaz bir yapıya sahip olmalıdır.  
2. Hijyenik klima santralleri, içinde parçacıkların birikmesine izin vermemelidir. Bu nedenle santralin 

iç yüzeyleri düz olmalı, elemanlar gözenekli bir yapıya sahip olmamalıdır.  
3. Hijyenik klima santralleri mikro-organizmanın oluşumuna izin vermemelidir. Bu nedenle klima 

santrali yüzeylerinde suyun birikmesine veya nem oranının yüksek olmasına izin verilmemelidir. 
Kullanılan bütün malzemeler mikro-organizma üretmeyecek yapıda olmalıdır. 

4. Hijyenik klima santralleri rahatlıkla temizlenebilir olmalıdır. Temizlenebilirliğin sağlanabilmesi için 
klima santrali içinde bulunan elemanlara rahatça ulaşılmalıdır. 

 
Bir hijyenik klima santralinin aşağıdaki elemanlardan oluşmaktadır: 
 
a) Filtreler 
 
Klima santraline alınan havanın içerdiği toz ve parçaçıklardan arındırılması filtreler vasıtasıyla 
yapılmaktadır. Pratikte klima santrallerinin giriş ve çıkışında sırasıyla kaba (G4) ve orta filtreler (F7) 
bulunur. Genellikle F7 filtre yerine F9 sınıfı filtre tercih edilmektedir. Bu durumda birinci filtre 
kademesinde G4 filtreden sonra ilave olarak F7 filtre de kullanılmaktadır.  
 
b) Serpantinler 
 
Serpantinler temizlik amacıyla kolaylıkla ulaşılabilir veya çıkartılabilir olmalıdır. Soğutucu serpantinden 
sonra kullanılan damla tutucu, serpantin üzerinde yoğunlaşan suyun klima santralinin diğer hücrelerine 
geçmesini engellemelidir. Ayrıca yoğuşma tavasında biriken su bekletilmeden santralden 
uzaklaştırılmalıdır. Bunun için çift yönlü yoğuşma tavaları tercih edilmektedir. 
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c) Nemlendirici 
 
Her ne kadar prEN 13053 – Ventilation for Buildings, Air Handling Units, Rating and Performance for 
Components and Sections (Bina Havalandırması, Klima Santralleri, Bölüm ve Elemanların 
Performansı ve Değerlendirilmesi) sulu nemlendiricilerin kullanılmasına şartlı olarak izin veriyorsa da 
hijyenik klima santrali içinde mikrobiyolojik oluşumlara yol açmamak için sulu nemlendiriciler yerine 
buharlı nemlendiriciler kullanılmalıdır [1]. Pratikte kireçlenmeye izin vermeyen ve şehir şebeke suyu ile 
çalışan buharlı nemlendiriciler kullanılmaktadır.  
 
d) Fan ve motor 
 
Fan hücresi, fan kaidesi ve fanın kendisi kolaylıkla temizlenebilir yapıda olmalıdır. Salyangozsuz plug 
fanların kullanımı tercih edilmektedir. Plug fanlarda kayış-kasnak mekanizmasının kullanılmaması bir 
avantajdır. Elektrik motor güvenlik sınıfı, motorun temizlenmesine izin vermelidir. 
 
e) Susturucu 
 
Susturucu malzeme havaya karışmamalı, ayrıca susturucu üzerinde ve içinde mikro-organizma 
ürememelidir. Susturucu üzerinde tozun birikmesine de izin verilmemelidir. 
 
f) Kaset 
 
Yukarıda belirtilen elemanlar bir kaset içine yerleştirilmelidir. Hijyenik klima santrallerinde kaset de 
ilave özelliklere sahip olmalıdır. Hijyenik klima santrali kasetlerinde parçacıkların birikmemesi, hava 
kaçağının çok düşük olması, gerek iç gerekse dış yüzeylerde yoğuşmanın oluşmaması ve 
elemanlarının temizlenebilirliği önem taşımaktadır. Klima santralinin girişinde sızdırmaz kapatma 
(shut-off) damperi kullanılmalıdır. 
 
 
1.2. Paket Tip Klima Cihazları 
 
Paket tip klima cihazları da standart klima santralleri gibi ortama verilecek havanın iklimlendirilmesi, 
taze havanın sağlanması, toz ve parçacıklardan arındırılması için kullanılır. Bu tip santraller havayı 
kendi üzerinde bulunan ısı pompaları aracılığıyla ısıtıp soğutmaktadır. Üzerlerinde bulunan kompakt 
filtreler aracılığı ile de havanın temizlenmesi sağlanmaktadır. Son zamanlarda paket tip klima 
cihazları, kullanım kolaylığı ve az yer işgal etmesi nedeniyle yaygınlaşmaktadır. Ancak unutulmaması 
gereken husus, paket tip klima cihazları taze hava ile çalıştırılmalı ve değişken bir hava debisi 
sağlanmalıdır. Ayrıca bu tip cihazlar sık sık arızaya geçmemeli ve sürekli çalışabilmelidir. Özellikle 
ameliyat sırasında cihazın her hangi bir nedenden dolayı arıza yapması büyük sorunlar yaratabilir. 
Cihaz ayrıca düşük ve yüksek dış ortam sıcaklıklarında çalışabilmelidir. Paket tip klima cihazları 
standart klima santrali için belirtilen bütün hijyenik özelliklere sahip olmalıdır. 
 

 
 

Şekil 2. Paket tip hijyenik klima cihazı 
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2.3. Chiller 
 
Bir soğutucu akışkan aracılığı ile klima santralinde havanın soğutulmasını sağlayacak soğuk suyu 
hazırlayan cihazlardır. 
 
2.4. Kazan 
 
Klima santralinde havanın ısıtılması için kullanılacak ısıtma suyunun hazırlanması için kullanılan 
cihazdır. 
 
2.5. Kanal Sistemi 
 
Hastane klima ve havalandırması için kanal sistemi tasarlanırken, kanalların klima santrali gibi 
pürüzsüz olması gerektiği unutulmamalıdır. Bu şekilde kanal içinde kirlenme en aza indirilmiş olur. 
Dönüş havası için asma tavan “plenumu” kullanılmamalı, bunun yerine dönüş havası kanallarla 
toplanmalıdır. Dönüş ve egzoz kanalları için dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise bu kanalların 
negatif basınçta olduklarıdır. Bu yüzden sızdırmazlıklarına önem verilmelidir. Aksi takdirde asma tavan 
negatif basınçta olacaktır. Gerek besleme gerekse egzoz kanallarında sızdırmazlık oranları tespit 
edilmeli, bu değerlerin standartta belirtilen sızdırmazlık değerlerini sağladığından emin olunmalıdır. 
Kanalların temizlenebilmesi için belirli aralıklarda sızdırmaz servis kapakları bulundurulmalıdır.  
 
2.6. Sızdırmaz Kapatma Damperi 
 
Hijyenik ortamın herhangi bir nedenle devre dışı kalması durumunda diğer ortamlar ile ilişkisi 
kesilmelidir. Başka bir deyişle devre dışı kalan hacimden diğer hacimlere doğru veya aksi şekilde 
kanallar  vasıtası ile herhangi bir akışın oluşmaması gerekmektedir. Bu nedenle hijyenik ortamlarda, 
besleme ve egzoz kanallarında birer adet sızdırmaz damperin konulması tercih edilmektedir. 
Sızdırmaz damper motorlu ve sistem otomasyonuna bağlı olmalıdır.  
 

 
 

Şekil 3. Sızdırmaz kapama damperi 
 
 
2.7. VAV Kutu 
 
VAV adı İngilizce’de “Değişken Hava Debisi” anlamına gelen “Variable Air Volume” kelimelerinin baş 
harflerinden gelmekte ve bu kutular ortama istenilen hava debisinin sağlanması için kullanılmaktadır. 
Pratikte VAV kutular gövde, debi ölçüm istasyonu, ayar damperi, damper motoru ve elektronik karttan 
oluşmaktadır (Şekil 4). Elektronik kart, set değerini debi ölçüm istasyonundan gelen sinyalle mukayese 
ederek, havanın artırılması veya azaltılması için damper motoruna sinyal göndermektedir. 
  
Ameliyat odalarında üfleme ve emiş havası sabit olmalı ve sistemdeki basınç dalgalanmalarından 
(kanallardaki hava debisinin azalması ya da artması) etkilenmemelidir. VAV kutuların kullanılmadığı 
çoklu sistemlerde bir ameliyat odasının devre dışı kalması, diğer ameliyat odalarının hava debisini 
etkilemektedir. Ayrıca filtrelerin kirlenmesi ile ortama sağlanan hava debisi azalabilmektedir. Bu 
nedenle VAV kutular kullanılarak ameliyat odalarında sabit hava debisi sağlanabilmekte ve ameliyat 
odası sürekli sabit basınçta tutulabilmektedir. 
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VAV kutuların kullanılması, ameliyat odalarının boş olduğu durumlarda basınç ilişkisini korumak 
kaydıyla, sistemin yarım debiyle çalışmasına olanak sağlayarak büyük oranda enerji tasarrufu 
sağlamaktadır. 
 
Bazı VAV kutu üreticileri VAV’de kullanılan ayar damperini sızdırmaz yapıda üreterek VAV kutusunun 
sızdırmaz damper görevini de yapmasını sağlamaktadırlar. 
 

 
 

Şekil 4. VAV kutu elemanları 
 
 
2.8. CAV Kutu 
 
CAV adı ise yine İngilizce’de “Sabit Hava Debisi” anlamına gelen “Constant Air Volume” kelimelerinin 
baş harflerinden oluşturulmuştur. Pratikte VAV kutular sabit debide çalıştırıldığında CAV görevi 
yapmaktadır. Ancak kanal cihazları üreticileri sabit bir hava debisi sağlamak amacıyla daha ucuz ve 
basit bir yapıya sahip olan CAV kutularını geliştirmişlerdir. CAV kutular genellikle motorsuz olup, 
mekanik olarak çalışmaktadır. CAV kutusu; klapeler, gerdirme mekanizması ve ayar 
mekanizmasından oluşmaktadır. CAV kutular arkasındaki basınç değişiminden etkilenmeyerek ortama 
sabit bir hava debisi sağlamaktadır. Hijyenik ortamlarda filtrenin kirlenmesi veya ameliyathane katında 
herhangi bir neden ile bir ortamın devre dışı kalması ortamlar arasındaki hava akışını bozmaktadır. 
Bunun sonucunda ortamlarda istenilen hava basınç değerleri de değişir. CAV kutular ortama sabit bir 
hava debisi sağlayarak, filtrenin kirlenmesi veya bir ortamın devre dışı kalması durumunda ortamın 
basınç değerini sabit tutmaktadır. CAV kutularının görevini yerine getirebilmesi için üretici firmanın 
seçim metoduna dikkat edilmelidir. Bazı üretici firmalar çift kademeli motorlu CAV kutular üretmektedir.  
 

 
 

Şekil 5. CAV kutu elemanları 
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2.9. Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcılar 
 
Ameliyat sırasında, gerek ameliyatın bir gereği olarak gerekse doktorların tercihi olarak ortam 
sıcaklığının hızlı bir şekilde değişmesi istenebilmektedir. Bu gibi durumlarda ameliyat odasına düşük 
sıcaklıkta hava beslenmekte, üfleme havası sıcaklığının hızlı bir şekilde değişmesi elektrikli ısıtıcı 
sayesinde yapılmaktadır. Elektrikli ısıtıcı devreye girdiği zaman üfleme havası ısınmakta, devre dışı 
olduğunda ise soğuk hava verilmektedir. Elektrikli ısıtıcı genellikle oransal veya çok kademeli olarak 
çalışmalı ve doktorun istediği sıcaklığı sağlamalıdır. Aynı klima santraline bağlı birden fazla mahalde 
ortam sıcaklıklarının birbirinden çok farklı olduğu durumlarda ise sıcaklığının ayarlanması için kanal 
tipi elektrikli ısıtıcı kullanılabilmektedir. Bu şekilde tek bir klima santraline bağlı birden çok mahalde 
farklı sıcaklıklar elde etmek mümkün olmaktadır. 
 
 
2.10. HEPA Filtre 
 
HEPA filtreler ise adını “High Efficiency Particulate Air Filter (Yüksek Verimli Parçacıklı Hava)” 
kelimelerinden almaktadır. HEPA filtreler genellikle sistemin son filtreleme işlemini yapmakta ve 
mahalde bulunması gerekmektedir. Hava ortama verilmeden önce HEPA filtreden geçmektedir. HEPA 
filtre sınıfı H13 olabilir. H13 filtrenin EN 1822’ye göre verimi %99.95’tir. HEPA filtreler çok hassas bir 
yapıya sahip olduklarından montaj sırasında zarar görmemeleri için dikkat edilmelidir. Ayrıca HEPA 
filtre, HEPA kutusunda bulunan filtre yuvasına iyice oturtulmalı ve kaçakların oluşmasına izin 
verilmemelidir. 
 
 
2.11. HEPA Filtre Kutusu 
 
HEPA filtrenin çalışabilmesi için HEPA filtre kutusuna gerek vardır. HEPA filtre kutusu kanal 
bağlantısı, plenum, sızdırmaz contalar ve sıkıştırma mekanizması ile difüzörden oluşmaktadır. HEPA 
filtre kutusunun standartlarda belirtilen sızdırmazlık değerlerine sahip olması gerekmektedir. Şüphesiz 
HEPA kutusu, son eleman olduğu için hijyenik bir yapı ve malzemeden yapılmış olması 
gerekmektedir. Difüzör, dört yönlü veya swirl olabilir. Dört yönlü difüzörler havayı yan taraflara 
üflerken, swirl difüzör havayı döndürerek aşağıya doğru itmektedir. Tasarımcı hijyen ortamın 
konumuna göre difüzörün tipine karar vermelidir. HEPA filtre kutusunun kullanıldığı ortamlarda akış 
türbülanslıdır. Bu nedenle bu ortamlarda parçacık ve mikro-organizmaların homojen bir şekilde 
dağıldığı düşünülmektedir. 
 

 
 

Şekil 6. Swirl ve dört yönlü difüzörlü HEPA kutular 
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2.12. Laminer Akış Üniteleri 
 
Ameliyat odası havasının içindeki parçacık ve mikro-organizmalar kütle geçişi prensibi ile bir yerden 
başka yere geçmektedir. Parçacık ve mikro-organizmalar konsantrasyonu yüksek olan bölgeden 
düşük olan bölgeye doğru geçiş yapmaktadırlar. Prensip olarak hastanın bulunduğu ve ameliyatının 
yapıldığı bölgenin parçacık ve mikro-organizmalardan arındırılmış olması istenmektedir.  
 
Parçacıkların laminar akışlarda bir noktadan başka bir noktaya geçişi, türbülanslı akışa nazaran daha 
azdır. Başka bir deyişle laminar akışın kütle geçiş katsayısı türbülanslı akıştan daha düşüktür. 
Özellikle laminar akışa dik yönde kütle geçişi ihmal edilebilir. Laminer akışın bu özelliği kullanılarak 
ameliyat odalarında hastanın bulunduğu bölge üzerine parçacık ve mikro-organizmadan arındırılmış 
laminar akış verilmektedir. Laminer akış aşağıya doğru olup hasta ve ameliyat ekibi etrafında temiz 
hava perdesi oluşturmaktadır. Böylece ameliyat odasının diğer bölgelerinden ameliyat ekibinin 
bulunduğu bölgeye doğru olan veya ameliyat ekibi ile hasta arasındaki kütle transferi 
engellenmektedir. Son zamanlarda ise ameliyat sırasında kullanılan aletlerin etrafında bile temiz 
havanın olması istenmektedir.  
 

 
 

Şekil 7. Parçacık transferini engelleyen koruyucu laminar akım çizgileri 
 
Laminer akış ünitesi; bağlantı kanalı, HEPA filtre ve yuvası, plenum kutusu ve laminizatörden 
oluşmaktadır. Kanaldan gelen hava HEPA filtrelerden geçirilmekte, daha sonra düzgün akış 
sağlanarak ortama verilmektedir. Laminer akış ünitesi havanın son çıkış noktası olduğu için hijyenik 
yapı ve malzemeye sahip olmalıdır. Havanın laminer akış ünitesinden çıkış hızı ayrıca önem 
taşımaktadır. Laminer akış ünitesi çıkış hızının üretici firmanın belirttiği değerlerin altında olması 
gerekmektedir. Laminer akış çıkan akış aşağıya doğru, hasta, ameliyat ekibi ve aletlerin bulunduğu 
bölgeye doğru akmalı, yere kadar inmeli ve yer seviyesinde bulunan lif tutucular vasitası ile tahliye 
edilmelidir. 

 
 

Şekil 8. Laminar akış tipi 
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Araştırmalar son zamanlarda ameliyathaneler için standartlarda belirtilen besleme hava debisinin 
yetersiz olduğunu göstermiştir. Bu nedenle laminer akış alanının artırılması istenilmektedir. Laminer 
akış, hasta, ameliyat ekibi ve cerrahi aletlerin bulunduğu bölgeyi kapsamalıdır. Bu da yüksek bir hava 
debisini gerektirir. Bu nedenle son zamanlarda karışık havalı laminer akış ünitelerinin kullanılmasına 
doğru gidilmektedir. Bu tip laminer akış üniteleri, klasik laminer akış ünitelerinden farklı olarak, içinde 
en az F7 sınıf filtre ve fan içermektedir. Ameliyat odası içinde bulunan laminar flow ünitesi etrafından 
emilen hava F7 sınıf filtreden geçerek, klima santralinin sağladığı taze hava ile karışmakta ve daha 
sonra HEPA filtreden geçirilmektedir. Bu tip laminer akış üniteleri bir ameliyat odasının havasının 
başka bir ameliyat odası havasına karıştırmadan ve enerji tasarrufu sağlayarak yüksek debide laminer 
akış sağlamaktadır. 
 

 
 

Şekil 9. Karışım havalı laminer akış ünitesi 
 
 
2.13. Lif Tutucu Menfezler 
 
Genellikle ameliyathanelerde egzoz menfezlerinde kullanılan cihazlardır. Ameliyathane içinde 
kullanılan dokumalardan dökülen liflerin ve parçacıkların egzoz havasından arındırılması ve egzoz 
kanallarına bulaşmaması için kullanılmaktadır. Aslında paslanmaz çelikten yapılmış, temizlenebilen ve 
mikrop barındırmayan birer filtredirler. 
 

 
 

Şekil 10. Lif tutucu menfez 
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3. PRATİKTE AMELİYAT ODALARINDA TASARLANAN SİSTEMLER 
 
Hastane hijyenik ortamları için tasarlanan sistemlerin standartlarda belirtilen tasarım şartları ve 
çalışma koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu sistemler ortamdaki; 
 
• Sıcaklık 
• Nem 
• Hava değişim sayıları 
• Parçacık ve mikro-organizma sayısı 
• Basınç 
• Hava akışı 
• Hava hızı 
 
parametrelerini standartlarda belirtilen seviyelerde tutmalıdırlar. Hastane hijyenik klima ve 
havalandırma sistemlerini tekli ve çoklu sistemler olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. 
 
 
3.1 Tekli Sistemler 
 
Tekli sistemlerde, hijyen ortamının iklimlendirilmesi ve taze havanın sağlanması tek hijyenik paket 
klima cihazı veya standart hijyenik klima santrali ile sağlanmaktadır. Başka bir deyişle, bir santral bir 
hijyenik ortama hizmet vermektedir.  
 
Bu tip uygulamaların avantaj ve dezavantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir. 
 
Avantajlar; 
 
• Sistem tasarımı kolaydır.  
• Kanal cihazlarına (VAV, CAV vs) ihtiyaç duyulmaz. 
• Basit otomatik kontrol veya otomasyon sistemi ile çalışabilir. 
• Ortam hava basıncı kolayca sağlanır. 
• Ameliyathanelerin bağıl nem oranlarının birbirinden bağımsız kontrol edilebilir.  
 
Dezavantaj; 
 
• Sistemin fazla yer kaplar.  

 
 

Şekil 11. Tekli sistem şematik gösterimi 

Elektronik 
Kart 

İsteğe 
Bağlı 
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Şekil 11’de basit bir tekli sistem gösterilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi bu sistemlerin hava tarafı; 
klima santrali, kanal, sızdırmaz kapatma damperi, laminer akış ünitesi ya da HEPA kutusu, lif tutucu 
ve emiş menfezi ve aspiratörden oluşmaktadır. Ortamdaki hava basıncı klima santrali ve aspiratörde 
bulunan frekans konvertörleri vasıtası ile kontrol edilmektedir. Ameliyat odası sıcaklığı ısıtıcı veya 
soğutucu serpantinler vasıtası ile değiştirilebilir. Ameliyat odası nem oranı, santral içinde bulunan 
nemlendirici vasıtası ile kontrol edilmektedir. Hijyenik paket klima cihazlarında nemlendirici yoksa, 
kanal tip buharlı nemlendirici de kullanılabilir. Ameliyathanede üfleme havasının sıcalığı çok hızlı bir 
şekilde artırılmak veya düşürülmek isteniyorsa isteğe bağlı olarak elektrikli ısıtıcı kullanılabilir. Pratikte 
iki veya üç yollu vanalar ile sıcaklığın artırılması veya azaltılması mümkündür. 
 
 
3.2. Çoklu Sistemler 
 
Bu sistemlerde Şekil 12’de görüldüğü gibi bir hijyenik paket klima cihazı veya standart klima santrali 
bir çok mahale hizmet vermektedir. Bu sistemlerin avantaj ve dezavantajları aşağıda gösterilmiştir. 
 
Avantajı; 
 
• Tekli sisteme nazaran az yer kaplaması. 

 
Dezavantajları ise; 

 
• Karmaşık tasarım, 
• Çok sayıda kanal cihazına ihtiyaç duyulması, 
• Ortamlar arası hava akışının sağlanmasındaki zorluklar, 
• Karmaşık kontrol sistemi, 
• Eleman sayısının fazla olması, 
• Farklı mahallerde birbirinden bağımsız nem oranlarının yaratılabilmesi için kanal tip buharlı 

nemlendiricilerin kullanılma gerekliliği. 
 

 
 

Şekil 12. Çoklu sistem şematik gösterimi 
 
Çoklu sistemler; hijyenik tip klima santralı veya hijyenik paket klima cihazı, hava basıncının 
dengelenmesi için VAV kutular, her ortamda farklı sıcaklık sağlamak amacı ile elektrik ısıtıcılar, 
sızdırmaz kapatma damperi, laminar flow ünitesi veya HEPA filtre kutusu, lif tutucu, emiş menfezleri 
ve aspiratörden oluşmaktadır. VAV cihazlar farklı ameliyathanelerde farklı pozitif hava basıncı 
yaratmaktadır. Sızdırmaz kapatma damperi ise bir ameliyat odasının bakıma alınması veya devre dışı 
bırakılması durumunda diğer ameliyat odalarının bu olaydan etkilenmeden çalışmasını sağlar. Ayrıca 
ameliyat odaları bağımsız olarak yarım debi veya kapalı durumuna geçebilirler. 
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Klima santralinde kullanılan frekans konvertörleri, sistemde fanın değişken hava debisinde çalışmasını 
sağlamaktadır. Bu tip sistemlerde hijyenik paket klima cihazlarının kullanılması durumunda değişken 
hava debisi ile çalışılmalıdır. 
 
 
 
 
4. AMELİYATHANE KATINDA SERVİS ODALARININ HAVALANDIRILMASI 
 
Ameliyathane katında ameliyat odasının dışında diğer hijyenik ortamlar bulunmaktadır. Bu hijyenik 
ortamların sayısı ameliyathane katının büyüklüğü ve ameliyat tiplerine göre değişmektedir. Genellikle 
ameliyathane katında ameliyat odasına ilave olarak hasta hazırlama, uyanma, temiz ve kirli malzeme 
depolama ve doktor dinlenme odaları gibi ortamlar bulunmaktadır. Bu ortamlar ayrıca hijyenik ortamlar 
olup, hijyenik klima ve havalandırma sistemi ile şartlandırılmalıdır. Bu ortamlar arasındaki hava akışı 
ayrıca önem taşımaktadır. Ortamlar arası hava akışı ilgili standartlarda verilmiştir. Prensip olarak hava 
hijyen derecesi yüksek olan ortamdan düşük olan ortama doğru akmalıdır. 
 
Ameliyat odasından farklı olarak bu odalar sürekli devrede olduğundan buralara sürekli tam debide 
hava sağlanmalıdır. Ancak HEPA filtrelerin kirlenmesi ile hava debisi azalabilir veya bir ortamın 
sızdırmaz damperlerle devre dışı kalması durumunda ortamlar arasında hava akışı bozulabilir. Bu 
nedenle bu ortamların besleme ve egzoz kanallarına birer adet CAV ve sızdırmaz damper 
konulmaktadır. CAV kutu, kanallardaki basınç dalgalanmalarından bağımsız olarak sabit hava vermeli 
ve sabit egzoz debisini sağlamalıdır. Sızdırmaz damper ise bir ortamın devre dışı kalmasını sağlar. 
İsteğe bağlı olarak ortamlarda farklı sıcaklıkların sağlanması elektrikli ısıtıcılar vasıtası ile yapılabilir.  
 

 
 

Şekil 13. Ameliyathane katında bulunan servis odalarının havalandırılması ile ilgili şematik gösterim 
 
Şekil 13 bir ameliyathane katında bulunan servis odalarının havalandırılmasını şematik olarak 
göstermektedir. Görüldüğü gibi sistemin hava tarafı; klima santrali, sızdırmaz damper, CAV, isteğe 
bağlı olarak elektrikli ısıtıcı, HEPA filtre kutusu, emiş menfezleri ve aspiratörden oluşmaktadır. 
Sistemde istenilen hava debisi klima santralinde bulunan frekans konvertörü vasıtası ile 
ayarlanmaktadır. 
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5. SiSTEMİN ÇALIŞMASINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR 
 
Burada sistemin çalışması ile ilgili pratikte göz önünde bulundurulması gereken hususlar maddeler 
halinde sıralanmıştır [4, 5].  
 
• Ameliyathane sıcaklığı ve nemi ameliyathane personeli tarafından izlenebilmeli ve doğrudan ya da 

dolaylı olarak değiştirilebilir olmalıdır. 
• Klima santralında bulunan ısıtıcı ve soğutucu serpantinlerin su debisi motorlu vanalar vasıtası ile 

değiştirilerek istenilen çıkış sıcaklığı sağlanmalıdır. 
• Ortamlarda elektrikli ısıtıcı kullanılması durumunda, elektrikli ısıtıcının kontrolü çok kademeli veya 

oransal olmalıdır. İstenilen ortam sıcaklığı sağlanmalıdır.  
• Buharlı nemlendirici on-off veya oransal olarak çalıştırılabilir. Ancak oransal olarak çalıştırılması 

tavsiye edilir. Nem sensörü genellikle egzoz havasında kullanılmaktadır. 
• Kapıların açılıp kapanması durumunda ameliyathane basıncı çok değişmemeli ve kısa sürede 

istenilen değerlere geri dönmelidir. Bunun için gerekli önlemler alınmalıdır. Örneğin kapılar 
otomatik olarak kapanmalıdır. 

• Hijyenik ortamda iki kapı varsa, hava basıncının düşmesi nedeni ile iki kapı aynı anda 
açılmamalıdır. Bir kapı kapandıktan sonra, diğer kapı açılmalıdır.  

• Ameliyathane sistemi gün boyunca tam debide çalıştırılmayabilir. Boş olduğu durumlarda ortam 
basıncı değişmemek kaydıyla düşük debilerde (yarım debide) çalıştırılmasında bir sakınca yoktur. 
Tekli sistemlerde yarım debi uygulaması frekans konvertörü, çoklu sistemlerde ise besleme ve 
egzozda bulunan VAV kutular vasıtası ile yapılmaktadır. Çoklu sistemlerde VAV’nin yarım debiye 
düşmesiyle beraber frekans konvertörünün fan hava debisini de düşürmesi gerekmektedir. 

• Filtrelerin kirlenmesi durumunda otomasyon sistemi alarm vermeli, ancak sistemi 
durdurmamalıdır.  

• Fanın durması veya herhangi bir nedenle devre dışı kalması durumunda otomasyon sistemi alarm 
vermeli ve bütün sızdırmaz kapatma damperleri otomatik olarak kapanmalıdır.  

• Fan arızasının giderilmesi durumunda, fan devreye girmeden önce kapatma damperleri açılmalı 
daha sonra fan devreye girmelidir.  

• Hijyenik ortamlara konulan giriş ve çıkış sızdırmaz kapatma damperleri birlikte kapanıp açılmalıdır. 
• Her ortamın sızdırmaz kapatma damperleri sistem operatörü tarafından istenildiğinde 

kapatılabilmelidir. Bir ortamın devre dışı kalması istenildiğinde besleme ve egzozda bulunan 
sızdırmaz damperler kapatılmalıdır. Damperlerin kapatılması ile sistemdeki hava debisi 
değişmektedir. Frekans konvertörü, debi ölçüm istasyonu veya basınç sensörü vasıtası ile 
kanallardaki basınç artışını hissederek fan hava debisini otomatik olarak düşürmelidir. Bütün 
ortamlarda VAV veya CAV kutular bulunduğu için ortamlardaki hava debisi kanallardaki basınç 
dalgalanmasından etkilenmemektedir. 

• Hijyenik klima santralinin herhangi bir nedenle durması durumunda, santral ve odalarda kullanılan 
bütün sızdırmaz damperler kapatılmalıdır.  

• Ortam basıncının manometre kullanılarak sürekli izlenmesinde fayda vardır. Ortam basıncının izin 
verilen değerlerin dışına çıktığı durumlarda sistemin alarm vermesi faydalı olacaktır.  

• Yangın ikazları dışında verilen sistem alamlarında sistem durmamalı ve sürekli çalışmalıdır.   
• Sistemin kontrolünün merkezî olması ve bir odadan bütün parametrelerin durumlarının 

görülmesinde ve değiştirilmesinde yarar vardır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Hijyenik klima ve havalandırma sistemleri, gerek sistem tasarımı, gerek sistem cihazları gerekse cihaz 
özellikleri açısından konfor uygulamalarından oldukça farklıdır. Bu tarz sistemlerin tasarımında ve 
inşasında konu hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip personelin çalıştırılması büyük önem 
taşımaktadır. Özellikle sistem tasarımı yapılırken kullanılabilecek sistem tipleri iyice bilinmeli ve içinde 
bulunulan şartlara en uygun olan seçilmelidir. 

 Seminer Bildirisi 



   ___________________________________________  525  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

Ayrıca seçilen sistem tipine göre hangi cihazların kullanılması gerektiği, ancak tüm cihazların kullanım 
alanlarının, amaçlarının ve özelliklerinin bilinmesiyle mümkündür. Tasarımı iyi yapılmış bir sistem ve 
bu sisteme göre bulunması gerekli tüm cihazların eksiksiz olarak kullanılması sonunda sorunsuz 
çalışan bir hijyenik klima ve havalandırma sistemi yapılması mümkündür.  
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ÖZET 
 
Temiz odalar sadece hastaneler, ilaç ve gıda üretimi gibi insan sağlığını ilgilendiren konularda değil, 
aynı zamanda günlük yaşantımızın ayrılmaz parçaları olan her türlü bilgisayarda kullanılan yarı 
iletkenler, dijital fotoğraf makineleri, cep telefonları, televizyon ve televizyon ekranları, gözlük 
çerçevesi imalatı, plastik sanayisi, otomobil kaportalarının boyanması, kırılmaz emniyet camlarının 
üretimi, mercek kaplaması, yüksek derecede duyarlı sensörlerin geliştirilmesi, savunma sanayisi gibi 
çeşitli alanlarda ürünü toz taneciklerinden korumak, ürünün kalitesini yükseltmek için de kurulmaktadır. 
Bir mikrochip’in iletkenlerinin arasına girecek saç telinin binde biri büyüklüğündeki bir toz taneciği 
mikrochip’in üzerinde kısa devre oluşmasına ve işlerliğini kaybetmesine sebep olmaktadır. Dürbün 
veya fotoğraf makinesinde kullanılan merceklerin kaplaması esnasında merceğin üzerine yapışan toz 
taneciklerinin ışığın dağılması ve merceğin kalitesinin düşmesi, yine temiz oda iklimlendirme sistemleri 
sayesinde önlenebilmektedir. Gözlük çerçevelerinin kaplanması ve otomobil kaportalarının boyanması 
ise yine aynı sebeplerden ötürü ürünün kalitesini ve dayanıklılığını yükseltmekte, daha az malzeme 
kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Toz taneciklerinin en düşük seviyeye indirgendiği ortamlarda 
üretim alanının yerleşimi, bu alanları çevreleyen malzemelerin ve iklimlendirme sisteminin tasarımı en 
önemli rolü oynamaktadır. İklimlendirme sisteminin görevi sadece toz taneciklerini en düşük seviyeye 
indirgemek değil aynı zamanda Temiz Oda’larda yapılan işlemler için gerekli olan sıcaklık ve nem 
şartlarınıda belirlenen seviyelerde, güvenilir olarak kalmasını sağlamaktadır. Çoğu zaman gözardı 
edilen bir nokta olan, Temiz Oda iklimlendirme sisteminin günün yirmidört saati ve senenin 
üçyüzaltmışbeş günü çalışması gerektiği, dikkate alınacak olursa, enerji harcaması düşük olacak 
şekilde planlanmış olan bir iklimlendirme sisteminin tüm işletmeler için ne kadar önemli olduğunu 
ortaya çıkarır. 
 
 
 
 
1. NEDEN TEMİZ ODA? 
 
Çeşitli alanlarda Temiz Odalar aşağıda belirtilen sebeplerden ötürü gereklidir. 
 
İleri teknoloji ürünlerinde: 
 
• Ürün kalitesini yükselmek 
• Yeni ürünler geliştirmek 
• Çeşitli ürünlerde daha az malzeme kullanmak 
• Üretimde daha çok verim almak 
 
Hijyenik ürünlerin imalatında: 
 
• Ürünlere bakteri, küf gibi mikroorganizmaların bulaşmasını önlemek 
• Ürünlerin raf ömrünü uzatmak 
• Ürünlere yabancı maddelerin bulaşmasını engellemek 
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Hastanelerde: 
 
• Hastane enfeksiyonlarının önüne geçmek 
• Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek 
• Antibiyotik kullanımını azaltmak 
 
 
 
 
2. TEMİZ ODA’ LAR ARASINDAKİ TEMEL FARKLILIKLAR 
 
Temiz Oda’lar toz oranının yapılacak iş için gerekli olan seviyeye indirildiği ve/veya 
mikroorganizmaların üremelerinin önüne geçilmesi gerektiği mekanlardır. Bu açıdan bakıldığı zaman 
temiz ortamlar genel olarak ikiye ayrılabilir: 
 
a. Tozsuz ortamlar: Mikroorganizmaların önemli olmadığı ancak toz taneciklerinin, üretimi ve 
 üretilen malzemenin kalitesini etkilediği ortamlardır. Bu tip üretim alanlarına örnek olarak 
 mikrochip ile yarı iletkenlerin üretimi, optik kaplamalar ve sensör üretimini verebiliriz. 
 
b. Hijyenik ortamlar: Yaşayan ve koloni oluşturan mikroorganizmaların bulunmaması gereken 
 ve/veya üremelerinin önlendiği ortamları hijyenik alanlar olarak tanımlayabiliriz. Bu tip 
 ortamlara örnek olarak ilaç ve aşı üretimi, hastanelerin steril alanları, ampul, torba üretimi gibi 
 ilaç yan sanayisi, ameliyat ipliği, sargı bezi, hasta tedavisinde kullanılan çeşitli hortumların 
 üretimi gibi hastane yan sanayisini, süt ürünleri ve diğer gıda üretimi yapılan ortamları 
 sayabiliriz. 
 
Tozsuz Temiz Oda’larda yapılacak işe göre 0,1 μm büyüklüğünde taneciklerin ayrıştırılması gereklidir. 
Günümüzün teknolojisi ile, temiz oda iklimlendirme sistemleri ile 1 m³ içinde 0,1 μm büyüklüğündeki 
toz taneciklerinin 1 adetten daha az bulunacak şekilde filtrelemek olanaklar dahilindedir. 
 
Mikroorganizmalar 0,3 μm büyüklüğüne kadar toz taneciklerinin üzerinde yaşayabilmektedir. Hijyenik 
ortamlarda bu sebeple 0,3  μm büyüklüğündeki taneciklerin filtrelendirilmesi, dolayısı ile 
mikroorganizmaların bu taneciklerin üzerinde hava yolu ile bir yerden diğer yere nakliyenin önlenmesi 
gereklidir. 
 
Tozsuz Temiz Oda’lar ISO 14644, hijyenik üretim alanları GMP ve FDA, hastaneler ise genellikle DIN 
1946/4’ e göre sınıflandırılmaktadır. Temiz Oda’ların sınıflandırılmasına bu yazıda değinmeyeceğim. 
Ancak konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Şekil 1 de göreceğiniz kıyaslama ile ne büyüklükteki toz 
taneciklerinin, Hijyenik ve Tozsuz Temiz Oda’ larda filtrelendirilmesi gerektiğini görebilirsiniz. 
 

 
 

Şekil 1. Toz taneciklerinin büyüklük kıyaslaması 
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2.1 Üretim Alanlarında İklimlendirme Sistemi 
 
Yukarıda tanımlanan iki tip Temiz Oda, iklimlendirme sisteminin kuruluşu açısından birbirinden bazı 
farklılıklar göstermektedir. Ana farklılıkları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 
 
• Hijyenik klima sistemlerinde ortama laminer olarak basılan havanın yükseltilmiş döşeme 

üzerinden emilmesi, döşeme altının temizlenmesinin zor olduğundan için mikroorganizmaların 
üreyebileceği bir ortam oluşacağı için kesinlikle uygulanmamaktadır. (Şekil 2). Tozsuz 
ortamlarda ise bu emiş tarzı tercih edilen bir metoddur. (Şekil 3). 

 

 
 

Şekil 2. Hijyenik alanlarda hava basma 
 

 
 

Şekil 3. Tozsuz alanlarda hava basma 
 
• Bazı hijyenik Temiz Oda’larda, örneğin ilaç sanayi ve biyoteknolojik ürünlerin imal edildiği 

alanlarda, üretim alanlarının koridorlara göre eksi basınçta olması istenmektedir. Ancak tozsuz  
temiz odaların, örneğin mikrochip üretiminde üretim alanının koridorlara göre eksi basınçta 
olması kesinlikle kabul edilmemektedir. 

 
• Hijyenik Temiz Oda’larda ürünün veya mikroorganizmaların diğer odalara karışmasını önlemek 

için % 100 taze hava ile çalışması gerekebilir. Bu tehlikenin olmadığı üretim alanlarında geri 
dönüşümlü hava ile çalışılabilmektedir. Tozsuz Temiz Oda’larda ise olanaklar elverdiğince yani 
aşırı proses atık havası yok ise, geri dönüşümlü hava ile çalışılmaktadır. 

 
• Hijyenik Temiz Oda’larda özellikle antibiyotik üretiminde veya çevre için tehlike oluşturacak 

mikroorganizmalar ile çalışılıyorsa havanın atmosfere HEPA filtresinde geçirildikten sonra 
atılması gereklidir. Tozsuz Temiz Oda’larda ise bazı hallerde proses atık havasının nötralize 
edilmesi gerekebilir. 
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• Hijyenik Temiz Oda’larda, zamanla kanal sisteminde oluşabilecek mikroorganizmaların ürünle 

temas etmesini önlemek için HEPA filtresinin kanal sisteminin sonuna yani menfez ağzına 
yerleştirilmesi gereklidir. Tozsuz Temiz Oda’larda HEPA filtresi iklimlendirme cihazının çıkış 
ağzınada konabilir. 

 
 
2.2 Hastane İklimlendirme Sistemi 
 
Hijyenik alan sınıfına giren hastane iklimlendirme sistemleri, hijyenik üretim alanlarının 
sınıflandırılması ve iklimlendirme sistemlerine göre bazı farklılıklar gösterir. Hijyen kategorisi düşük 
olan yarı steril koridorlar, sterilizasyon bölümü, hasta hazırlama vb. gibi alanlarda hava HEPA 
filtrelerinden geçirildikten sonra yüksek karışım menfezleri ile temiz alana üflenir. Özellikle düşük 
hijyen kategorisindeki steril alanlarda kullanılan yüksek karışımlı (turbulanslı) akış, az partikül içeren 
hava ile partikül yoğunluğunun azaltılmasından oluşur. Temiz karışım havasının, odadaki hava ile 
mümkün olduğu kadar hızlı karışımı için ön koşul, akışkan tekniği açısından, alışılagelmiş menfezler 
yerine havanın mümkün olduğu kadar yüksek karışım derecesini sağlayan menfezlerle üflenmesidir. 
Yüksek karışımlı hava akımının kullanıldığı bölgelerde tanecik yoğunluğunun azaltılması, genellikle 
DIN 1946/4 gibi kurallarda metrekareye üflenmesi gereken hava miktarları belirtilmiştir. 
  
Hijyen kategorisi daha yüksek olan steril koridor ve yoğun bakım ünitelerinde de hava akımı turbulentli 
seçilir. Yalnız burada hava debisinin daha yüksek olmasına dikkat edilir. Özellikle bu bölgede yüksek 
hava değişim katsayısının hastalar üzerinde olumsuz etki yapmasını önlemek için yüksek karışım 
oranını sağlayacak yüksek kaliteli menfezlerin seçilmesi kaçınılmazdır. Ameliyathanelerde ise 
karşımıza genellikle aralarında bir seçime gitmemizi gerektiren üç alternatif çıkacaktır. Bazı özel 
durumlarda, bu yazıda detayına inmeyeceğimiz üfleme metotları da vardır. 
 
• Turbulentli Akım: Bu tip hava akımı genellikle enfeksiyon tehlikesinin yüksek olmadığı 
operasyonların yapılacağı ameliyathanelerde kullanılır. Turbulentli hava ameliyathaneye çeşitli 
şekillerde üflenebilir:  
 
1. HEPA filtreli yüksek karışım menfezleri ile: Havanın bu şekilde ameliyathaneye üflenmesine karar 
verildiğinde en azından dört adet veya daha etkilisi altı adet HEPA filtreli menfezin kullanılması 
gerekmektedir. Bunların ikisi ameliyat masasının baş tarafına, dördü ise ameliyat masasının ortasına 
yakın bir şekilde yerleştirilmelidir. Bu sistem enfeksiyon tehlikesinin yüksek olmadığı operasyonların 
yapılacağı ameliyathanelerde yatırım masraflarını karşılayacak yeterli kaynak bulunamadığı tadirde 
mevcut şartları düzeltmek için seçilebilir (Şekil 4). 
 

 
 

Şekil 4. Yüksek karışımlı menfezler ile ameliyathane iklimlendirilmesi 
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2. Şemsiye tipi üfleme: Hava küçük ameliyathanelerde, ameliyat masasının ayak tarafında, tavanla 
duvarın birleştiği yerden, paslanmaz çelikten imal edilmiş, içinde HEPA filtre bulunan ve havanın 
ameliyathaneye şemsiye biçiminde yayılmasını sağlayan bir tavan ünitesi üzerinden üflenir. Bu sistem, 
özellikle tavanın  üç metreden daha alçak olduğu, enfeksiyon tehlikesinin yüksek olmadığı mekanlar 
ve göz operasyonların yapılacağı ameliyathaneler için idealdir. (Şekil 5) 
 

 
 

Şekil 5. Şemsiye tipi menfez ile ameliyathane iklimlendirilmesi 
 
3.  Jet destekli sistem: Bu sistemde ameliyathane tavan ünitesinde bir kısım hava nozeller vasıtası 
ile ameliyat masasına, bir kısım hava ise tavan ünitesinin üzerinde bulunan perforasyondan ameliyat 
masasının etrafına doğru yönlendirilir. Bu sekilde ameliyat masasındaki mikrop sayısı, 
ameliyathanenin tamamına oranla daha alt seviyeye indirilir. Aynı zamanda ısı yükü odada çalışan 
sağlık personelini ve hastayı rahatsız etmeden alınabilir. Diğer turbulentli hava üfleme sistemlerine 
oranla odadaki ve ameliyat masasının üzerindeki partikül sayısı çok daha düşüktür. Bu sistem daha 
çok ameliyat sırasında içerde çok personelin ve cihazın olduğu, uzun süren, bunun yanında 
enfeksiyon tehlikesinin yüksek olmadığı operasyonların yapılacağı ameliyathanelerde 
kullanılabilmektedir. Bu sistemin kullanımı son senelerde oldukça azalmıştır. (Şekil 6) 
 

 
 

Şekil 6. Jet destekli ameliyathane tavan ünitesi 
 
Yukarıda tarif edilen sistemlerde havanın yapılacak olan ameliyatın çeşidine göre nasıl ve nereden 
üflenmesi gerektiği, havanın hangi hızla ve odaya nazaran kaç derece ısı farkı ile üfleneceğinin çok iyi 
analiz edilmesi gerekir. 
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Direkt Laminer Akım: Bu sistemde hava ameliyathanedeki kritik bölgeye partiküllerin tanımlanmış 
olan yatay veya düşey akış yolunda doğrudan kritik alandan dışarı itilmesini öngörmektedir. Bu tür 
hava girişi, düşük karışımlı itilme akışı (Laminer akım) olarak adlandırılır. Bu tür hava giriş yöntemi ile 
ilgili en önemli kriter, ameliyat ekibinin uzun zaman konforlu bir şekilde çalışmasını sağlamak için 
itilme akış etkisine ucu ucuna ulaşılabilmeyi garanti eden minimum bir akış hızıdır. Bu da, hava 
gereksinimini mümkün olduğunca aza indirgeyebilmek için, yan koşulların hassas bir analizini zorunlu 
kılmaktadır. Örneğin, ameliyata en fazla kaç kişi katılacak, cihazlar ne kadar ısı verir ve nasıl 
yerleştilme olanağı var gibi. Bu tip hava üflemesi yapılırken, ameliyat ekibini rahatsız etmemek için 
odaya üflenen havanın ısısı ile odanın içindeki havanın ısısı arasındaki farkın en düşük düzeyde 
olması gerekir. Belirlenecek olan hava ısı farkı ve hava debisi, ameliyathane tavan ünitesinin alanının 
büyüklüğünün bulunmasını sağlar. Eğer hava gerektiğinden fazla soğuk ve hızlı üflenirse veya diğer 
bir terimle tavan ünitesinin alanı küçük seçilmiş ise, üflenen hava ile odadaki havanın arasındaki 
yüksek ısı farkından ötürü özellikle uzun ameliyatlarda cerrahların omuzlarının tutulması ve soğuk 
havadan rahatsız olmaları kaçınılmazdır. Bu yüzden ısı farkının düşük, hava debisinin yüksek, hava 
akımının laminere yakın ve bu üç faktöre bağlantılı olarak tavan ünitesinin alanının uyumlu olması 
gereklidir. Direk olarak ameliyat masasının yanında çalışan insanların ve kullanılan cihazların da bu 
laminer akımın içinde kalmasına ayrıca dikkat edilmesi gerekir. Bu şekilde çapraz bulaşmalar önemli 
ölçüde engellenir (Şekil 7). 
 

 
 

Şekil 7. Direk laminer akımlı ameliyathane tavan ünitesi 
 
Dönüşümlü hava ile çalışan Laminer Akım: Bu sistem genellikle en kritik ameliyatların yapıldığı 
steril alanlarda (örneğin kalça eklem yeri) ameliyathane tavan üniteleri için gerekli olan yüksek hava 
debisini iklimlendirme cihazından, ameliyathaneye taşıyacak olan büyük hava kanallarının bina 
içerisinden geçirilmesi olanaksız olduğunda kullanılır. Bu nedenle ameliyathane tavan üniteleri içine 
yerleştirilmiş olan vantilatörlerle resirküle hava kullanılarak yüksek hava debisi dolayısı ile geniş 
laminer akım alanı elde etme olanağı bulunmaktadır. Bu sistemde genellikle bütün üfleme alanı HEPA 
filtreleri ile kaplıdır. Gerekli olan taze hava hijyenik iklimlendirme sisteminden getirilmektedir. Bu 
sistemin getirdiği ek avantajlar ise, klima santralları için gerekli olan teknik alanın en az seviyeye 
indirilmesi, havalandırma şaftlarını küçültmek, üzerinde birden fazla fan bulunduğundan işletme 
emniyetini yükseltmek olarak sıralayabiliriz. (Şekil 8). Ancak resirküle fanlar bu sistem için gerekli olan 
soğutucunun bakımı ve ön filtrelerin ameliyathane içerisinden değiştirilmesi bir dezavantaj olarak 
karşımıza çıkarmaktadır. 
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Şekil 8. Geri dönüşümlü ameliyathane tavan ünitesi 
 
Tavan ünitesi seçiminde malzemeyi uzun zaman kullanabilmek için her tarafın, ama özellikle üfleme 
alanının dezenfeksiyon maddelerine dayanıklı paslanmaz çelikten olmasına dikkat etmek gereklidir. 
Paslanmaz çeliğin dışında maliyeti daha düşük olan polyester laminizatör ve/veya boyalı sacdan 
yapılmış tavan üniteleri bulunmaktadır. Sık sık temizliği ve dezefeksiyonu yapılması gereken tavan 
üniteleri de polyesterden yapılır ve temizlenirken yırtılması kolay bir malzemedir, iyi işlenmediyse bir 
müddet sonra gevşeme yapar. Bu malzemenin tekrar temininin maliyeti yüksektir. 
  
Ameliyathanelerde muhakkak dikkat edilmesi gereken konulardan biri de emme menfezlerinin lif 
tutacak şekilde seçilmesidir. Hava emerken dikkat edilmesi gereken diğer nokta havanın tamamının 
kesinlikle aşağıdan emilmemesidir. Diğer steril alanlarda bu mümkündür ancak şart değildir. 
 
 
 
 
3. İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN GÖREVİ 
 
Normal iklimlendirme sistemleri, Temiz Oda için tasarlanmış olan iklimlendirme sistemlerinin 
sağlaması gerekli olan şartların sadece birini veya çok az bir bölümünü sağlamak için 
tasarlanmaktadır. Buna karşılık Temiz Oda için tasarlanan iklimlendirme sistemleri aşağıda belirtilen 
tüm gereksinimleri genellikle aynı zamanda sağlamaktadır. Ayrıca normal iklimlendirme sistemleri 
günün belirli saatlerinde veya haftanın belirli günlerinde, tatil günlerinde, hafta sonlarında tamamen 
kapatılabilmektedir.  Temiz Oda’lar için tasarlanan iklimlendirme sistemleri ise senenin üçyüzaltmışbeş 
günü gece gündüz durmadan çalışmalıdır. Örneğin yarı iletken üretiminde veya optik kaplama 
uygulanmasında iklimlendirme sisteminin durması o sırada üretilen yarı iletkenin ve optik 
kaplamalarda ürünün kullanılmayacak derecede zarar görmesine sebep olabilmektedir. Bir 
ameliyathanede iklimlendirme sisteminin durması, ameliyathane içerisindeki artı basıncın değişmesine 
dolayısı ile ameliyathanenin kirlenmesine sebep olabilir. Bu nedenler bu tip sistemlerin ihtiyaca yönelik 
olarak tasarlanması, kullanılacak malzemelerin yüksek kalitede olması ve bu malzemelerin seçimine 
özel bir titiz gösterilmesi gereklidir. 
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Temiz Oda’larda iklimlendirme sisteminin görevlerini genel olarak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 
 
• Bu ortamlara toz taneciklerinin girmesini önlemek, 
• İstenilen düşük toz oranını tüm ortamda homojen bir şekilde sağlamak, 
• Yapılacak iş için gerekli olan sıcaklığı sağlamak, 
• İstenen nem oranını sağlamak, 
• Gerekirse sıcaklığı ve nem oranını dar toleranslar içinde tutmak, 
• Yapılacak işten kaynaklanan atık havayı çevreye zarar vermeyecek şekilde dışarıya atmak, 
• Odalar arasındaki basınç farklılıklarını sağlamak, 
• Yapılacak işe bağlı olarak ortamdaki artı ve/veya eksi basıncın, kapıların açılması veya 

ortamdan aralıklı olarak proses havası atılmasına rağmen, sabit değerler içinde kalmasını 
sağlamak, 

• Kullanım haricinde de ortama toz girmesini önlemek, 
• Üründen çıkan maddelerin çalışan personele zarar vermesini önlemek, 
• Çapraz kirlenmeyi önlemek, 
• Bu tip ortamlarda çalışan insanların yüksek hava değişim katsayılarına rağmen konforunu 

sağlamak, 
• Özellikle ameliyathanelerde çalışanların konsantrasyonunun bozulmaması için yüksek hava 

debisine rağmen gürültü seviyesinin en düşük seviyede olmasını sağlamak, 
• Uzun vadede ortamda ve iklimlendirme sisteminin içinde mikroorganizma ve toz birikiminin 

oluşmasını engellemek, 
• Ortamda istenen şartların sürekli olarak güvenilir bir şekilde olmasını sağlamak, 
• Sistemin durmasının en düşük seviyede olmasını sağlamak, 
• Enerji sarfiyatını en düşük seviyede tutmak, 
 
Yatırım masraflarını düşük tutmak için kullanılan ucuz ve kalitesiz malzemeler, eksik projelendirme, 
yukarıda belirtilen işleri aksatacağından ve/veya enerji masraflarını gereğinden çok daha fazla 
yükselteceğinden, yatırımcının kısa ama en geç orta vadede zarar görmesi kaçınılmaz olacaktır.  
 
 
 
 
4. TEMİZ ODA İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN TASARLANMASINDA DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN ÖĞELER 
 
Temiz Oda’lar için tasarlanan iklimlendirme sistemlerinin çalıştırılmasında gerekli olan enerji 
giderlerinin en düşük seviyeye indirilebilmesi için yapılacak iş kurallar, üretim şartları ve ürün 
elverdiğince çevrim havası ile çalıştırılmasıdır. Çevrim havası ile çalışan sistemlerde çapraz 
kirlenmenin emin bir şekilde önlenmesini sağlamak için kullanılacak olan filtre sınıfının, kademelerinin 
ve kalitesinin buna göre seçilmeleri gerekmektedir. Ancak zararlı proses gazlarının açığa çıktığı 
ortamlardan gelebilecek zararlı gazların önlenmesi için çevrim havası ile iklimlendirilmesi sakıncalıdır. 
Bu proses gazları çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtıldıktan sonra atmosfere verilmelidir. Bu kural 
mikroorganizmalar ile çalışılan ortamlar için de geçerlidir. Eğer çalışılan ortamda çevreye zarar 
verecek veya çevre şartlarını değiştirecek mikroorganizmalar veya genler bulunuyorsa, bunların 
atmosfere çıkmaları kesinlikle önlenmelidir. Ameliyathanelerin iklimlendirilmesinde aynı iklimlendirme 
cihazı ile birden fazla ameliyathaneye hava basılıyorsa çevrim havası kullanılmaması tavsiye 
edilmektedir. 
 
Gece ve hafta sonlarında, Temiz Oda’larda hiç kimsenin bulunmadığı ve çalışma süreci nedeniyle 
partiküllerin ortaya çıkmadığı durumlarda ve üretim şartlarının elverdiği durumlarda sistemin çalışması, 
yalnızca ısı, nem ve basınç değerlerinin değişmemesini sağlamaya yönelik olduğundan, hava debisi 
ve otomatik kontrol sistemi sadece ısı, nem ve odalar arası basınç farklılığını koruyacak şekilde 
tasarlanmalıdır. Odalar arasındaki basınç farkının 5-15 Pa civarında olması gereklidir. Gece ve tatil 
konumunda içeriye toz taneciklerinin girmesine sebep olacak personel ve malzeme akışı 
olmayacağından ve aynı zamanda üretim veya ameliyat yapılmayacağı zamanlarda hava debisinin 
düşürülmesinde bir sakınca yoktur. 
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Üretim veya laboratuar şartları iklimsel şartların uzun süreli olarak kesinlikle değiştirilmemesini 
gerektiriyorsa, yüksek enerji masrafları göz önüne alınarak sistemdeki hava debisinin devamlı sabit 
kalması da sağlanır. 
 
Aynı kural taze hava için de geçerlidir. Taze hava, Temiz Oda’da çalışan kişiler, dışarı atılan atık 
havanın yenilenmesi ve artı basıncı sağlamak için gereklidir. Burada dikkat edilmesi gereken en 
önemli konu, iklimlendirme cihazında hava debisi düşürüldüğü zaman değişik alanlarda da hava 
debisinin aynı oranlarda düşürülmesidir. Eğer bu sağlanamaz ise odalar arasındaki basınç farklılıkları 
ve yönleri değişir. Ayrıca odalar arasındaki basınç farklılığı kapıların açılıp kapanmasından en az 
seviyede etkilenecek şekilde tasarlanmalıdır. 
 
Temiz Oda’ların iklimlendirilmesi ile ilgili isteklerde, yani sıcaklığın ve bağıl nemin kontrolünde, 
öncelikle üretimin veya yapılacak işin gerektirdiği şartlar dikkate alınır. Bazı hallerde üretimin türü ile 
ilgili nedenlerden sıcaklık ve bağıl nem, oldukça dar sınırlar içinde sabit tutulmak zorundadır. Eğer 
böyle bir talep söz konusu değilse sıcaklık 21-24°C, bağıl nem ise kışın %35, yaz aylarında ise % 60 
olarak sağlanabilir.  
 
Özellikle kritik üretim alanlarında ve üzün süreli deney ve izlemelerin yapıldığı laboratuar ortamlarında 
sistemin bütün sene durmadan çalışması için en yüksek düzeyde gerekli tedbirlerin alınması 
gerekirse, sistemin ana parçalarının yedeklenmesi faydalıdır. Bu üretimin tamamen durmasını, 
dolayısı ile üretim ve kalite kaybına sebep olmasını önler. Bu tip tasarım yapılırken üretim kaybının, 
fazladan yapılacak olan yatırım maliyetleri ile karşılaştırılması gerekir. Bazı durumlarda fazladan 
yapılan yatırım masrafları sadece bir tek arızada oluşabilecek kayıpları fazlası ile karşılamaktadır. 
İhtiyaca yönelik olarak yedekli tasarlanması gereken ana parçaları aşağıda olduğu gibi sıralayabiliriz: 
 
• İklimlendirme cihazları: Motor arızası esnasında, ön filtre değişimi veya cihazların bakımı 

yapılırken sistemin durdurulup temiz oda şartlarının bozulmasını önlemek için iki iklimlendirme 
cihazı ile çalıştırılması düşünülebilir. Ortama basılacak hava miktarı iki adet aynı kapasitede 
çalışan ancak arıza veya bakım esnasında hava debisinin bir iklimlendirme cihazı üzerinden en 
azından %75 kapasite ile sağlanması sık uygulanan bir tasarım örneğidir (Şekil 6). 

• Soğutma gurubu: İklim şartları kritik olan bölgeler için yukarıda açıklanan sebeplerden ötürü iki 
soğutma gurubu veya en azından toplam %50 ek kapasiteli, çift devreli soğutma gruplarının 
kullanılmasında fayda vardır. 

• Isıtma ve soğutma pompaları: Yine yukarıda açıklanan sebepleden ötürü yedek pompaların 
sisteme uyarlanması faydalıdır. 

• Yukarıda belirtilen işlemler maddi sebeplerden ötürü veya yer kısıtlılığından dolayı 
yapılamıyorsa, kritik parçaların yedek olarak tutulup, gerektiğinde hızlı bir şekilde 
değiştirilmesinde fayda vardır. 

 

 
 

Şekil 9. Yedekli iklimlendirme sistemi 
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Temiz Oda’lar için iklimlendirme sistemleri tasarlanırken kullanılacak olan cihaz ve malzemelerin 
seçiminde ve tüm projenin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken diğer ana hususları aşağıdaki gibi 
sıralayabiliriz: 
 
• İklimlendirme sisteminde kullanılacak olan tüm ekipmanların yüzeylerinde toz birikimine sebep 

olabilecek girinti ve çıkıntıların en düşük seviyede olması, 
• İklimlendirme sisteminin kanallarının içinde toz birikimine sebep olacak birleşme yerlerinin en 

düşük seviyeye indirilmesi, 
• HEPA filtreleri son basma noktalarında kullanılıyorsa hava kanallarının HEPA filtreleri kirlenip 

direnci arttığında da sızdırmaz olmasının sağlanması, 
• İklimlendirme sisteminin gerektiği zaman kolayca temizlenebilmesi kullanılacak kimyasallardan 

etkilenmemesi, 
• Bakım ve tamir işlerinin temiz ortamı en az seviyede etkilemesi ve bu esnada oluşacak 

kirlenmelerin en düşük seviyede kalmasını sağlamak için gerekli önlemlerin alınması, 
• İklimlendirme sisteminin enerji sarfiyatının düşük olması, 
• Kalitenin aynı düzeyde kalması ve olası hataların nereden kaynaklandığının geriye dönerek 

kontrol edilmesi olanaklarının sağlanması. 
 
 
 
 
5. İKLİMLENDİRME SİSTEMİNDE KULLANILAN EKİPMANLAR 
 
Yukarıda sıraladığımız şartların sağlanması için klima cihazı, kanal sisteminin ve filtrelerin seçiminde 
bazı özelliklerin göz önünde bulundurulması gereklidir: 
 
 
5.1 Klima Cihazı 
 
Sistemin iyi çalışması için klima cihazının seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesinde fayda 
vardır: 
 
a. Klima cihazları en az 2500 Pa basınca kadar sızdırmaz olmalıdır. Açıklama: İklimlendirme 

cihazının kirli filtreler ile basınç kaybının 1.500 Pa, kanal sisteminin en az 200 Pa, susturucu, 
debi regülatörleri, menfezlerin toplam basınç kaybının 200 Pa, HEPA filtreleri kirlilik basınç 
kaybı 500 Pa (lütfen HEPA filtrelerine bakınız)  olduğundan hareket edersek, sistemde en az 
2.400 Pa basınç kaybı oluşmaktadır. Eğer iklimlendirme cihazı hava kaçırır ise enerji sarfiyatı 
yüksek olur ve gerekli olan hava değişim katsayılarına ulaşılamaz. 

 
b. Cihazlar muhakkak çift cidarlı olmalı ve iyi bir dezenfeksiyonun sağlanması için iç yüzeylerinin 

düz, panellerin birleşim yerlerinin de çıkıntısız olması gerekir. Açıklama: Toz birikimi özellikle 
HEPA filtresi menfez ağzında kullanılmadığı durumlarda, sisteme zamanla kontrolsüz olarak 
toz taneciklerinin girmesine sebep olur. 

 
c. Klima cihazlarının düzeni sızdırmaz klape, ön filtre (opsiyon 2. basamak filtre), gerekirse ısı 

geri kazanım serpantini, ısıtıcı, temizlik için boş hücre, soğutucu serpantin,  gerekirse 2. 
basamak ısıtıcı serpantin, nemlendirici, vantilatör, susturucu, ikinci basamak filtre şeklinde 
olmalıdır (Şekil 10). Bazı özel durumlarda, özellikle tesisat katında klima cihazı için yeterli alan 
olmadığı zaman, nemlendiricinin, susturucunun ve ikinci basamak filtrenin kanal sistemi içine 
konmasında, toz tanecikleri bırakmaması ve üzerinde mikroorganizma ürememesi şartı ile 
sakınca yoktur. Açıklama: Bu cihaz düzeni ile cihazın içinde birikmesi olasılığı olan toz 
taneciklerinin kanal sistemine girmesi olasılığı en düşük seviyeye indirilmekte ve cihazın 
gerektiğinde hızlı ve etkiil bir şekilde temizlenmesi sağlanmaktadır. 
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Şekil 10. İklimlendirme cihazı düzeni 

 
d. Serpantinler, filtreler ve vantilatörler temizleme amacı ile kızaklı olup dışarı çıkarılabilmelidir. 

Açıklama: Cihaz uzun zaman durmadan çalıştığı için serpantin üzerinde zamanla toz birikmesi 
ve bu sebeple ötürü serpantinin veriminin düşmesi söz konusudur. Bu cihaz içindeki parçaların 
hızlı bir şekilde temizlenmesi ve sistemin kapatılma süresinin en az zamana indirilmesini 
sağlamak için gereklidir. 

 
e. Serpantinlerin üzerindeki hava hızı mümkünse 2,5 m/s’yi geçmemelidir. Açıklama: Bu hem 

serpantinlerin mümkün olduğu kadar ince tutulup kolay temizlenebilmesini, hem de 
vantilatörün az elektrik harcayıp işletme masraflarının düşük olmasını sağlar. 

 
f. Isıtıcı ve soğutucu serpantinlerin kanatcık aralarındaki mesafenin normal klima cihazlarında 

olduğundan daha geniş olması gereklidir. Açıklama: Temizlik işleminin kolayca ve hızlı 
yapılmasını sağlar. 

 
g. Yoğuşma ve nemlendirici tavası, fan, filtre ve serpantin kızakları muhakkak paslanmaz 

çelikten olmalıdır. Açıklama: Pasın sisteme girmesini önler. 
 
h. Filtreler, nemlendirici ve vantilatörün olduğu hücrelerde gözetleme camı ve lamba 

bulunmalıdır. Açıklama: Sistem durmadan çalışacağı için görsel kontrolün kolay bir şekilde 
yapılmasını sağlar. 

 
i. Nemlendiricilerin buharlı olması gereklidir. Açıklama: Tanecik ve minerallerin sisteme 

girmesini engelleyeceği için faydalıdır. 
 
j. Isı geri kazanım sistemi atık hava ile taze havanın birbirine karışmayacağı şekilde seçilmelidir. 

Açıklama: Özellikle proses gazlarının tekrar sisteme geri dönmesini engeller. 
 
Vantilatörlerin seçiminde özel bir titizlik gösterilmelidir: 
 
• Vantilatörler ön ve HEPA filtrelerin yükselen basınç farklarını karşılayabilmek için yeterli rezerve 

sahip olmalıdır. 
• Vantilatör, filtre sisteminin basınç kaybı yükselirken hacim akışı çok az değiştiğinden, geriye 

kıvrımlı vantilatörlerde olduğu gibi, mümkün olduğunca dik bir karakteristiğe sahip olmalıdır. 
• Motor çalışma ısısını mümkün olduğunca düşük tutabilmek ve böylece de soğutma sisteminin 

işletme giderlerinden tasarruf edebilmek için, ayrıca vantilatörün çok iyi bir randımana sahip 
olması gereklidir. 

• Vantilatörlerin direkt tahrikli motorlu yani kayış kasnaksız ve salyangoz hücresiz seçilmesinde 
fayda vardır. Bu hem vantilatör bölümünde mikroorganizma birikimini engeller hem de cihazın 
içinin temizlemesi ve dezenfeksiyonunda büyük kolaylık sağlar. Ayrıca sistemin kayış kasnak 
değiştirilmesi için durdurulmasına dolayısı ile Temiz Oda şartlarının bozulmasına sebep olamaz. 

• Filtrelerin kirlenmesinden ötürü artan basınç kaybına orantılı olarak hava debisinin ekonomik bir 
şekilde sabit kalabilmesini sağlamak için motorların üzerine frekans değiştirici konulmalıdır. 

 
Genellikle normal klima cihazları steril bölgelerin iklimlendirilmesinde kullanıldığında, sistemdeki 
filtreler kirlendiğinde artan basınç, havanın cihazdan sızarak gitmesi gereken yere, yani steril bölgeye 
ulaşamamasına neden olmaktadır. Bu da zamanla steril ve temiz ortamlarda toz taneciklerinin 
sayısının artmasına, hijyenik ortamlarda mikroorganizmaların çoğalmasına, odalar arasındaki basınç 
farklılıklarının bozulmasına, yani sistemin işlerliliğini yavaş yavaş kaybetmesine sebep olmaktadır. Bu 
durum genellikle cihaz devreye alındıktan bir iki sene sonra kendisini göstermeye başlar. 
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Bu aşamada kullanıcı, sistemi kurandan hiç bir şey talep edemez. Bu durumda tek çare, ön filtrelerin 
ve HEPA filtrelerin sık sık değiştirilmesi, üretimin durması, steril alanların kirlenmesi, ilaç üretiminde 
sık sık validasyonun yapılmasıdır. Tüm bu işlemlerin getireceği harcamalar ve kayıplar yatırım 
sırasında yapılacak fazla harcama ile karşılaştırılamaz. 
 
 
5.2 Filtreler 
 
Temiz ve steril üretim alanları için kurulan iklimlendirme sistemlerinde filtreler sistemin en önemli 
ekipmanlarını oluşturmaktadır ve normal havalandırma sistemlerinde kullanılan filtrelerden oldukça 
daha kaliteli filtrelerin seçilmesi gereklidir (Şekil 11). 
 

 
 

Şekil 11. Yüksek kaliteli ön filtreler 
 
 
Filtre seçimi yapılırken aşağıda belirtilenlere dikkat edilmelidir: 
 
• Filtrelerin başlangıç basınç kayıplarının en düşük seviyede olması hem işletme masraflarının 

düşük olmasını sağlamak hem de filtreler, özellikle HEPA filtreler değiştirilirken steril alanın 
kirlenmesi ve üretimin durmasının sebep olacağı kayıpların en az seviyeye indirilmesi açısından 
çok önemlidir, 

• Torba filtreler tüm yüzeyleri kullanılabilecek (yanakların birbirine değmeyeceği) şekilde imal 
edilmiş olanlarının ömrü daha uzundur, 

• Torba filtrelerin yırtılma olasılığı en düşük seviyede olan, sistem devreye girdiği zaman ve 
işletme sırasında en az şekilde silkelenen malzemelerden imal edilmiş olmasında fayda vardır, 

• Torba filtrelerin birleşim yerlerinin kaynaklı olması sistemin emniyetini sağlamak için faydalıdır, 
• Cam elyafından imal edilmiş torba filtreler kolayca yırtılabilip sağlığa zararlı olduklarından 

kullanılmamasında fayda vardır, 
• HEPA filtrelerinin 3-5 senede bir değiştirildiğini göz önünde bulundurursak, bu zaman içinde 

özellikle çerçevelerinin, üzerinde mikroorganizma, küf ve mantar üremesine olanak vermeyecek 
malzemelerden seçilmesi gereklidir. Yapay tahta ve MDF çerçeveli HEPA filtrelerin üzerinde 
zamanla küf oluştuğu belirlenmiştir. 

• Özellikle HEPA filtrelerin üretimden sonra tek tek testinin yapıldığına dair belge alınmalıdır. Bu 
aynı zamanda hazırlanacak olan dokümanlar içinde gereklidir. 

• HEPA filtrelerinin önünde 2-4 mm kalınlığında koruma ızgarası olmasında montaj yapılırken 
zarar görmemeleri için fayda vardır. 

 
Filtrelerin yerleştirilmesi olanaklar elverdiğince aşağıda tarif edildiği gibi yapılmasında fayda vardır. 
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Basma tarafı: 
 
• 1. basamak ön filtre: Taze hava emme kanallarının kirlenmesini önlemek için hemen dış hava 

menfezinin arkasına,  
• 2. basamak ön filtre: İklimlendirme cihazının girişine, 
• 3. basamak filtre: 2. basamak filtrenin hemen arkasına (üretime bağlı olarak opsiyon) 

yerleştirilmelidir. 
• 3. basamak aktif karbon veya aktif karbonlu kombine filtre: Özellikle üretim alanının, kirli gazların 

ve rahatsız edici kokuların çıktığı sanayi bölgelerinde, şehir içinde, yüksek trafiğin bulunduğu yol 
kenarlarında vs. olduğu zaman, emilen taze havanın atmosferdeki gazlardan arınmasını ve 
üretimin, laboratuar şartlarının bu gazlardan etkilenmesini önlemek amacı ile aktif karbon filtre 
veya aktif karbonlu kombine filtre yerleştirmenin faydası vardır (üreticinin isteğine bağlı olan 
opsiyon), 

• 4. basamak filtre: İklimlendirme cihazının çıkışında susturucudan sonra yerleştirilmelidir. Eğer 
susturucu yer kaybından ötürü iklimlendirme cihazının içine dolayısı ile filtrenin önüne 
yerleştirilemiyorsa muhakkak hijyenik tipte seçilmelidir. 

• Son basamak filtre (HEPA): Chazda son basamak olarak veya kanal sisteminin sonuna, menfez 
ağzına yerleştirilmelidir. 

 
Emme tarafı: 
 
• 1. basamak filtre: Eğer üretim esnasında toz çıkıyorsa kanalların pislenmesini önlemek için 

hemen emme menfezlerinin ağzına yerleştirilmelidir. Hijyenik ortamlarda burada mikrop üreyip 
üremediğinin sık sık kontrolünün yapılması gereklidir. 

• 2. basamak filtre: Genellikle insan ve çevre için tehlikeli maddelerin dışarıya çıkmasını önlemek 
için atık hava cihazı üzerine veya kanal sistemine HEPA filtre yerleştirilerek gerçekleştirilir. 

• 3. basamak filtre: İnsan ve çevreye çok zararlı olacak maddelerin dışarıya çıkmasını önlemek 
için 2. bir HEPA filtre, bekçi filtre olarak yerleştirilmelidir. 

 
Özellikle hassas bölgelerde bulunan filtrelerin patlayıp patlamadığını kontrol etmek için bir optik ve 
akustik alarm sisteminin konmasında fayda vardır. HEPA filtrelerinin tüm sistem devreye alınıp 
kanallardaki olası kirliliğin dışarı üflenmesinden sonra takılması gereklidir. 
 
 
5.3 Kanal Sistemi 
 
Kanal sistemi planlanırken mümkün olduğu kadar az enerji tüketilmesini sağlamak için kanal 
sisteminin kısa ve içindeki hava hızının düşük olmasına dikkat edilmelidir. Temiz ve steril ortamlarda 
enerji tasarrufunu sağlayan ek yatırımlar, kendilerini genel olarak kısa süre içerisinde amorti ederler. 
Tüm müdahale parametrelerinin tam anlamı ile analizi, bu yazının sınırlarını çok aşacaktır. Ancak, yine 
de aşağıdaki en önemli noktalara değinilmeden geçilmeyecektir. 
 
Temiz ve steril ortamlar için kurulan iklimlendirme sistemlerinde hava nakli nedeniyle oluşan enerji 
giderlerinin en düşük seviyeye indirilmesi, basınç kayıplarının azaltılması ile sağlanır. Bununla ilgili 
önlemlere aşağıdaki örnekler verilebilir: 
 
• Kanal sistemi için mümkün olan en büyük kesitin seçilmesi,  
• Çapraz geçiş ve çevrimlerin optimal tasarımı,  
• Susturucuların, ızgara ve ayar kapaklarının olanaklar elverdiğince büyük boyutlarda seçimi,  
• Filtrelerin başlangıç basınç farkı, enerji tüketimini önemli ölçüde etkilediğinden, ön filtre ve HEPA 

filtrelerin olanaklar elverdiğince büyük boyutlu seçimi, 
• Kanal içi hava hızının 5 m/s’yi geçmemesine dikkat edilmesi, 
• Kanal sisteminin birleşim yerlerinde mikroorganizmaların yerleşebileceği aralıkların en az 

seviyeye düşürülmesi.  
• HEPA filtrenin son basamak olarak kullanıldığı sistemlerde Eurovent 2/2 klas C de tarif edilen 

şartların (test basıncı 2000 Pa) yerine getirilmesinin istenebilmesi, 
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• Sızdırmazlık sağlanırken olanaklar elverdiğince az silikon kullanılması, çünkü silikonun zamanla 

sertleşme ve açılma olasılığı yüksektir, 
• Kanal sisteminde gerekli yerlere temizleme ve dezenfeksiyon kapakları konulması, 
• Kanal sisteminde oluşacak titreşimlerin zamanla kanal sisteminin kendi üzerinde ve asma 

tavanda ince aralıkların oluşmasına yol açma olasılığına karşı askı elemanlarının üzerinde 
titreşim yutucular bulunması, 

• Kıvrımlı esnek bağlantıların kullanımından olanaklar elverdiğince kaçınılmalı, kullanılmasının 
kaçınılmaz olduğu durumlarda ise bunların uzunluğunun 1,5-2 m’yi geçmemesine ve kolay 
dezenfekte edilebilmesine dikkat edilmesi, 

• Kanal sisteminin parçaları monte edilmeden önce içlerinin muhakkak temizlenmesi, 
• Montajı biten bölümlerin ağızları kapatılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 
 
Kanal sisteminde yukarıda belirtilenlerin dışında; Laminer akımın gerekli olmadığı bölgeler haricinde 
üfleme menfezlerinin mümkün olduğu kadar yüksek karışım oranlı olmasına, susturucuların toz 
parçacıklarını bırakmayacak şekilde üretilmiş olmasına ve üretimden kaynaklanan partiküllerin kanal 
sistemine girmesini önlemek için emme menfezlerinin önüne filtre konmasına dikkat edilmelidir.  
 
 
 
 
6. İŞLETMEYE ALMA VE TESTLER 
 
Testlerin nasıl yapılması ve dokümanların nasıl hazırlanması gerektiği bu yazının çerçevesini aşacağı 
için ayrı bir makalede detaylı olarak ele alınacaktır. İşletmeye alma ve testler genel olarak aşağıdaki 
işleri içermelidir: 
 
• Tüm iklimlendirme sisteminin ayarının yapılması ve otomatik kontrol sisteminin kontrolü varsa 

yanlışların düzeltilmesi ve belgelendirilmesi, 
• Sistemdeki vanalar, debi regülatörleri, yangın damperleri, motorlu damperler vs gibi bütün 

ekipmanların tek tek işlerliğinin tespiti ve belgelendirilmesi, 
• Kanal hava kaçak testlerinin yapılması ve belgelendirilmesi, 
• İklimlendirme cihazı testlerinin yapılması ve belgelendirilmesi (serpantin kapasiteleri, hava kaçak 

testi, fan devir sayısı, çekilen akım vs.), 
• Filtre kaçak testlerinin tek tek yapılması ve belgelendirilmesi, 
• Sistemdeki tüm filtrelerin altında partiküllerin kalibre edilmiş olan lazer partikül ölçme cihazı ile 

yapılması, 
• Tüm odalardaki tozluluk oranının lazer partikül ölçüm cihazı ile tespit edilmesi, 
• Tüm odaların dekontaminasyon zamanının tespiti, 
• Isı ve nem ayarlarının sensörlerin bulunduğu yerlerde ve odaların içlerinde yapılması ve kalibre 

edilmiş olan cihazlarla tespiti ve belgelendirilmesi, 
• Kanal sistemi üzerinde hava debi ölçümleri. Bu ölçümlerin sonuçlarının aynı zamanda kanal 

sistemindeki ölçüm noktalarının üzerinde ve dosyada belgelendirilmesi, 
• Tüm odalardaki artı ve/veya eksi basınç testlerinin yapılması ve belgelendirilmesi, 
• Kanal sistemini temizlemek için hava basıldıktan sonra bütün ön filtrelerin değiştirilmesi ve 

ardından HEPA filtrelerin yerleştirilmesi, 
• Temiz alan sınıflaması için partikül ve mikroorganizma tayinleri, 
• Tüm test sonuçlarının normlara uygun bir şekilde belgelendirilmesi, 
• Sistemi işletecek olan elemanların eğitilmesi, sisteme alıştırılması, 
• Sistemin son ayarlarının yapılması ve işletmeciye teslim edilmesi gereklidir. 
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7. DOKÜMANTASYONUN HAZIRLANMASI 
 
Temiz ve Steril ortamların iklimlendirme sistemlerinin işletmeye alınması ve testlerinin yapılmasındaki 
ve bunu takiben dokümanların etraflı bir şekilde hazırlanmasındaki en önemli amaç, üretim için 
gerçekleştirilen şartların tekrarlanabilirliğinin ve geriye dönük olarak istenilen şartların kontrol 
edilmesinin sağlanmasıdır. Bu tip iklimlendirme sistemleri normal iklimlendirme sistemleri ile 
karşılaştırıldığı zaman çok daha sık kontrol edilmelidir. Bu kontrollerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını 
sağlamak için sistemde ölçüm yapılan yerlerin kolay erişebilir olması ve çizimlerde bu yerlerin 
belirtilmesi gereklidir. Sistem devredilirken aşağıda yazılı olan dokümanlar eksiksiz olarak verilmelidir: 
 
• Sistemin çalışma prensibinin tarifi, hava debi tabloları, 
• Sistem akış şeması. Sistem akış şemasında hangi parçaların nerelerde kullanıldığının tipleri ile 

birlikte ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi, 
• Otomatik kontrol şemaları, 
• Elektrik şemaları, 
• Ayrıntılı kanal çizimleri. Kanal çizimlerinde kanal parçalarının hangi büyüklükte oldukları, 

sensörlerin ve kanal ekipmanlarının kanal sisteminde nerelere yerleştirildiklerinin, isim ve tipleri 
ile tek tek ayrıntılı olarak belirtilmesi, 

• Ayrıntılı boru ve ekipman çizimleri. Burada da kanal çizimlerindeki kriterler geçerlidir, 
• Ana hatlar üzerinde yapılmış olan debi ölçümleri, 
• Partikül ölçüm protokolleri. Partikül ölçüm protokolünde her filtrenin altındaki partikül sayısı ve  

odanın çeşitli yerlerinde yapılmış olan partikül ölçümlerinin tek tek belirtilmesi, 
• Ekipman işlerlilik testinin, partikül, ısı ve nem ölçümlerinin protokolleri, 
• Temiz Oda daki ölçümlerde kullanılmış olan tüm ölçüm cihazlarının kalibre edilmiş olduğuna dair 

belgeler (partikül ölçüm cihazı, ısı ve nem ölçüm cihazları, sensörler, soğutma gurubunda 
kullanılan manometreler, basınç ölçüm cihazı, aydınlatma ve ses ölçüm cihazı vs),  

• Sistemde kullanılmış olan tüm cihazların kullanım kılavuzları (nemlendirici, klima cihazı, 
soğutma gurubu, otomatik kontrol sistemi,  vs), 

• Sistemde kullanılmış olan tüm malzemelerin prospektüsleri ve kullanma kılavuzları, 
• İşletmeci için gerekli olan akım şemasının, otomatik kontrol şemasının, proje çizimlerinin, 

kullanma kılavuzlarının, tüm kanal ekipmalarının el kitaplarının, sertifikaların ve test sonuçlarının 
bir dosya halinde düzenlenmesi, 

• Değişiklik kayıtları. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bugüne kadarki makalelerimin çoğunda sonuç maddesi olarak aşağıdaki cümleleri yazmış 
bulunuyorum. Ancak çoğu yatırımcının, yatırım giderlerini biraz yükselttiğinden ötürü enerji ve bakım 
masraflarını önemsemediği dikkatimi çekiyor. Bu nedenle her yazımın sonuna aşağıdaki cümleleri 
tekrar tekrar yazmakta fayda görüyorum. Yatırım aşamasında yapılacak olan bütünsel çözümleme, 
işletme giderlerinin düşük tutulmasını ve sistemin sürekli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayarak, 
fazladan yapılacak yatırım giderlerinin kısa sürede geri dönüşümünü de beraberinde getirmektedir. 
Çoğu zaman gözardı edilen bu noktanın Steril ve Temiz ortamlardaki iklimlendirme sisteminin günün 
yirmidört saati ve senenin üçyüzaltmışbeş günü çalıştığı dikkate alınacak olursa, ihtiyaca yönelik 
tasarlanmış olan bir iklimlendirme sisteminin özellikle kazanç amaçlı çalışan işletmeler için ne kadar 
önemli olduğunu ortaya çıkarır. 
 
Temiz ve Steril ortamlar oluşturulurken sadece iklimlendirme sistemi değil yer, duvar, tavan, kapı, 
pencere ve aydınlatma için kullanılan malzemeler de büyük önem taşımaktadır. Bunların kolay 
temizlenebilmesi, darbeye, sürtünmelere dayanıklı olması, toz tutmaması ve hijyenik ortamlarda 
üzerlerinde mikroorganizmaların üremesine sebep olacak kaplama, pürüzler ve aralıkların olmaması 
gereklidir. 
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Özellikle duvar, tavan, aydınlatma sistemlerinin ve kapıların uygulamasında özel bir itina gereklidir. 
Aksi takdirde iklimlendirme sistemi ile odalar arası basınç farklılıklarını sağlamak çok güçtür. Kısaca 
iklimlendirme, duvar, tavan yer, aydınlatma sistemleri bir bütün olarak ele alınmalıdır. 
 
Yatırım yaparken ucuz sistem tasarımı yapmak ve temiz ortamlara uygun olmayan malzemeleri 
kullanmak en geç bir iki sene içinde yatırım harcamalarının çok üzerinde işletme masraflarına ve 
üretim kaybına yol açacağından, rekabet ortamında önemli ekonomik yaralar alınmasına sebep 
olacaktır.  
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ÜLKEMİZDE HASTANE HİJYENİK ALAN KLİMA VE 
HAVALANDIRMA TEKNİĞİNİN DURUMU  

 
 

Ali BOYLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Hijyen gerektiren alanlarda hava yolu ile bulaşan enfeksiyonların önüne geçebilmek amacıyla hijyenik 
klima ve havalandırma kavramı ortaya konulmuştur. Çeşitli ülkelerde, hastane klima ve 
havalandırması ile ilgili yeni standartlar yazılmakta veya eski standartlar geliştirilmektedir. Ancak 
ülkemizde hastanelerde ya hiç hijyenik havalandırma uygulaması yapılmadığı veya standartların iyi 
algılanamaması ve kavram kargaşasından kaynaklanan yarım ve fonksiyonel olmayan uygulamalar 
görülmektedir. Bu makalenin amacı, ülkemizdeki yanlış tasarım ve uygulamalara dikkat çekmektir. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Havada insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen birçok gözle görülen veya görülmeyen partiküller 
(toz, mikroorganizma, bakteri, virüs, v.b.) bulunmaktadır. Bu istenmeyen kirleticilerin, insan hayatını 
olumsuz etkilemesinden dolayı yüksek derecede hijyen ve sterilite gerektiren ortamlarda bulunmasına 
izin verilmez. 
 
Hastanelerde cerrahi ve cerrahi sonrası (Postoperatif) alanlarda enfeksiyon kaynağı olan 
mikroorganizmaların başlıca yayılma ve bulaşma yolları aşağıda verilmiştir.  
 

- Doğrudan kontaminasyon [1]:  
 
a) Cerrahi girişim sırasında; 
 

- stanın kalıcı cilt florası 
- Cerrahi ekibin elleri 
- Kontamine cerrahi malzeme 
- Kontamine veya enfekte doku 

 
b) Postoperatif  dönemde; 
 

- Dren ve irrigasyon kateteri 
- Hastanın kalıcı ve geçici cilt florası 
- -Kontamine veya enfekte doku 
- Hava yoluyla kontaminasyon: 

 
Cerrahi girişim sırasında; 
 

- Hastanın cilt, mukoza ve giysileri 
- Ameliyat ekibinin cilt, mukoza ve giysileri 
- Ameliyathanedeki eşyalar 
- Havalandırma ve filtrasyon sistemindeki aksaklık ve yetersizlikler 
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İlk üç madde, ilk bakışta hava ile bağlantılı görülmemekle birlikte, havadaki partiküller virüs ve 
mikroorganizmaların taşınmasında birinci derecede ulaşım aracı olduğundan, hava akımlarıyla 
doğrudan bağlantılıdır. Havanın mikrobiyal kontaminasyonu aerosol şeklinde olur. Aerosol içinde 
bakteri, mantar sporları, virüs ve polenler bulunmaktadır. Çevredeki tozda, suda, toprakta veya 
çürümekte olan organik maddelerde mikroorganizmalar ürer. Bu kirleticiler bir şekilde hastane 
ortamına girdiklerinde insanlar, hava sirkülasyonu, su sistemi, inşai yapı veya bazı gereçler yoluyla 
hastane ortamında üreyebileceği uygun ortama ulaşıp oradan da havaya karışarak hava yolu ile 
bulaşan enfeksiyonlara sebep olur. Hava yolu ile bulaşabilecek enfeksiyonlar şunlardır; 
 

- Aspergilloz ve diğer fungal enfeksiyonlar 
- Tüberküloz ve diğer bakteriyel enfeksiyonlar 
- Viral enfeksiyonlar. 

 
Yaşam olan her ortam, sürekli partikül ve mikroorganizma üretir. Ancak kontrollü bir ortama, uygun bir 
dağıtım yöntemi ile belirli miktarda şartlandırılmış ve filtrelenmiş hava verilerek, partikül ve 
mikroorganizma yoğunluğu istenen seviyelere düşürülebilir.  
 
Virüslerin ve pek çok zararlı mikroorganizmanın havada sadece partiküllere tutunarak hareket 
edebildiği ve bu sayede kendilerine yaşam alanı aradığı bilinmektedir. Bu gerçek göz önüne 
alındığında, ortamda sürekli olarak belirli bir TEMİZLİK SINIFI sağlanmasının (havadaki toz ve partikül 
miktarlarının bir standarda dayalı ve sürekli olarak belirli bir sayı aralığında ve kontrol altında 
tutulmasının) enfeksiyon ve hijyen kontrolü açısından ne denli zorunlu olduğu daha iyi anlaşılacaktır.  
 
Ameliyat sırasında enfeksiyon kapan hastanın ameliyat sonrası hastanede kalış süresi antibiyotik 
tedavisi sebebiyle uzamaktadır. Ameliyat sonrası enfeksiyon nedeniyle 2001 yılı istatistiklerine göre; 
hastanede yatış ortalaması ABD’de 2 gün, Avrupa topluluğunda 3 gün, Türkiye’de 13-14 gündür. 
Ülkemizdeki antibiyotik kullanma oranı Avrupa topluluğunun 7, ABD’nin 8 katıdır. 2001 yılında 
Türkiye’de yapılan ameliyat sayısı 1.638.000 adet ve genel antibiyotik harcaması 4.5 milyar $’dır [2]. 
 
Bilimsel araştırmalara göre; havalandırma tekniği açısından kontrolsüz ortamda yapılan bir ameliyatta 
hava kaynaklı enfeksiyon riskini 100 kabul edersek, temiz ve hijyenik alan standartlarına, yönerge ve 
prosedürlerine (DIN 1946-4, VDI 2167, GMP, İSO 14644-1, v.b.) uygun olarak yapılmış ve testler 
sonucu uygunluğu ispatlanmış bir ameliyathanede bu oran %0,033’e düşmektedir. Bazı araştırmalarda 
hava kaynaklı enfeksiyonların genel hastane enfeksiyonlarına oranının zaman zaman  %30-35 gibi 
son derece yüksek değerlere ulaştığı kayıt altına alınmıştır [2]. 
 
Hastanelerimizde enfeksiyonla mücadelede son yıllarda önemli bir bilinçlenme başlamıştır. Enfeksiyon 
komiteleri aracılığıyla; bilinçli dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon (DAS) uygulamalarıyla 
enfeksiyon risklerinin azaltılmasına ve antibiyotik kullanımının denetim altına alınmasına 
çalışılmaktadır. Ekonomimizde ve toplum sağlığımızda gittikçe büyüyen, belki de bağışıklık 
sistemimizde geri dönülmez yaralar açan antibiyotik kullanımının minimize edilmesinin tek yolu, 
risklerle iyi mücadele edilmesi ve konuyla ilgili her sektörün üzerine düşen görevi tam olarak yerine 
getirmesidir.  
 
Ancak ne acıdır ki; antibiyotik kullanımının belki de neden olduğu en kötü etki, konu ile ilgili sektörlerin 
işlerini iyi yapmasını mecburiyet olmaktan çıkarmaya fırsat tanımasıdır. Çünkü yoğun antibiyotik 
kullanımı, özellikle bizim ülkemizde, enfeksiyondan dolayı toplu veya art arda ölümler olmadıkça, steril 
alan havalandırma sistemleri ile ilgili hijyen kurallarının tam anlamıyla kontrol edilmesine ve 
sorgulanmasına gerek bırakmamaktadır. Bu neden-sonuç ilişkisi, özellikle hijyenik alan havalandırma 
tekniğinin ülkemizdeki gelişimini kısır döngüye sokmakta, hijyenik havalandırma alanındaki eksiklikler 
DAS uygulamalarındaki eksikliklerle de birleşince antibiyotik kullanımını yeniden körüklemekte ve 
sektörlerin tam anlamıyla disiplin altına alınamamasına yol açmaktadır.  
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2. DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE KULLANILAN STANDARTLAR, YENİ YAKLAŞIMLAR VE YENİ 
STANDART TASLAKLARI  
 
Dünyada hastane hijyenik alan havalandırma tekniğini düzenleyen başlıca standartlar [1-13]; 
 

- DIN 1946-4 (Alman standardı) 1999 
- DIN 1946-4 (Alman standardı) Nisan 2005 (Taslak) 
- BS 5295 (İngiliz standardı) 
- VDI 2167 
- VDI 2083 
- SWKI-Guideline 99-3 
- ASHRAE 2003 Handbook HVAC Applications Operating Room yönergeleri, 
- ve tamamlayıcı olarak; 
- DIN EN 1886 
- Amerikan SMACNA, 
- doğrudan ameliyathaneleri esas almasa da temizlik sınıflarının belirlenmesinde ve 

sağlanmasında yardımcı olan; 
- ISO 14644-1,2,3..7 (Avrupa Birliği standardı), 
- Federal Standart 209 D ve E (Amerikan standardı),  
- Avrupa Birliği EUROVENT standartları ile GMP (iyi üretim uygulamaları prosedürü), SOP 

(standart operasyon prosedürleri) vb. dir. 
 
Ülkemizde ameliyathane hijyenik havalandırma sistemlerinde uygulanmak üzere TSE tarafından DIN 
1946-4 Alman standardının 1989 yılı versiyonu Türkçeye çevrilerek yayınlanmıştır. Ancak Almanya’da 
1999 yılında DIN 1946-4 standardının daha yeni versiyonu yayınlanmış olup son olarak Robert Koch 
Enstitüsüne (RKI) ait yönetmeliğin değişen verileri doğrultusunda yayınlanan DIN 1946-4 Nisan 2005 
taslağı görüş bildirimine sunulmuştur.  
 
Ülkemizde hijyenik alan proje, tasarım ve uygulama alanında faaliyet gösteren tesisat mühendisleri, 
temel olarak DIN 1946-4 ve ASHRAE standartlarını esas almaya gayret göstermektedir. Ancak 
sektörde standartların iyi algılanamamasından dolayı uygulamada yetersizlikler ve tutarsızlıklar 
sergilenmektedir.  
 
Bunların yanında, tasarım ve kurulum aşamasından itibaren standartlarla en küçük bir ilişkisi 
bulunmayan havalandırma sistemlerine sahip pek çok ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi, gözle(!) 
denetim ve kontrolden geçerek Sağlık Bakanlığımızdan ruhsat almakta ve işletilmektedir. Çoğu 
denetimde havalandırmanın “Hepa filtreli” olması onay için aranılan yegane ve yeterli kriter olarak 
görülmektedir. 
 
Avrupa tarafından yeni gelişmeler sonucu yavaş yavaş terk edilen DIN 1946-4 standardının 1999 
versiyonuna ülkemizde deneyimli teknik kadrolar tarafından uyulsa bile, geçerli ölçüm ve kabul 
kriterlerine göre uygunluk/doğrulama (validasyon) testlerinin teslim aşamasında bir mecburiyet 
olmamasından dolayı, çoğu zaman yapılan uygulama hataları tespit edilememektedir. Bunun yanısıra 
hastane yatırımcılarının genel olarak maliyet kaygısı veya mesnetsiz güvenden dolayı uygulayıcılarda 
uzmanlık ya da  konu ile ilgili yeterlilik kriteri aramaması, kabul aşamasında standarda uygun ölçüm ve 
uygunluk testi kriterlerinin bilinmemesi / istenmemesi toplum sağlığını tehlikeye sokmakta ve ülke 
kaynaklarının israfına yol açmaktadır. 
 
 
 
 
3. ÜLKEMİZDE HİJYENİK ALAN HAVALANDIRMA TEKNİĞİNDE YAPILAN HATALAR 
 
Hijyenik alanların yapılandırılmasında öncelikle bazı tanımların net olarak ortaya konulması 
gerekmektedir. Ülkemizde hijyenik alanların tasarlanması, kurulumu ve performansında karşılaşılan 
eksiklik ve hataların ana sebebi, çoğu zaman ne istendiğinin ve sonuçta yapılan sistemin hangi 
kriterlere göre kabul edileceğinin tam olarak bilinememesidir. 
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Uygulamaların ne olması gerektiğini ve mevcut durumda hangi aşamaya gelindiğini, doğru yoldan 
hangi noktalarda sapmalar olduğunu, aşağıda belirtilen yol haritasındaki gibi özetlemek mümkündür. , 
 
Standartlara uygun bir hijyenik alan oluşturabilmek amacıyla aşağıdaki yol haritasına uymak gereklidir. 
 

- Kullanıcı isteklerinin belirlenmesi 
- Kullanıcı isteklerine uygun tasarım ve malzeme seçimi, projenin hazırlanması, kontrolü ve 

onayı. (DQ) Dizayn/proje yeterliliği 
- Tasarıma uygun inşaat, mekanik tesisat montajı, otomasyon, projeye uygun malzemenin 

kullanımının ve yapımının kontrolü ve onayı. (IQ) Kurulum/montaj yeterliliği. 
- Yapım tamamlandıktan sonra çalıştırılması ve kontrolü Gerekli SOP’lerin (standart operasyon 

prosedürleri) hazırlanması (Önleyici bakım dahil) (OQ) Operasyon/Çalışma yeterliliği 
- Tesisin tüm ekipmanlarının çalıştırılarak kullanıcının ve ilgili standardın gereksinimlerini 

sağladığının ispatlanması (PQ) Performans yeterliliği, validasyon kapama raporunun kontrolü 
ve onayı. 

 
 
3.1 Kullanıcı İstekleri Tanımı Ve Ülkemizdeki Hatalar  
 
Öncelikle işletmecinin (hijyenistler, enfeksiyon komitesi, cerrahi ve mikrobiyoloji uzmanları vb.) 
yapılacak olan cerrahi operasyonların cinsine göre operasyon salonunun temizlik sınıfını belirlemesi 
gerekmektedir.  
 
Ameliyathanelerle ilgili DIN 1946-4 standardının 1999 versiyonunun tanımladığı Class 1a ve 1b 
temizlik sınıfları da esas alınabilmekle birlikte, hava değişim sayıları ve laminar akış sistemleri ile 
koruma altına alınan alanlar küçük kaldığından, günümüzde Avrupa’da aynı standardın 2005 
taslağındaki yeni tanımlanan Class 1a ve Class 1b sınıfları kabul görmektedir.  
 
Class 1a tipi (Laminar akışlı) operasyon salonu gerektiren cerahhi müdaheleler [12]: 
 

- Ortopedik ve kaza cerrahisi (örneğin total son protez dizde ve kalçada, omurga cerrahisi) 
- Genel cerrahi (örneğin herni ve ag implantları) 
- Kalp ve damar cerrahisi ( örneğin damar protezi) 
- Nöroşirurji 
- Ürolojik cerrahi (örneğin penis protezi) 
- Jinekoloji (örneğin mamo protez) 
- Transplantasyon (örneğin tüm organlar) 
- Tümör operasyonları, büyük açık alanlı operasyon alanları ile 
- Süreli operasyonlar (yön süresi, aletlerin açık olarak durma süresi, kesi-dikiş süreleri) 

 
Bunlar laminar akış şartları altında ve tıbbi ürün yasasının gereksinimlerinin yerine getirilmesi suretiyle 
tıbbi ürün işletme yönetmeliğine uygun biçimde gerçekleştirilir. Koruma alanının büyüklüğü operasyon 
işlemlerinin cinsine göre düzenlenir. Bu esnada da operasyon alanları gibi koruma alanları, alet 
masaları ve üzerindeki steril malzemeler ve steril kıyafetli operasyon ekipleri kapsam içine alınır. DIN 
1946 2005 taslak versiyonuna göre minimum 3,2 x 3,2 m ölçülerinde laminar akım üflemeli tavan 
sistemi uygulanır. Hava miktarı üfleme ünitesinin koruma alanına bağlı olarak 8.100 ila 13.500 m³/h 
arasında değişir. Dış hava miktarı oda büyüklüğüne bağlı olarak minimum 1.200 m³/h, tamamlayıcı 
hava miktarı aynı hacimden geri dönüş olması ve emiş açıklıklarında F7 filtre kullanılması kaydıyla 
resirkülasyon yolu ile temin edilmektedir. 
 
Class 1b tipi (karışık akımlı) operasyon salonu gerektiren cerahhi müdaheleler: 
 

- Diyagnostik artroskopi, 
- Mediastino ve torakozkopi 
- Sol kalp kateter muayeneleri 
- Schrittmacher implantasyonlar 
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Yukarıda belirtilen cerrahi müdahale alanlarına ilave olarak birinci derecede steril alan olduklarından; 
 

- Ameliyathanelere doğrudan bağlı olan odalar, ( steril koridor, steril malzeme deposu vb.) 
- Sterilizasyon üniteleri, 
- Yoğun bakım odaları, 
- Yenidoğan Yoğun Bakım üniteleri  
- Class 1b (karışık akımlı) tipi havalandırma sistemi gerektirmektedir. 

 
Buna göre; planlama sırasında işletmeci operasyon birimlerinin kullanımları ve operasyon tipine göre 
farklı veriler (örn. alloplastik malzemelerin implantasyonu), operasyon süresi, operasyon alanı, boyutu 
ve operasyon sayısı, operasyon masası sütunlarının yerleştirilmesi, alet masası boyut ve 
düzenlenmesi, İmmün (bağışıklık) durumu ameliyat edilecek hastalar için yazılı olarak saptanmalıdır. 
Bu verilerin belirlenmesinden sonra da temizlik sınıfı ve hava dağıtım sistemlerinin seçimi hijyen 
uzmanı tarafından gerçekleştirilir. 
 
Ülkemizde işletmecinin kalite anlayışı ve bilincine bağlı olarak, DIN 1946-4 2005 taslağı ve VDI 2167 
ye uygun yüksek hava debili ve koruma alanlı Class 1a operasyon salonlarına nadir de olsa 
rastlanmaktadır. Ancak bunların dışında çoğunlukla ameliyathane temizlik sınıfına, projeciler, taahhüt 
mühendisleri, pek çok özel veya resmi hastanede de temizlik sınıfı hakkında fikirleri olmayan klima-
havalandırma teknisyenleri ya da ustaları karar vermektedir. Bu karar, genel olarak operasyon salonu 
büyüklüğüne, yapılacak olan operasyonların niteliğine, süresine veya risk faktörlerine bakılmaksızın 
DIN 1946-4 standardının 1989 versiyonunun öngörmüş olduğu 2.400 m³/h “NORM” hava debisinin 
genellikle Class 1b karışık akımlı, nadiren de yine 2.400 m³/h hava debisi ile Class 1a laminar akışlı 
olarak salona verilmesi şeklinde olmaktadır. Halbuki standarttaki tanımlamaya göre, “NORM” hava 
debisinin; istenen temizlik sınıfı, max. CFU (metre küpteki mikroorganizma sayısı) veya koruma 
alanına göre ilgili faktörlerle çarpılarak defalarca artabileceği ve cerrahi operasyonlarda hava 
dağıtımının laminar akışlı (Class 1a) olması gerektiği genellikle algılanamamaktadır. Bunların yanı 
sıra, havalandırma sisteminde sadece hepa filtre kullanılması gerektiğini bilerek, hijyenik alan 
havalandırması yapmaya çalışan uygulayıcılar mevcuttur. 
 
Tam olarak uygulanmak kaydıyla, DIN 1946-4 Standardının 1989 veya 1999 versiyonu, genel amaçlı 
ameliyathanelerde hava kaynaklı kontaminasyonlar açısından risk faktörünü minimum değerlere 
indirebilmektedir. Ancak ülkemizde çoğu ruhsatlı işletmelerde cerrahi işlemler; antibiyotik güvencesi 
sayesinde, standartlarla ilgisi olmayan, yetersiz ve çoğu zaman sızdırmazlık açısından problemli 
havalandırma sistemleri altında yapılmakta olup, enfeksiyon sonucu ölümlere seyrek olarak 
rastlanması hastane yönetimleri tarafından gururla ifade edilmektedir.  
 
 
3.2 Dizayn / Proje Yeterliliği; Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi Ve Ülkemizdeki Durum 
 
Dizayn ve projenin standartlara uygun olarak, fonksiyonel özellikleri yerine getirecek nitelikte 
oluşturulmasını ve uygunluğunun doğrulanmasını içerir.  
 
Hijyenik alan havalandırma sisteminden beklenen genel fonksiyonların tasarım öncesinde belirlenmesi 
gerekmektedir. Fonksiyon tanımları aşağıda sıralanmıştır: 
 

- Havadaki mikroorganizma ve partikül sayısına bağlı olarak temizlik sınıfının belirlenmesi  
- İç hava kalitesinin; anestezik gaz konsantrasyonu, koku oluşumuna ve temiz dış hava 

miktarına bağlı olarak belirlenmesi 
- Pozitif basıncın ve hava akış yönlerinin belirlenmesi 
- Oda sıcaklık kontrol aralığının belirlenmesi 
- Nem değerleri kontrol aralığının belirlenmesi 
- Gürültü seviyesinin belirlenmesi 

 
Dizayn parametreleri standartlarda belirtilmiş olup ülkeden ülkeye bazı değişiklikler gösterebilmektedir. 
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Ülkemizde tasarım ve proje yeterliliğinin iyi denetlenmemesinden hatta bazı uygulamalarda hiç 
denetlenmemesinden dolayı sıklıkla karşılaşılan hataların bazıları aşağıda sıralanmıştır. 
 

- Oda büyüklüğüne ve yapılacak operasyonların cinsine göre yeterli hava değişim sayısının 
öngörülmemesi ve hava dağıtım şeklinin yanlış seçilmesi (dolayısı ile temizlik sınıfının yanlış 
seçimi) 

- Bazı uygulamalarda hava üfleme ve toplama menfezlerinin şartlandırılmış havanın by-pass’ına 
imkan tanıyacak kadar yakın yerleştirilmesi. 

- Hepa filtre başlangıç direncinin 150Pa, kirlilik/değişim direncinin 300Pa civarında seçileceği 
yerde hemen hemen projelerin çoğunda başlangıç direncinin 270Pa - 340Pa olarak seçilmesi 
[15]. Örneğin 600 m3/h hava debisi için, 150 Pa başlangıç direnci oluşturan 610*610*149 
(veya 78 mm) H13 hepa filtre yerine, 340 Pa başlangıç direnci oluşturan  457*457*149 (veya 
78mm) H14 (aynı boyut ve hava miktarı için H13 filtredeki basınç düşümü 270Pa) filtre seçimi 
oldukça yaygındır. İki filtre arasındaki hava geçiş yüzey alanı oranının %56 olduğu göz önüne 
alınacak olursa hatanın büyüklüğü daha iyi anlaşılacaktır. Bu hatalı filtre seçimi ile kurulum 
aşamasında sızdırmazlık testi yapılmayan hava kanallarından son derece pahalı, 
şartlandırılmış ve kaliteli hava kaçakları iki-üç katına çıkmaktadır. Bu durum yetersiz hava 
miktarına ve kirli asma tavan arasından steril alana sızıntılara yol açtığından kontaminasyon 
risklerini ve enerji maliyetlerini büyük oranda arttırmaktadır. 

- Tasarım ve proje aşamasında pozitif basıncın düşük değerlerde seçilmesi (1-5 Pa) 
durumunda, çok hassas bir otomasyon söz konusu değilse, kirlenen filtre sisteminden dolayı –
üfleme hava debisi azaldığı halde, emiş hava debisi değişmediğinden- steril alanda negatif 
basınç oluşmaktadır. Aynı zamanda düşük pozitif basınçlı akışın, ameliyathane kapılarının 
açılıp kapanması sırasında oluşan türbülansı yenemediği ve çapraz kontaminasyon risklerinin 
oluştuğu gözlenmektedir. Pozitif basınç “fazla hava debisi” ve oda kapısının sızdırmazlık 
yapısıyla doğrudan bağlantılıdır. Projede fazla hava miktarı kapıların sızdırmazlık özelliği 
dikkate alınmadan belirlendiğinden, özellikle ara boşlukları büyük olan çarpma kapılarda 
sıkıntı yaşanmaktadır. Çarpma kapılarda “fazla hava debisi” 10-15 Pa pozitif basınç 
değerlerini sağlayacak kadar yüksek tutulmalı veya sızdırmasız kayar kapı uygulaması 
yapılarak aynı pozitif basınç değerleri daha düşük “fazla hava debisi” ile sağlanmalıdır. 
Özellikle sızdırmasız kayar kapı uygulamalarında ortamlar arasında fark basıncının 
sürekliliğinin sağlanması ve aşırı basınç farklılıklarının engellenmesi amacıyla iki oda 
arasındaki duvara yay ayarlı basınç dengeleme klapesi konulmalıdır. 

- Ülkemizde bazı uygulamalarda proje aşamasından itibaren steril alanlarda hava yönlerinin 
yanlış seçildiği gözlenmektedir. En çok karşılaşılan hatalardan biri, sterilizasyon ünitesinin kirli 
taraf bölümünden temiz taraf bölümüne, steril koridora ve bazı uygulamalarda ise diğer 
alanlardan sterilizasyon temiz taraf bölümüne hava akımı oluşturulmasıdır. Sterilizasyon 
odalarına hiç besleme havası verilmeden sadece egzost yapılarak tüm ünitenin tehlikeli 
hastane iç havası ile kontamine edildiğine de rastlanmaktadır. 

- Ülkemizde bazı uygulamalarda, 1. derecede steril alan olması gerektiği halde, proje 
aşamasından itibaren tasarruf nedeniyle ya da mimari zorluklar öne sürülerek, hiç 
havalandırma uygulanmayan veya Class1b sınıfı değil de hepa filtresiz olarak klimatize edilen 
ancak ruhsat almış “steril” koridor, sterilizasyon odaları, steril malzeme deposu, post-op veya 
genel cerrahi yoğun bakım alanlarına rastlanmaktadır.  

 
 
3.3 Kurulum/Montaj Yeterliliği Ve Ülkemizdeki Durum 
 
Sistemde kullanılan malzemenin standartlara uygunluğu ve evsafı, kullanım amacına uygun montajı, 
montaj esnasında gerekli testlerin yapılması, geçerli sonuçların elde edilerek kayıt altına alınması, 
kullanılan ekipmanın birbirine uyumu kurulum yeterliliğini belirler. 
 
Ülkemizde bazı uygulamalarda kısmen, bazılarında tamamen standartlara uygun ekipman kullanıldığı 
görülmektedir. Ancak ruhsatlı olarak çalıştığı halde, hiçbir standarda dayalı olmayan ameliyathane 
havalandırma sistemlerine de sıklıkla rastlanmaktadır. 
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Kurulum açısından standartlara uygun malzeme kullanmak doğru sonuca ulaşmak açısından mutlak 
gereklilik olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. Ekipmanın doğru montajı ve işlerliği testler ile 
mutlaka kontrol edilmelidir. 
 
Uygulamada kurulum yeterliliği açısından karşımıza çıkan başlıca hatalar sistemde kullanılan ana 
ekipmanlar açısından aşağıda ele alınmıştır.  
 
 
3.3.1 Hijyenik Klima Santrallerinde Ve Santral Seçiminde Rastlanan Hatalar 
 
Uygulamada klima santralı seçiminde yapılan  başlıca hatalar :  
 

- DIN 1946/4 standardı doğrultusunda üretilmemiş, herhangi bir hijyen sertifikasına sahip 
olmayan klima santralleri 

- Etkili bir bakım ve temizlik için serpantinlerine erişilemeyen klima santralleri 
- Hava miktarı ve basınç verileri ispatlanmamış, test edilmemiş klima santralleri 
- Fiziksel dayanımı zayıf, çoğunlukla nakliye ve montaj esnasında görüntü bütünlüğünü 

kaybeden, panellerinden dışarıya şartlandırılmış, içeriye kontrolsüz ve kirli hava sızdıran 
santraller, (DIN EN 1886’ya göre mekanik dayanıklılık en azından sınıf D2, kasa sızıntısı en 
azından sınıf L2 olmalıdır) 

- Filtre yuvaları sıkılık testi yapılabilmesine olanak sağlamayan, sızdıran filtre yuvalı klima 
santralleri, (Filtre yuvaları, DIN 1946 ve DIN 24184 standardına göre sıkılık testine imkan 
tanımalıdır). Ülkemizde EUROVENT veya DIN 1946-4 standardına göre uygunluk belgesi 
almış pek çok hijyenik klima santralinde bile filtre sıkılık testi yapabilme imkanı yoktur. Oysa 
sızdıran santral filtre yuvaları daha hassas hepa filtrelerin ömürlerini yarıdan daha az sürelere 
indirmekte ve kurulumdan itibaren asla temizlik imkanı vermeyen besleme hava kanallarında 
mikroorganizma yükünün artmasına sebep olmaktadır. Örneğin sızdırmaz filtre yuvalı klima 
santralinde G4 – F7 – F9 filtre kombinasyonundan sonra kullanılan hepa filtrelerin ömrü 4-5 
yıla kadar çıkarken sızdırma halinde hepa filtre ömrü 1 yıl veya daha kısa sürelere 
düşmektedir. (DIN 1946-4 2005 taslağına göre, santrallerde filtre by-pass sızıntısı nominal 
hava debisinin en fazla % 0,5’i kadar olmalıdır.) 

- Kanal tipi fan veya sadece G2 ön filtre içeren vantilatör hücresi ile kanallı tip split klima iç 
ünitesinden oluşan klima santralleri(!). (Bu tür kombinasyonların ardından kullanılan terminal 
Hepa filtre ünitelerinde  sızdırmazlığın sağlanamadığı, hatta havanın çoğunluğunun hepa 
filtreden geçmediği görülmektedir.) 

- Kanallı split klimanın santral görevi gördüğü, sistemin her noktasının mikroorganizma kaynağı 
olduğu hepa filtreli ameliyathane klima sistemleri 

- Dönüş havasının aynı santrale alındığı, birkaç operasyon odasına hitap eden karışım havalı 
ameliyathane klima santralleri, (sızdırmazlık kriterleri de sağlanmadığından doğrudan çapraz 
kontaminasyon oluşmaktadır.) 

 
 
3.3.2 Hava İletim Ekipmanlarında Rastlanan Hatalar 
 

- Yer seviyesine neredeyse sıfır noktasında konan dış hava emiş menfezleri, (Taze havanın en 
az partikül yüküne sahip bir bölgeden emilmesi sağlanmalıdır. Taze hava emiş menfezinin alt 
kenarı zeminden en az 3 m yüksekte olmalıdır). 

- Asla erişilip içleri temizlenemeyen dış hava emiş ve şartlandırılmış hava üfleme kanalları 
- DIN V 24194-2 standardına göre minimum Sınıf 3 (Klas B) olarak uygunluğu test edilerek ispat 

edilmemiş hava kanallarının kullanımı. 
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Hava kanallarındaki kaçaklar, maliyeti son derece yüksek olan şartlandırılmış hava kaybına, yatırım 
maliyetlerinin kaçak oranında boşa gitmesine ve tavan arasında oluşturduğu basınçtan dolayı hijyenik 
alanlara sızma sonucu önemli oranda kontaminasyona sebebiyet vermektedir. Bu sebeple kanal 
sistemleri mutlaka kaçak testine tabi tutulmalıdır. Uygulamada bugüne kadar kanal kaçak testi ile 
tanışmamış kanal imalatçısı teknik ekipler ile çalışılacaksa kanal kaçak testinin imalatın ilk 
aşamasında atölyede kanallar asılma aşamasına gelmeden önce başlanmasında büyük fayda vardır. 
Ön testler sonucu kullanılması gereken malzemenin evsafı ve işçilikte dikkat edilecek noktalar tespit 
edileceğinden montajdan sonraki testlerde kanalların sökülmesi gibi olumsuz bir maddi kayıpla 
karşılaşma riski büyük ölçüde azalacaktır. Kanal kaçak testleri tamamlanmadan kanallar izole 
edilmemelidir. 
 

- Sızdırmazlığı tam olarak sağlayamayan damperler sebebiyle havalandırma sisteminin 
çalışmadığı durumlarda cephe ve iç-dış ortam basınç farklılıklarından dolayı istenmeyen ters 
hava akımlarının steril alanları kontamine ettiği izlenmektedir. Damper sızdırmazlıkları, DIN 
EN 1751’e göre Class 2 olmalıdır. Yüksek sızdırmazlık gerektiren damperlerin sızıntısının DIN 
EN 175l'e göre Sınıf 4’deki belirtilen değerleri aşmaması gerekmektedir. 

- Etiket değerlerini tam olarak vermeyen V.A.V. ve C.A.V. cihazları. Bu tür cihazların doğru 
çalışmamasının temel sebebi çok dar alanlarda yapılan montajlar sonucu homojen olmayan 
akıştan dolayı hava debisini belirleyen fark basınç direncinin yanlış ölçülmesidir. Gerekirse 
güzergah uzatılarak montaj esnasında imalatçının öngörmüş olduğu dengeli hava akımını 
sağlayacak mesafelerin bırakılması gerekmektedir. 

 
 
3.3.3 Terminal Hepa Filtre Kutuları Ve Laminar Flow Üfleme Sistemlerindeki Problemler 
 
Ülkemizde uygulamada rastlanan ve ruhsat almış ameliyathanelerdeki hepa filtre montaj şekilleri başlı 
başına bir makale konusudur. Başlıcaları; 
 

- Hepa filtrenin üzerine sıkıştırmasız olarak anemostat kutusu bırakılması 
- Besleme kanalı içerisine hepa filtre konarak altından vida ile tutturulup aşağıya düşmesinin 

engellenmesi 
- Hepa filtrenin ortadan ikiye kesilip kaynaksız galvaniz saç yuva içine yerleştirilerek filtreden 

tasarruf sağlanması 
- İlk bakışta oldukça düzgün, basma yuvasının son derece düz ve pürüzsüz gözüktüğü halde 

göz yanılması sebebiyle çarpıklığı hissedilemeyen, sıkılık ve D.O.P. testinden geçemeyen 
filtre kutuları 

- Nakliye veya montaj esnasında hasar gören ancak en küçük bir tereddüte düşülmeden monte 
edilen hepa filtreler 

- Her tarafından sızdıran hepa filtre kutusuna alttan dayama saçları ile filtrenin tutturulması 
- Uygun sıkma aparatları olmasına rağmen filtrenin basma yüzeyi ile conta arasında sıkı 

oturmanın sağlanmaması, çoğu zaman umursamazlık yada zaman kaygısıyla arada 8 - 10 
mm’ e varan boşluklar bırakılması 

- Sıkma aparatlarının bazılarının sıkılıp diğerlerinin sıkılmadan bırakılması 
- Test kanallı kutularda filtrenin gereğinden fazla sıkılarak contanın kesilmesi 
- Contaları hasar görmüş, eksik veya kopuk olan filtrelerin conta tamiri yapılmadan montajı 
- Filtre test yuvasına uygun olmayan nitelikteki contaya sahip hepa filtrelerin sorgulanmadan 

takılması. 
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- Hepa filtre contaları genel olarak 4 değişik yapıya sahiptir; 
- 6 mm düz EPDM contalı hepa filtre, 
- 7 mm yarım daire dökme poliüretan contalı hepa filtre, 
- U contalı hepa filtre, 
- Jelli hepa filtre. 
- Genel olarak jelli contalı filtre montajlarında sıkılık testi uygulamaya gerek yoktur.  
- Kuru contalı sistemlerde, düz basma yuvasına sahip olan kutularda test U contalı hepa filtre 

kullanılarak yapılır. 
- Test kanalı olarak kılıçlamasına contaya basan iki saç arasındaki kanalın kullanıldığı hepa 

filtre kutularında 6 mm düz EPDM contalı hepa filtreler kullanılması gerekmektedir. Dökme 
poliüretan contalı filtreler kullanılabilsede conta kesilmesi çoğunlukla rastlanan bir durum 
olduğundan oldukça risklidir. Aynı zamanda bu tür yuvalarda dökme poliüretan contanın kenar 
radyüsünden dolayı sıkılık testi esnasında yanılabilme söz konusudur. 

- Hız dağılımını uygun olarak yerine getiremeyen Laminar Flow ünitelerinin seçilmesi, (Laminar 
flow hava üfleme tavanlarında türbülans oluşmaması için hız dağılımının ortalama hızın +/- 
%20 aralığında olması şarttır.) 

- Yurtdışından ithal yoluyla getirtilen geçerli üretim ve test sertifikalarına sahip bazı gelişmiş 
Laminar flow ünitelerinin (özellikle hepa filtrelerin tüm üfleme yüzeyini kapladığı modellerde) 
tüm parçaların, kullanım yerinde usulüne uygun olmadan monte edilmesinden dolayı D.O.P. 
testinden geçemediği izlenmiştir. (Ülkemizde mevcut olan çalışır vaziyetteki ünitelerin pek 
azının D.O.P. testine tabi tutulduğu göz önüne alındığında karşı karşıya kalınan riskin 
büyüklüğü daha iyi anlaşılacaktır. Aynı durum tüm terminal hepa filtre uygulamaları içinde 
geçerlidir. 

- Hepa filtre montajı yandan yapılan pekçok Laminar flow ünitesinin hepa filtre montaj 
yuvalarının sızdırdığı, ünitelerde beher adedi 150 Pa başlangıç basıncında anma debisi 900 
m³/h yerine aynı ebatta fakat derinliği az olan 300 m³/h anma debili hepa filtreler kullanıldığına 
ve bu filtrelerden 600 ila 900 m³/h hava debisi geçirilmeye çalışıldığına sıklıkla 
rastlanmaktadır. 

 
 
3.3.4 Ülkemizde Hastane Klima Ve Havalandırma Sistemlerinde Otomasyon Kurulumu 
 

- Ülkemizde otomasyon ekipmanlarının doğru ve eksiksiz olarak uygulandığı sistemler olmakla 
birlikte bazı uygulamalarda otomasyon kurulumunun yarım bırakıldığı, bir takım ekipmanın 
şartname ve tekliflerde yer aldığı için şeklen montajının yapıldığı çoğu zaman kablolarının bile 
bağlanmadığı görülmektedir. Kullanılan bazı ölçü, kontrol ve ikaz cihazlarının yanlış 
ayarlanmakta, genellikle asmatavan arasına ulaşılamadığı için teslim alma aşamasında 
kapsamlı bir kontrolden geçirilememektedir.  

- Otomasyon başlı başına bir uzmanlık alanı olduğu için tarafsız ve uzman kuruluşlarca 
otomasyon validasyonunun ayrıca yapılarak rapor haline getirilmesi gerekmektedir. 

 
 
3.3.5 Steril Alan Yapı Elemanları Ve Dikkate Alınmayan Hususlar 
 
- Ülkemizde çoğunlukla dikkate alınmayan ancak hava kaynaklı kontaminasyonların önlenmesinde en 
önemli unsurlardan biri, ameliyathane ortamının yaz ve kış sürekli olarak ısı kazancının ısı kaybından 
daha büyük olacak şekilde dizayn edilmesi gerektiğidir. Isı kaybının daha büyük olduğu durumlarda 
ortamdan daha sıcak hava üflenmesi ihtiyacı doğar, bu durumda sıcak ve temiz havanın ortama 
homojen dağılımı ve alttaki menfezlerden süpürülmesi mümkün değildir. Bu durum laminar flow 
sistemlerinde daha da büyük önem taşır, ortamdan daha sıcak havanın üflenmesi durumunda akışta 
türbilans oluşur ve süpürme etkisini oluşturamayan sistemin temizleme görevini yerine getirmesi 
mümkün değildir. Besleme havasının ortama 1-2 K daha düşük sıcaklıkta verilmesi bir gerekliliktir. 
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Bu sebeple ameliyathane odaları direk dış cepheyle bağlantılı olmamalı, ısıl izolasyon önlemleri 
alınmalı, gerekirse kışın ısı kazancı yaratmak amacıyla duvardan ısıtma dahi düşünülmelidir. 
 

- Birinci derecede steril alanların dış cepheyle bitişik olmasının istenmeme sebeplerinden biride 
rüzgarlı havalarda dış cephede oluşan basınç ve sızmalar sebebiyle ortamın kontamine 
olmasıdır. Rüzgarlı havalarda dış ortama direk cephesi olan sabit pencereli alanlarda partikül 
sayımı esnasında partikül konsantrasyonunun sürekli ve marjinal bir şekilde değişim gösterdiği 
izlenmiştir. 

- Yeterli sayıda ve uygun yerlere müdahale kapakları yapılmadığından bazı ayar veya tamir 
gerektiren havalandırma ekipmanlarına asla ulaşılamaması sıkça rastlanan problemlerdendir. 

- Bazı uygulamalarda 1. derecede steril alanlarda taşyünü, metal, clip-in sistem, v.b. sızdırır 
yapıda asmatavanlara rastlanmaktadır. Bu durum son derece sakıncalıdır. Hava kanalı 
sızıntıları minimal seviyelerde olsa dahi pozitif basınçtan dolayı kapı açıldıkça düşen sonra 
yeniden artan basınç sebebiyle asmatavan nefes alıp vermekte ve ortamı ciddi oranda 
kontamine etmektedir. Yoğun bakımlar, steril koridorlar v.b. dahil olmak üzere 1. derecede 
steril alanlarda sızdırmaz asmatavan uygulaması yapılması şarttır. 

- Aydınlatma armatürlerinin çoğu zaman sızdırır yapıda oldukları gözlenmektedir. Camlı dahi 
olsa bazı armatürlerin hiçbir sızdırmazlık sınıfına girmediği, contalama sistemlerinin hatalı ve 
kesintili olduğu tespit edilmiştir. Aydınlatma armatürlerinin IP65 sızdırmazlık sınıfına sahip 
olması gerekmektedir ve asmatavanla birleştiği noktalarda tam sızdırmazlık önlemlerinin 
alınması şarttır. 

- Asmatavan arasında bağlantı konstrüksiyonu yapılarak asılan ameliyathane lambası kolunun 
asmatavanla kesiştiği noktada gerekli sızdırmazlık önlemlerinin alınmadığı gözlenmektedir. 
Bazı uygulamalarda içi boş yuvarlak profilden oluşan ve kapatma kapağı olmayan pendant 
kolundan ameliyat masası üzerine yoğun asmatavan arası akımının geldiği ve direk açık 
yaraya etkili bir hızla ulaştığı, yıllarca bu olumsuz koşulda ameliyatların sürdürüldüğü tespit 
edilmiştir.  

- Çoğunlukla hepa filtre kutularının montajdan sonra asmatavanla birleşme çizgilerinin olduğu 
gibi bırakıldığı, sızdırmazlık önlemi alınmadığı gözlenmektedir. Birleşme çizgileri bazı kötü 
montajlarda 4-5 cm açıklıklara kadar ulaşabilmekte ve çirkin görüntü difüzörlerle 
kapatılmaktadır. Difüzörlerin etrafı estetik kaygısıyla tamamen sızdırmaz şekilde 
kapatıldığından sızdırmazlık açısından asıl önemli olan ve içeride kalan çarpık görüntü 
gizlenmektedir. 

- 1. derecede steril alanlarda asmatavan ve oda duvarı ile ortam arasında sızmaya meydan 
verecek açık veya gizli hiçbir derz bırakılmamalıdır. Çoğunlukla elektrik panoları içerisinde, 
kablo geçiş boşlukları ve prizlerdeki tam sızdırmazlığın sağlanmadığı, gerekli özenin 
gösterilmediği tespit edilmektedir. 

- Asmatavan ve duvarlarda alçıpan kullanılmışsa çatlak oluşumuna asla müsaade 
edilmemelidir.  

 
 
3.4 Operasyon / Çalışma Yeterliliği Ülkemizdeki Durum 
 
Proje ve tasarım kriterlerine göre kurulumu tamamlanan hijyenik alan havalandırma sistemi mekanik 
elemanlarının uyum içerisinde ve eksiksiz çalıştığının kanıtlanmasına çalışma yeterliliği denir.  
Çalışma ile ilgili karşılaşılan aksaklıklar kısaca aşağıda özetlenmiştir. 
 

• Bazı odalara yeterli miktarda hava gelmemesi, dolayısı ile yetersiz hava değişimi ve filtrasyon 
 

• Pozitif yerine negatif basınç olması veya pozitif basınç seviyesinin yetersiz olması,  
• Otomatik kontrol sistemi ve mekanik ekipmanın uyumsuz çalışması. VAV ünitelerinin bir türlü 

salınımdan çıkamaması sonucu sürekli değişen hava miktarı 
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Çalışma yeterliliğini etkileyen olumsuz etkenlerin başında ekipmanın uyumsuz ve hatalı çalışması, 
kalibrasyonlu ekipman kullanılmaması, otomasyon sisteminin kontrol ve validasyonunun yapılmaması 
gelmektedir. 
 
Ülkemizde HVAC santrallerinde sıcaklık kontrolü için kurulan otomatik kontrol cihazlarının çoğunlukla 
hatalı monte edildiği, kablajın yarım bırakıldığı, fark basınç ve filtre kirlilik  vb. ekipmanın hissedici 
uçlarının ters monte edildiği, çoğunlukla montaj anından itibaren hiç test edilmediği  gözlenmektedir.  
 
 
3.5 Performans Yeterliliği Ve Ülkemizdeki Durum 
 
Ülkemizde özellikle test ve kontrol işlemleri (validasyon) yok denecek kadar az yapılmakta, 
yapılanlarında pek çoğu standartların öngördüğü şekilde gerçekleştirilmemektedir. Kurulan sistemler 
çoğu zaman bir standarda, bilimsel test ve ölçüm metoduna, aynı zamanda standarda uygun 
raporlamaya dayanmayan yöntemlerle, genellikle gözle kontrol sonucu kabul edilmektedir. Bu kabule 
dayalı ruhsatlandırmaların yapılması hijyenik alan havalandırma tekniği sektörünün hatalarını 
farketmesini ve gelişmesini engellemektedir. 
 
Günümüzde test, ölçüm ve kabul kriterleri (validasyon/geçerlilik) işlemleri ile ilgili geldiğimiz en iyi 
nokta 21 Ekim 2006 tarihinde, “ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK” 
kapsamında yayınlanmış olan Ameliyathane ve Yoğun bakımlarda Partikül sayımlarının yapılması 
mecburiyetinide içine alan yönetmeliktir. Bir steril alan havalandırma sisteminin hijyen kurallarına 
uygunluğunun tespitinde test ve ölçüm kriteri olarak “tek başına” partikül sayımını yeterli görmek 
uygun değildir. Bir steril alanın hava kaynaklı kontaminasyonlar ve dolayısıyla enfeksiyon açısından 
kontrollü ve uygun olup olmadığına ancak aşağıda belirtilen faktörlerin belirlenmesi ve standartlara 
uygunluğunun irdelenmesi ile karar verilebilir. Sıralanan işlemlerin tümüne 
VALİDASYON/DOĞRULAMA adı verilir.[3] 
 

- Sızdırmazlık testinin yapılması (D.O.P. filter integrity test / filtre ve filtre kabini sızdırmazlık 
testi) ve asmatavan sızdırmazlığının kontrolü, 

- Pozitif basıncın sağlanması ve ölçümü, 
- Hava akış yönlerinin uygunluğunun tespiti, 
- Laminar akışlı hava dağıtım sistemlerinde hava hızlarının uygunluğunun tespiti, 
- Filtrelenmiş besleme havası miktarının ölçümü ve hava değişim sayısının belirlenmes 
- Yukarıdaki faktörlerin uygunluğunun ispatlanmasından sonra mevcut durumun izlenmesi 

açısından ortamdaki partikül yoğunluğunun ölçümü. 
- Yeniden temizlenme süresinin tespiti. (Decontamination time) 

 
Eğer ortamda bir sızıntı mevcut ise bu alan kontrollü bir alan olarak tarif edilemez ve partikül sayımı 
yapmanın bir anlamı yoktur. Dış hava kalitesi zamanla değişim göstereceğinden sızıntı durumunda 
içerideki partikül yoğunluğu değişkenlik gösterecektir. Sızıntı kontrolü yapmadan partikül ölçümünün 
yapılması ve sonucun o an için kaliteli dış hava şartlarından dolayı uygun çıkması ihtimali enfeksiyonu 
önlemekle görevli sorumluları yanıltabileceğinden son derece sakıncalıdır. Bunun yanında hukuki bir 
süreçte küçük bir sızıntı yoluylada olsa gelen zararlı bir mikroorganizmanın enfeksiyona yol 
açmadığını veya açmayacağını bilimsel olarak ispatlamak çoğunlukla mümkün değildir.  
 
Pozitif basınç, mahal dışındaki kirli havanın kontrollü alana istem dışı olarak girmesini ve ortamı 
kontamine etmesini engeller, özel uygulamalar dışında (karantina odası, septik ameliyathane vb.) 
hijyenik bir alana dış ortamdan kontrolsüz hava girişi kabul edilemez. Negatif basınçlı alan 
uygulamalarınında bir takım önkoşulları sözkonusudur. Örneğin bir temizlik sınıfına sahip negatif 
basınçlı ortama, basınç farkından dolayı kontrolsüz giren havanın yine aynı temizlik sınıfına sahip olan 
temiz bir alandan girmesi gerekmektedir. 
 
Hava değişim sayısı, sistemin ortamdan mikroorganizma ve partiküllerin arındırılmasının yeterli bir 
etkinlikte gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirler. Partikül sayımları genellikle boş alanda 
yapıldığından dolayı sızdırmasız bir alanda az veya çok miktarda temiz hava ile aynı partikül 
konsantrasyonunu ölçebilmek mümkündür. 
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Bu tamamen odanın havalandırma sisteminin ölçüm öncesinde ne kadar süre boş olarak çalıştığı ile 
ilgilidir. Dolayısıyla temizlik sınıfını belirleyen temel faktör partikül sayımı sonucu çıkan değer değil 
standardın o sınıf için öngörmüş olduğu hava değişim sayısıdır. Sızdırmazlık testinin yapılması, hava 
değişim sayısının belirlenmesi, pozitif basınç ölçümü, hava akış yönlerinin tespitinin yapılması ve bu 
testlerin uygunluğunun ispatlanmasından sonra partikül sayımlarının uygun çıkmaması mümkün 
değildir. Bu süreçten sonra partikül sayımı sadece doğrulama, gözden kaçabilecek hataları tespit 
edebilmek ve mevcut durumu moniterize etmek amacıyla yapılır. 
 
Ülkemizde ölçüm kriterleri bilinmediği için standartlara uygun uygulamaların yanı sıra  sadece partikül 
sayımında bile aşağıdaki hatalı uygulamalara sıklıkla rastlanmaktadır. 
 

- Çoğunlukla ön kontrol amacıyla kullanılan 0,1 ft3/dak kapasiteli el tipi partikül sayım cihazları 
ile her ameliyathaneden 10-15 sn numune alınarak yazıcı çıktılarının partikül sayım raporu adı 
altında sunulması. 

- Asma tavan ve hepa filtre yuvalarının sızdırdığı, hepa filtrelerin patlak olduğu insan duyu 
organlarıyla bile anlaşılabilecek seviyedeyken sızdırmazlık testine gerek duymadan partikül 
sayımının yapılması. 

- Genellikle hepa filtre altında partikül sayımı yapılarak çıkan sonucun temiz oda sınıflarında 
ortam için öngörülen partikül miktarları ile karşılaştırılması. 

- Ortamda negatif basınç olduğu halde ölçüm yapmakta sakınca görülmemesi. 
 
 
 
 
4. İŞLETME VE BAKIM YETERLİLİĞİ ÖNEMİ 
 
Bir hijyenik alanda havalandırma sisteminin tüm gerekliliklerinin yerine getirilmesi durumunda bile 
bilinçli işletme ve bakım önem taşır. Uygulamada sistemin teslimi aşamasında, işletmecinin teknik 
kadrosuna gerekli bilgi ve eğitimin tam olarak verilmediği, işletmecinin bazı durumlarda sistemi hatalı 
işlettiği veya sistem ayarlarındaki sapmaları fark etmeyerek hatalı işletmeye devam ettiğine sıklıkla 
rastlanmaktadır. Ülkemizde sıkça rastlanan bazı işletme hataları; 
 

- Bazı hastanelerde kurulduğu tarihten itibaren negatif basınçta çalışan 1. derecede steril 
alanlar gözlenmiştir. 

- Bazı işletmelerde de vantilatör ve aspiratör arasında elektriksel açıdan interlock önlemi 
alınmadığından yıllarca geceleri tasarruf amacıyla, bazen de ameliyat esnasında etkin(!) 
havalandırma amacıyla sadece aspiratör sisteminin çalıştırılarak ortamın tehlikeli hastane 
havasıyla kontamine edildiği gözlenmiştir. 

- Akşam ameliyatlar sona erdikten sonra sistemin düşük kapasiteye alınmayarak tamamen 
kapatılması. 

- Filtre kirlilik uyarısı veren basınç anahtarı ayarlarının hatalı olarak yapılması (kirlenme direnci 
genel olarak başlangıç basıncının iki katı olmalıdır). 

 
Bilinçli bir işletmeden sonra sistemin sağlıklı olarak kullanılabilmesi için bilinçli bir bakım politikasına 
ihtiyaç vardır. Sistemle ilgili tüm koruyucu bakım ve rutin bakım önlemleri listelenmeli bu bilgiler 
ışığında sistem bakımı periyodik olarak yapılmalıdır. Hijyenik sistemlerde bakımın temel taşlarından 
en önemlisi temizlik ve dezenfeksiyon uygulamasıdır. Sistem bakımı 4 ana unsurda ele alınabilir; 
 
 
4.1. Hijyenik Klima Santrali Bakımı 
 
Hijyenik klima santralinin kapsamlı temizliği mikroorganizma oluşumlarının minimize edilmesi 
açısından büyük önem taşır. Temizlik bitiminde sabitleyici özellik taşıyan alkol yerine amaca uygun 
dezenfektanlar kullanılarak santralin dezenfekte edilmesi tavsiye edilir. 
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Santral bakımında dikkat edilmesi gereken başlıca unsurlar aşağıda belirtilmiştir. 
 

- Santral hücrelerinin ve serpantinlerinin kapsamlı temizliği ve presetli su ile dezenfeksiyonu, 
- Kirlilik direnci ölçülerek zamanı gelmişse ön filtre, torba filtre ve V filtrelerin değiştirilmesi. 
- Fan-motor direk akuple sisteminin gözden geçirilmesi, eğer kullanılıyorsa fan kayışlarının 

gergi ve kayış ömrünün kontrolü, gerekli görüldüğünde değiştirilmesi, 
- Fan ve motor kasnaklarının mil yatakları ve rulmanlarının yağlanması, 
- Fan kanatlarının temizliği ve kontrolu, 
- Isıtma soğutma serpantinlerinde kaçak kontrolü,  
- Isıtma soğutma serpantinlerinin önlü arkalı olarak detaylı temizliği,  
- Drenaj hatlarının ve drenaj tavasının temizliği ve kontrolü, 
- Damper konumlarının ve kanatçıklarının kontrolü, 
- Santralin hücre sızdırmazlığının kontrolü, 
- Nemlendirici ünitesinin temizliği ve kontrolü 
- Taze hava emiş kanallarının temizlenmesi ve dezenfeksiyonu. 

 
 
4.2. İç Ortamdaki Filtrasyon Sistemi İle Lif Tutuculu Emiş Menfezlerinin Bakımı 
 

- Hepa filtre kirlenme basıncının kontrolü ve gerekirse hepa filtrelerin değişimi, filtre 
değişiminden sonra filtre sıkılık testinin ve D.O.P. sızdırmazlık testinin yaptırılması, 

- Hepa filtre kutusu ve üfleme difüzörünün temizlenmesi ve dezenfeksiyonu, 
- Lif tutuculu menfezlerin temizliğinin yapılması, menfez bölgesindeki emiş kanalının ulaşılabilen 

en uzak noktasına kadar temizlenmesi ve dezenfeksiyonu. 
- Sistemdeki diğer emiş menfezlerinin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu. 

 
 
4.3. Otomatik Kontrol Ekipmanları 
 

- Fark basınç, sıcaklık ve debi sensörlerinin kontrolü, 
- Damper motorlarının kontrolü, 
- İki yollu vanaların ve motorlarının kontrolü, 
- Otomatik kontrol elemanlarının periyodik olarak kalibrasyona gönderilmesi. 

 
 
4.4. Soğutma Gurubunun Bakımı 
 
Üreticinin direktifleri doğrultusunda soğutma gazı devresi ile su ve hava devrelerinin rutin bakım ve 
temizlik işlemlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. 
 
4.5. Bakım Sürecinde Karşılaşılan Hatalar 
 
Ülkemizde hijyenik sistemlerin bakımı ile ilgili karşımıza çıkan başlıca hatalar; 
 

- Kirlenme basıncının hatalı tespit edilmesinden ve bilinmemesinden dolayı filtre sistemlerinin 
bazen zamanından önce bazen de gerektiğinden aylar sonra değiştirildiği, 

- Özellikle santral filtrelerinin yedekte bulundurulması gerekirken değişim aşamasında satın 
alma prosedürüne takıldığı, bu esnada zorlanan dolu filtreler yüzünden basma kanallarının 
mikroorganizma yükünün arttığı, bu kanalların kurulumda ön görülmeyen fiziki 
imkansızlıklardan dolayı bir daha asla temizlenemediği, 

- Filtre temini çok gecikirse dolu filtrelerin patlayarak tüm sistemi kontamine ettiği veya yetersiz 
hava miktarı yüzünden teknik ekiplerce torba veya V filtrelerin yerinden çıkarıldığı ve sistemin 
aylarca filtresiz çalıştırıldığı, 

- Bakım ekiplerinin bakım esnasında filtrelere hasar vermesi veya hasarlı gelen filtrelerin 
herhangi bir kaygı duyulmadan yerine monte edilmesi, 
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- Filtre yuvalarının deformasyona uğraması sonucu sızdırdığı veya santralin teslim 
aşamasından itibaren sızdırdığı fark edildiği halde herhangi bir kaygı duyulmadan ve tedbir 
almaya gerek duyulmadan filtre montajlarının yapılması, 

- Cihaz ve ekipman temizliğinin kapsamlı olarak değil de şeklen yapılması,  
- Hijyenik alanda lif tutucular ve emiş menfezleri üzerinde toz ve pisliklerin yoğunlaşarak 

sarkıtlar oluşturmasına rağmen temizlenmesine gerek duyulmaması, 
- Bazen teknik imkansızlıklar, çoğu zamanda duyarsız yönetimler sebebi ile periyodik bakım 

yerine bakım ve kontroller için sistemin arıza yapması veya bir yerden olumsuz bir sinyal 
vermesi beklenmektedir. 

 
 
 
 
5. YAPILAN HATALARIN SONUÇLARI  
 
Yapılan hataların sonucu;  
 

- yaygın antibiyotik kullanımı 
- toplum sağlığına ve bağışıklık sistemimize olumsuz etki 
- enfeksiyondan ölümler 
- mlli ekonomik kaynaklarımızın israfı  

 
şeklinde özetlenebilir. Günümüze kadar ameliyathane ve steril alanlar ile ilgili test ve kabul kriterlerinin 
net olarak ortaya konulmamış olması, standartlara uygun testlerin zorunlu hale getirilmemesi sektörün 
hatalarını görememesine, disiplin altına alınamamasına ve pek çok yatırımın boşa gitmesine sebebiyet 
vermiştir. Ülkemizde ikinci kez ameliyathane sistemini baştan sona yaptırdığı halde hala standartlara 
uygun bir sisteme sahip olamayan dolayısı ile test ve ölçümlerden olumlu sonuç alamayan hastane 
işletmecileri hala söz konusudur.. 
 
 
 
 
SONUÇ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
Ülkemizde en son 2005 yılında üzücü olsa da yoğun olarak yaşanan bebek ölümlerinden sonra 
hastane hijyenine verilen önemin artması umut verici bir gelişmedir. 
 
Hijyenik alanlarla ilgili bir takım kavram ve uygulamaların yerleşmesi için işletmeciyi, mühendis ve 
mimarları yönlendirici bilinçli ve etkili bir devlet politikası şarttır. Tüm cerrahi işlemlerle ilgili olarak 
ameliyathanelerde sağlanması gereken minimum temizlik sınıflarının ilgili kuruluşlarca net olarak 
belirlenmesi, hatalı tercih yapılmasının ve temizlik sınıfı seçimi konusunda standartlardan sapılmasının 
önüne geçecektir.  
 
Ülkemizde ameliyathane hijyen havalandırma tekniği açısından standart çeşitliliği söz konusudur. Aynı 
zamanda çoğu ameliyathane  standardında tasarım, test ve kabul kriterleri ile ilgili sayısal değerler net 
olarak ortaya konmadığından uygulayıcılar piyasa şartlarında çıkarlarına en çok hitap eden veya 
doğru olduğuna inandığı tasarım değerlerini esas alarak kapasite belirlemekte ve sistem çözümüne 
gitmektedir. Bu tür olumsuzluklara meydan vermemek ve ortak bilincin gelişmesi açısından test ve 
kabul kriterlerinin resmi bir kurum tarafından net olarak ortaya konulması, ruhsatlandırma ve yıllık 
kontroller esnasında fiziksel kontrollerin yanı sıra sistemin performansını ortaya koyan “standartlara 
uygun” test ve ölçüm raporlarının dikkate alınması önemli bir gerekliliktir. 
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HASTANE İNFEKSİYONLARI VE ÖNEMİ 
 
 

Zeynep GÜLAY 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Hastane enfeksiyonu hastanın hastaneye yatışından 48 saat sonra ortaya çıkan ve yatışı sırasında 
inkübasyon (kuluçka) süresi içinde olmayan enfeksiyonlardır. Gelişmekte olan ülkelerde hastane 
enfeksiyonu hızının % 25’e kadar çıkabildiği bildirilmektedir. Hastane enfeksiyonları nedeniyle hastalar 
yaşamlarını yitirebilmekte veya ek hastalık problemleri ile uğraşmaktadır. Bunlar yanı sıra hastanede 
kalış süresinin hasta başına 7-10 gün uzadığı ve maliyetin çok arttığı görülmektedir. 
 
Mikroorganizmalar hastalara çeşitli yollardan ulaşabilir. Hastanın deri bütünlüğünü veya mukoza 
bariyerlerini bozan uygulamalar riski arttırır. Hastanede yatan hastalar sıklıkla sağlık personelinin elleri 
aracılığı ile etken mikroorganizmalarla karşılaşmaktadır. Havalandırma sistemlerinin Aspergillus türleri 
ile, sıcak su ve klima sistemlerinin Legionella türleri ile kontaminasyonu  bu mikroorganizmalarla 
gelişen enfeksiyonlara neden olabilir. Mikroorganizmalar cansız yüzeylere veya dezenfektan 
solüsyonlarında bulunabilir ve yine sağlık personeli aracılığıyla hastalara bulaşabilirler. Hastane 
içerisinde özellikle yoğun bakımlar, onkoloji üniteleri, yenidoğan üniteleri gibi riskli ünitelerdeki 
inşaatlar yine hava yoluyla bulaşan Aspergillus gibi fungus enfeksiyonlarını arttırabilir. 
 
Bu yazıda hastane enfeksiyonlarının önemi ve enfeksiyon kontrolü ile ilgili birimlerin organizasyonu ve 
kısaca Dokuz Eylül Hastanesi deneyimine değinilmektedir. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Hastane enfeksiyonu kontrolü, “hasta güvenliği” kavramı ile ilgili önemli bir alan olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Hastane enfeksiyonları (nozokomiyal enfeksiyonlar), sağlık hizmetiyle ilişkili olarak yatan 
hasta, sağlık personeli veya ziyaretçilerde ortaya çıkan enfeksiyonlardır. Hastane enfeksiyonlarına 
neden olan etkenlerin antibiyotik direncindeki artış ve bu dirençli patojenlerin üniteler ve hastaneler 
arasında yayılımı, tedavi başarısızlıklarına, hasta morbiditesi ve mortalitesinde artışa, büyük ekonomik 
kayıplara yol açmaktadır. Genel dünya verilerine bakıldığında hastaneye başvuran hastaların %10’u 
(%3-17) bir dönemde bir hastane enfeksiyonu geçirmektedir[1],[2]. Hastane enfeksiyonlarına bağlı 
mortalite oranının %10 oranında olduğu kabul edildiğinde hastane enfeksiyonlarına bağlı her yıl 
ortalama 1,5 milyon insanın yaşamını yitireceği öngörülmektedir. 
 
Ülkemizde 2000 tarihinden itibaren gerek ulusal gerekse uluslar arası dergi ve kongrelerde 
yayınlanmış veriler irdelendiğinde bizde de hastane enfeksiyon hızlarının benzer şekilde seyrettiği 
görülmektedir. Hastane enfeksiyon oranları hastaneden hastaneye farklılık göstermekle birlikte 
ortalama olarak % 3,3 (%1,3-%9,6) olarak bildirilmiştir. Bu verilerin gelişmiş ülkelerdeki  örneklerinden 
daha düşük olması sürveyans ve bildirim sistemlerinin yetersizliğinin bir kanıtıdır. Hastane birimleri 
arasında özellikle yoğun bakım üniteleri, hastane enfeksiyonlarının hem görülme sıklığı açısından hem 
de en yüksek ölüm oranına sahip alanlar olarak dikkati çekmektedir. Hastane kaynaklı enfeksiyonların 
% 25’i bu birimlerde görülmektedir. Ülkemizde de yapılan çalışmalar daha yoğunlukla bu birimlerdeki 
verilerden oluşmaktadır. Yoğun bakım birimlerindeki hastane kaynaklı enfeksiyon oranı % 30,8 
(%5,12-%63) oranında bildirilmiştir. Üstelik bu birimlerdeki % 53 gibi yüksek orandaki ölüm oranları 
göz önüne alındığında hastane enfeksiyonlarının önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. 
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Dokuz Eylül hastanesinde 2006-2007 yılında yapılan nokta prevalans çalışmalarında bir zaman 
biriminde hastanemizde yatan hastaların ortalama olarak %8.2 sinde (%6.7- %9.7) bir hastane 
enfeksiyonu bulunmaktadır. Bu enfeksiyonların dağılımına bakıldığında en sık üriner sistem ile ilgili 
enfeksiyonlar (ÜSİ) görülmekte bunu kan dolaşım enfeksiyonları (KDİ), cerrahi alan enfeksiyonları 
(CAİ) ve nozokomiyal pnömoni (NKP) izlemektedir. 
 
Bu enfeksiyonların %36-%84’ünden çoklu dirençli bakteriler sorumludur. Bunlar arasında ilk üç sırayı 
MRSA, GSBL üreten enterik bakteriler ve karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa 
paylaşmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinin ulusal nozokomiyal enfeksiyon sürveyans sistemi 
(National Nosocomial Infections Surveillance System) verilerine  ve ülkemizden elde edilmiş verilere 
göre, hastane enfeksiyon etkenlerinde daha dirençli suşlara doğru bir gidişin olduğu rahatlıkla 
gözlenmektedir. Çoklu antibiyotik dirençli (MDR; Multiple Drug Resistant) mikroorganizmalara bağlı 
enfeksiyonlar duyarlı olanlarla aynı bulguları vermesine rağmen, tedavi seçeneklerinin kısıtlılığı ve 
başlangıçta uygun antibiyotiğin verilememesinden dolayı, bu enfeksiyonlarda morbidite ve mortalite 
artmaktadır. 
 
Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl 2 milyon kişide hastane enfeksiyonu geliştiği, maliyetinin 5 milyar 
dolar olduğu; 106.000 kişinin bu enfeksiyonlardan öldüğü; enfeksiyonların %70’nin dirençli patojenlerle 
geliştiği, bu durumda maliyet ve mortalitenin daha da arttığı bildirilmektedir[2]. İngiltere ulusal sağlık 
(NHS) verilerine göre de hastane enfeksiyonlarının hastanın gördüğü zarar dışındaki maliyeti bir 
milyar İngiliz sterlinidir [3].Ülkemizde hastane enfeksiyonlarının maliyetini araştıran çalışmaların sayısı 
kısıtlıdır. Bu çalışmalarda hastane enfeksiyonu geliştiğinde sadece antibiyotik maliyetinin 1,550 YTL 
arttığı diğer işlemlerle birlikte ek maliyetin 1,582 dolarlık olduğu  ve ortalama yatış süresinin 8- 20.3 
gün arttığı bildirilmiştir [4]. Hastanemizde enfeksiyon gelişmesinin bakım maliyetini KDİ için 16 188 
YTL; NKP için 14 488 YTL; CAİ için 9 972 YTL ÜSİ için 3 422 YTL arttırdığı belirlenmiştir.  Bu maliyet 
analizi ve 2006 nokta prevalans verilerine göre bir yıl içinde 6 488 hastane enfeksiyonu oluşacağı; bu 
enfeksiyonların yaklaşık 55.000.000 YTL fazladan ödenen fatura bedeli olarak karşımıza çıkacağı 
öngörülebilir. Haley [5] ve arkadaşları tarafından konulan çalışmada NNIS (National nosocomial 
infection survelliance) programının uygulanmasıyla enfeksiyon hızının % 30 oranında azaltılabileceği 
ve 250 yataklı bir hastanede enfeksiyon önleme programına yatırılacak yıllık 60.000 dolarlık bir 
yatırımla 168 hastane enfeksiyon vakasının önlenebileceği ve 260.000 dolarlık net bir kazanç 
sağlanabileceği gösterilmiştir. Hastane kaynaklı enfeksiyonlar, hastaların yatış süresinin uzamasına ve 
ek tedavi maliyetlerinin artmasına neden olduğundan bu enfeksiyonlarının önlenmesi hem hasta 
sağlığı ve bakım kalitesine hem de ülke ekonomisine büyük katkıda bulunacaktır. 

 
Şekil 1. Hastane enfeksiyon dağılımı (2006 Yılı) 

Hastane Enfeksiyonlarının Dağılımı (2006 Yılı) 
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Ülkemizde de son yıllarda hastane enfeksiyonlarına karşı devlet politikası olarak artmış bir hassasiyet 
mevcuttur. Hastane enfeksiyonlarını önleme çerçevesinde Sağlık Bakanlığı, Ağustos 2005 tarih ve 
25903 sayılı Resmi gazetede yayınlanan ‘Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği’ni 
çıkartmış ve yasal olarak her yataklı tedavi kurumunda enfeksiyon kontrol komitesinin kurulmasını 
zorunlu hale getirmiştir [6].Ancak ülkemizdeki hastanelerin pek çoğu enfeksiyon kontrol aktivitelerinin 
uygulanması için gereken alt yapıdan yoksundur. 
 
Hastane enfeksiyonlarından en sık soyutlanan patojenler, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus spp, Acinetobacter baumannii, koagülaz negatif stafilokok 
türleri ve diğer enterik basillerdir. Bu etkenler arasında antibiyotiklere çoklu dirençli olanların oranı 
giderek artmaktadır. MRSA (metisiline direnli S.aureus), vankomisine dirençli enterokoklar (VRE), 
genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter 
cloacae, karbapenemlere dirençli Gram negatif nonfermentatif basiller (P.aeruginosa, A.baumannii) 
tüm dünyada, bu arada ülkemizde de sorun oluşturmaktadır. Nitekim bu çoklu dirençli etkenlerin 
“Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği” ile ilgili ulusal politika, protokollerin ve 
gerekli uygulamaların belirlenmesi amacıyla 20.02.2006 tarih ve 2761 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u 
ile kurulan “Hastane Enfeksiyonları Danışma Kurulunca öncelikle izlenmesi önerilmektedir. 
 
 
 
 
2.İNFEKSİYON KONTROL EKİBİ VE İNFEKSİYON KONTROL KURULU 
 
Hastane enfeksiyonlarını önleme programları multidispliner bir yaklaşımı gerektirir. Hastane 
enfeksiyonlarının önlenmesi tüm sağlık çalışanlarının sorumluluğunda olmakla beraber bu konu ile 
ilgili olarak yapılması gerekenler uzman bir  ekip tarafından yürütülmelidir. 
 
Enfeksiyon Kontrol Programlarının temel öğesi enfeksiyon kontrol ekibidir (IKE). Bu ekip, enfeksiyon 
kontrol kurulu (IKK) tarafından oluşturulan ve hastane yönetimi tarafından onanan politikalar 
doğrultusunda programın yürütülmesinden sorumludur. Bu ekipte en azından bir enfeksiyon kontrol 
hemşiresi ve bir enfeksiyon kontrol hekimi bulunmalıdır. Ağustos 2005’te çıkan yönetmeliğe göre 
enfeksiyon kontrol hekimi, bir Enfeksiyon Hastalıkları uzmanıdır. Eğer hastanede enfeksiyon 
hastalıkları uzmanı yoksa Dahiliye uzmanlarından biri görevi üstlenebilir. Olanaklar uygunsa, İKE üye 
sayısı  İKK başkanı, hastane epidemiyoloğ ve  klinik mikrobiyoloji laboratuar sorumlusunu içerecek 
şekilde genişletilebilmektedir. Bu ekibin görevleri arasında: 
 
• Sürveyans (İzlem) çalışmaları 
• Personele, hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrolü ile ilgili eğitim verilmesi 
• Salgınların araştırılması ve denetimi 
• Personelin sağlık durumunun izlenmesi ile personelden hastalara ve hastalardan personele 
enfeksiyon geçişinin engellenmesi (Ayrı bir çalışan sağlığı merkezi yoksa) 
• İzolasyon ve enfeksiyon kontrol önlemleri ile ilgili önerilerin sunulması 
• Atıkların, çamaşırhane ve mutfağın izlemini içeren enfeksiyon kontrol denetimi 
• Sterilizasyon, dezenfeksiyon işlemlerinin denetimi 
• Antibiyotik kullanımının ve direnç verilerinin izlemi yer alır. 
 
Ekibin görevlerini etkin bir biçimde yerine getirebilmesi için sekreterya, ofis alanı ve malzemeleri gibi 
desteklerin sağlanması gerekir. 
 
 
 
 
3.İNFEKSİYON KONTROL PRORAMLARININ HEDEFLERİ 
 
Hastanelerde uygulanacak Enfeksiyon Kontrol Programlarının baslıca 3 hedefi vardır. Bunlar; hastayı 
korumak, sağlık çalışanlarını, ziyaretçileri ve sağlık hizmeti sunulan çevredeki diğer bireyleri korumak 
ve bunları mümkün olduğunca ekonomik olarak gerçekleştirmektir. 
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Bu hedeflere ulaşabilmek için: 
 
• Etkin bir sürveyans  (izlem) sistemi olmalı 
• Standardize prosedür ve kılavuzlar kullanılmalı 
• Sağlık çalışanlarına yönelik koruma ve eğitim programları olmalı 
• Salgınlara anında müdahale edilebilmeli 
• Antimikrobiyallerin doğru ve akılcı kullanımı sağlanmalıdır. 
 
En genel tanımı ile ‘sürveyans’ sağlıkla ilgili verilerin düzenli, sistematik bir biçimde toplanması, 
incelenmesi ve yorumlanması ile bilgiye dönüştürülmesi sürecidir. Bu bilgiler, doğru sağlık 
politikalarının oluşturulması ve uygulanması açısından gereklidir. 
 
İKK içinde İKE üyeleri yanı sıra cerrahi ve dahili birimlerden hekimler, enfeksiyon hastalıkları 
uzman(lar)ı, klinik mikrobiyoloji uzman(lar)ı ve varsa çalışan sağlığı merkezi sorumluları yer alır. 
Ayrıca, gerekli durumlarda hastane idari birim sorumluları, teknik hizmetler ve ev hizmetleri sorumluları 
ve eczane sorumlusu gibi çağrılı üyeler de bulunabilir. Kurul, yılda üç kereden az olmamak şartıyla 
düzenli aralarla toplanır. Enfeksiyon Kontrol Kurulunun temel görevi; sürveyans verilerini gözden 
geçirmek ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrolü için politikalar belirlemektir. 
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hastane enfeksiyonlarının önlenmesi 
ile görevli Enfeksiyon Kontrol Komitesi 1995 yılından beri Başhekimliğe bağlı olarak faaliyet 
göstermektedir. 2001 yılında, İKK ve İKE yurtdışındaki örneklerine uygun olacak şekilde yeniden 
oluşturulmuş, görev tanımları ve iş akışları belirlenmiştir. Hastanemiz, bunun yanı sıra 2004 yılında 
ancak yurtdışındaki ve ülkemizdeki bazı hastanelerde örnekleri görülen DENES (Dokuz Eylül 
Nozokomiyal Enfeksiyon Sürveyans Programı) adlı bir sürveyans programını geliştirmiş ve 
uygulamaya koymuştur. 
 
Hastanemizde Başhekimliğe ve İKK bağlı olarak tıbbi atık çalışma grubu; mutfak, çamaşırhane, 
temizlik hizmetleri çalışma grubu; sterilizasyon, dezenfeksiyon çalışma grubu; çalışan sağlığı çalışma 
grubu; akılcı antibiyotik kullanım çalışma grubu; inşaat, yıkım, yenileme, onarım çalışma grubu gibi alt 
çalışma grupları bulunmaktadır. 
 
 
 
4.HASTANE İNFEKSİYONLARINDA ÇEVRENİN ÖNEMİ 
 
Sağlık hizmeti veren kuruluşlarda ortamda birçok farklı mikroorganizma bulunmasına rağmen bunların 
pek azı özellikle bağışık yetmezlik gibi ek bir hastalığı bulunan duyarlı kişilerde hastalık oluşturur. 
Özellikle nemli bölgeler mikroorganizmalar açısından çok zengindir. Bazı mikroorganizmalar ise kuru 
ortamlarda ve hasta ile ilişkili yüzeylerde bulunurlar. Bazı hastalık yapıcı etkenler ise havada, suda 
veya cansız yüzeylerde bulunurlarsa da bunların enfeksiyon ve hastalıktan sorumlu olmalarının 
değerlendirilmesi açısından bazı kriterler bulunmaktadır.  
 
Sağlık kuruluşlarında artan gereksinimleri karşılamak için çeşitli inşaat, onarım, yıkım, yenileme 
çalışmalarının yapılması kaçınılmazdır. Ancak sağlık kuruluşu içinde veya yakınında inşaat aktiviteleri 
nedeniyle oluşan çevre değişimleri özellikle hastalık eğilimi artmış kişilerde fırsatçı enfeksiyonlara 
neden olan mikroorganizmaların bulaşmasını kolaylaştırabilmektedir. İnşaat ve onarım işlemleriyle 
ilişkili enfeksiyon etkenlerinden en önemlileri Aspergillus ve Legionella spp.dir  Yine çevresel 
kontrollerinin ve havalandırma ile ilgili uygun önlemlerin alınmaması ile ilgili olarak sorun oluşturduğu 
bildirilen mikroorganizmalar arasında tüberküloz etkeni, suçiçeği ve kızamık virüsleri, dirençli 
enterokoklar, Pseudomonas aeruginosa sayılabilir. 
 
Bu enfeksiyonlar özellikle inşaat, yıkım, yenileme, onarım çalışmaları sırasında uygun önlemlerin 
alınması ile büyük oranda önlenebilmektedir. Güvenli bir çevre sağlanması için gerekli önlemlerin 
planlanması, uygulanması ve denetimi için multidisipliner bir ekip kurulmalıdır. Enfeksiyon kontrol ekibi 
üyeleri yanı sıra, bu ekipte mimarlar, mühendisler, idari sorumlular yer almalıdır. 
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Sürekli uygulandığında enfeksiyon kontrol stratejileri, immünyetmezlikli bireylerde oluşan çevre ile 
ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde etkili olmaktadır. Dezenfektanların uygun kullanımı, su ile ilişkili 
tıbbi malzemenin (otomatik endoskop yıkayıcıları, hidroterapi havuzları gibi) bakımının düzenli olarak 
yapılması, hemodiyaliz suyu açısından kalite standartlarına uyulması, özel ünitelerde ( onkoloji, kemik 
iliği transplantasyon üniteleri, hava yolu ile bulaşan etkenlere yönelik izolasyon odaları, 
ameliyathaneler) uygun havalandırma koşullarının sağlanması, su basmaları ve istenmeyen 
ıslanmalara karşı hızla önlem alınması; duyarlı hastalar ve sağlık çalışanlarında hastane ile ilişkili 
enfeksiyon riskini azaltmaktadır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Hastane enfeksiyonlarının az olmasının, bir sağlık kurumunun hizmet kalitesini belirleyen en önemli 
unsurlardan biri olduğu ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesinin ancak multidisipliner bir ekiple 
mümkün olacağı unutulmamalıdır. 
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Erol ERTAŞ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Basınçlı hava (bh) tesisatının projelendirilmesi, kurulması ve işletilmesi aşamalarında, enerji verimliliği 
açısından, bir takım yeni irdelemelere dayalı çözümler bulmak gerekmektedir. Kurulmuş tesislerde ise; 
bulunulan noktadan itibaren; her fırsatta yapılacak tadilatlarla iyileştirmelere gidilmeli; işletme 
ilkelerinin geliştirilmesine çalışılmalıdır. 
 
Çünkü, her alanda, geçmişteki yanlış uygulamaların sebebiyet verdiği çevresel sorunlar artmış; son 
yıllarda dünyamızın kirlenme ve global ısınma problemleri daha açık olarak ortaya çıkmıştır. Bildiride 
açıklanan prensipler çerçevesinde; çevre dostu çözümler, sistem tasarımı, basınçlı havanın üretimi, 
şartlandırılması, dağıtımı ve tesisatın işletilmesi aşamalarında uygulamaya sokulmalıdır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Basınçlı hava maliyeti hesaplanırken; enerji kullanan diğer tüm üretim tesislerinde olduğu gibi, ilk 
kurulum maliyeti yanında; ekonomik maliyet adı verilen ve 5 – 10 yıl gibi belli bir süre zarfındaki üretim 
giderlerinin dikkate alındığı yeni bir maliyet unsurunun hesaplanarak karşılaştırılması yapılmalıdır. 
Örneğin bir su pompası seçilirken, sadece fiyatına değil, verimliliğine de dikkat edilmesi ve önerilen bir 
işletme süresine düşen amortisman masraflarının yanında, harcanan elektrik enerjisi maliyetinin de 
dikkate alınması tavsiye edilmektedir. [1] 
 
Ancak, bh tesisatında, sadece verimi yüksek olan kompresörlerin seçilmesi, iyi bir sonuç almaya 
yetmez. Öncelikle, sistemin kullanma amaçlarına uygun olarak tasarlanması gerekir. Tasarımda en 
önemli faktörler, gerekli basınçlı hava kalitesi, basınç, debi–zaman karakteristikleri (sarfiyatın 
dalgalanması hakkındaki tahminler) , kullanıcı özellikleri, dağıtım boru uzunluklarıdır. Birden fazla 
kalitede hava kullanılan tesislerde sarfiyat miktarlarına göre özel tercihler yapılmalıdır. 
 
 
 
 
2. BASINÇLI HAVA GEREKSİMİNİN SAPTANMASI VE SİSTEMİN ANALİZİ 
 
Basınçlı hava kullanım noktalarında gerekli olan kalite, basınç ve debilerin hesaplanması veya 
bilinmesi gereklidir. Ayrıca her kullanıcının tahmini debi-zaman karakteristiklerinin incelenmesi ve 
projede göz önünde bulundurulması gerekir. 
 
 
2.1. Basınçlı Hava Kalitesinin Tayini 
 
Bh tesisatının tasarımında sarfiyatın miktarı yanında, nerelerde ve ne kalitede olacağı analiz 
edilmelidir. Genel anlamdaki bh kalite sınıflaması Tablo 1’de görülmektedir. 
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Tablo 1: Basınçlı hava genel kalite sınıflaması 
 

Fabrika Havası Enstrüman Havası Proses Havası Solunum Havası 

Havalı el aletleri, 
pnömatik vanalar, genel 
sanayi tesisatı havası 

Pnömatik kontrol 
sistemleri, (toz) boya 

tesisleri, laboratuarlar, 
hassas boyut ölçme 

Gıda ve ilaç üretim 
prosesleri, elektronik 

Hastane hava 
sistemleri, dalgıç tüpleri 

dolum tesisleri, 
respiratör/süzgeç 

temizliği 
 
Günümüzde, hemen her tesiste basınçlı havanın (bh) kompresörden çıktığı gibi boru tesisatına 
verilmesi uygulaması terk edilmiştir. Hava içinde bulunabilecek diğer maddelerin (katı,sıvı, buhar ve 
gaz) büyüklük, miktar ve oranları her uygulama için farklı olabilir. Bu bakımdan, uygulamada bh’nın 
kalite bakımından sınıflara ayrılması gerekmiştir. Örneğin,fabrika havası içinde bulunabilecek gazlar, 
buharlar ve katı partiküllerin limitsel oranları ve partiküllerin cins ve irilikleri işyerinin özelliklerine göre 
çeşitli limitlerde olabilir. Büyük kimyasal proses tesislerinde, bilgisayar kontrollu takım tezgahları 
kullanan fabrikalarda, bir fabrika bh şebekesi yanında bir de enstrüman havası şebekesi öngörülebilir.  
 
Tablo 2. Hava kalite sınıflandırması ISO 8573.I 
 

KALİTE SINIFI 
Toz 

Partikül çapı 
(mikron) 

Toz 
Konsantrasyonu 

(mg/m3) 

Su 
Basınçta çiğl. sıc. 

( 7 bar’da oC 
(ppm vol)) 

Yağ 
(buharı dahil) 

(mg/m3) 

1 0,1 0,1 -70(0,3) 0,01 
2 1 1 -40(16) 0,1 
3 5 5 -20(128) 1 
4 15 8 +3(940) 5 
5 40 10 +7(1240) 25 
6 - - +10(1500) - 
7 - - - - 

 
Tablo 3. Basınçlı havanın kullanım amacına göre tavsiye edilen kalite sınıfları 
 

Kullanım Alanları Yağ Kalite Sınıfı Toz Kalite Sınıfı Su Kalite Sınıfı 
Karıştırma havası 3  2 
Hava yatakları 2 2  
Hassas ölçme havası 2 3 3 
Hava motorları 4 4 - 1 5 
Tuğla ve cam makinaları 4   
Makine parçaları temizliği 4 4 4 
İnşaat – madencilik 4 5 5 
Taneli malların iletilmesi 3 4 3 
Toz halindeki malların iletilmesi 2 3 2 
Fluidik, güç devreleri 4 4 4 
Fluidik, sensörler 2 2 - 1 2 
Atölye ve dökümhane geneli 4 4 5 
Gıda ve içecek işletmeleri 2 3 1 
Havalı el aletleri 4 5 - 4 5 – 4 
Takım tezgahları 4 3 5 
Mikro-elektronik üretimi 1 1 1 
Paketleme ve tekstil makinaları 4 3 3 
Pnömatik silindirler 3 3 5 
Pnömatik takımlar 4 4 4 
Proses kontrol enstrümanları 2 2 3 
Boya püskürtme tabancaları 3 3 3 
Kumlama  - 3 3 
Kaynak makinaları 4 4 5 
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Enstrüman havası gereksiminin uzak noktalarda ve nisbeten düşük debide olması durumunda; fabrika 
havasından alınan küçük bir branşman ucuna daha ileri kurutma ve filtrelemeyi sağlayan bir istasyon 
ilave edilebilir. Bu çalışmaların sonucunda; bh dağıtımının yapılacağı boru şebekesinin ana hatları 
meydana çıkar. Tablo 2’de bh’nın kalite açısından sınıflama kriterleri görülmektedir. Tablo 3’te ise 
kullanım yerine göre tavsiye edilen bh sınıfları belirtilmiştir. 
 
 
2.2. Basınç Kademelerinin Seçimi 
 
Tesiste bh ile gerçekleştirilen prosesler ve çeşitli aletler için istenen hava basınçları sağlanmalıdır. 
Kompresörlerin çalışma basınç aralığı seçilirken; boru tesisatı, basınçlı hava kurutucu ve filitrelerdeki 
toplam basınç kayıpları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kayıpların düşük tutulması için daha büyük 
boru ve bağlantı çapları olan ekipmanlar seçilmelidir. Bilhassa bh filtrelerinin katalogunda belirtilen 
maksimum debiye göre değil, hat boru çapına göre seçilmesi tavsiye edilir. Böylece filtre içindeki 
basınç kayıpları düşürüldüğü gibi; filtre elemanlarının değiştirilme periyotları da uzatılmış olur. Bu 
filtrasyon maliyetini azalttığı gibi bh teminindeki enerji sarfiyatını da düşürür. Pratikte kabaca hesapla 
her 0,14 bar basınç artışında bh üretiminde kullanılan enerji sarfiyatı % 1 oranında artar.  
 
Pet şişe imalatında olduğu gibi durumlarda (7, 16 ve 40 bar basınç kademeleri)  booster adı verilen 
kademeler arası kompresörler kullanılabildiği gibi, her bir basınç seviyesi için ayrı ayrı (1,2 ve 3) 
kademeli) kompresörler de ön görülebilir. Şebeke basıncının yeterli değerden büyük seçilmesi 
gereksiz enerji sarfiyatına sebep olur. Ara basınç kademeleri için gerektiğinde ilave bh tankları 
öngörülmesi basınçların kontrolunu kolaylaştırır. 
 
 
2.3. Basınçlı Hava Miktarı – Kompresör Kapasitesi ve Kontrol Prensibinin Seçimi 
 
Basınçlı hava gereksinimi hesaplanmak istenen fabrika veya tesisteki tüm havalı el aletlerinin, 
pnömatik robotların, bh kullanan boyahane, tezgah, otomatik kontrol sistemleri, sair özel uygulama 
düzenlerinin normal rejim ve maksimum bh tüketimleri ve buralarda gerekli geliş basınçları listelenerek 
ve bh tüketim rejimi düzenli veya düzensiz olarak değişen özel tüketicilerin karakteristikleri saptanarak 
bir tablo yapılır. İhtiyaç duyulan azami kapasite, hiçbir zaman bu değerlerin toplamı değildir. Bunun 
için bh tüketimine ait eş zamanlık durumları üretim sorumluları ile görüşülerek saptanır. Kısa süreli 
yüksek debi ihtiyacı olan tüketim noktalarına uygun kapasitede özel-ayrı bh tankları koyularak anlık 
yüksek (point) sarfiyatlar dengelenir.Tablo 4’ de birbirinden farklı debi-zaman karakteristikleri gösteren 
tipik kullanıcılar tanıtılmaktadır.. 
 
Tablo 4. Bazı hava kullanıcıların tipik debi-zaman karakterleri 
 

BH sarf noktası Karakteri 
Havalı el aleti Sık - kısa süreli debi tüketimi 
İmalat-montaj robotu Kısa aralı değişken debi tüketimi 
Diyafram pompalar  Uzun süreli sabit debi tüketimi 
Pnömatik kontrol aktüatörleri Ani kısa süreli (testere) akış 
Boyahane Kararlı ortalama debide kullanım 

 
Tesis için bh kompresör(lerinin) kapasite seçiminde gün içindeki tipik sarfiyat dalgalamaları üretimin 
özelliğine ve haftalık çalışma saatlerinin miktarına bağlıdır. Öğle tatillerinde ve paydoslarda, gece 
vardiyalarında ortalama sarfiyatlar belli (bazen büyük) oranlarda düşebilir. Bunun için, bh 
kompresörünün otomatik kontrol düzeninin uygun seçilmesi önem taşır. Vidalı kompresörlerde en çok 
kullanılan kapasite kontrol düzenleri, beklemeli tam yükte-boşta düzeni ile debiyi süreli olarak şebeke 
basıncına göre ayarlayan oransal kontrollu daimi çalışma düzenidir.  İcabında gündüz ve gece 
mesaileri için farklı kapasitede birkaç kompresör seçilmeli ve sıralama (sequence) kontrol sistemi 
kurulmalıdır. Bu neviden kapasite kontrol gözetim sistemleri birçok durumda kendilerini kısa süreler 
içinde amorti ederler. 
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Beklemeli tam yükte-boşta çalışma düzeni bilhassa küçük işletmeler için enerji tasarrufu açısından en 
uygun olanıdır. Normal sarfiyatın devam ettiği saatlerde, kompresör devamlı olarak sarfiyata göre 
yükte-boşta çalıştırılmaktadır. Vidali kompresörlerin boşta çalıştırılmaları sırasındaki güç ihtiyaçları 
işletme basıncına bağlı olarak, tam yüktekinin % 15-30’u civarındadır. Sarfiyatın azalması ile 
kompresörlerin boşta çalışma süreleri uzar. Hava sarfiyatının önemli oranda azaldığı durumlarda 
boşta çalışma süresi, önceden ayarlanan bir süreyi geçtiğinde; kompresör otomatik olarak durdurulur. 
Boşta bekleme ve durma zamanı zarfında basınçlı hava tankı içindeki rezerve edilmiş olan bh 
kullanılmaktadır. Bu düzende, sistemdeki bh tank(ları)ının kapasitesinin seçimi, enerji verimliliği 
açısından çok önemlidir. Kompresörün boşta çalışma süresi uygun tank kapasitesi seçimi ile 
azaltılabilir ve tasarruf edilen elektrik bedeli ilave edilen tankın uygun bir zamanda amorti edilmesine 
yeter. Buna karılık oransal kontrollu vidalı kompresörler, kısmi yük verimleri kötü olduğu için tavsiye 
edilmez. 
 
Sonuç olarak, bilhassa birden fazla kompresör kullanılan tesisatta bh kullanımı bakımından işletmenin 
günlük seyrine uygun düzenlemeler yapılması enerji tasarrufu açısından çok faydalıdır. 
 
 
2.4. Basınçlı Hava Yerine Koyulabilecek Alternatif Enerji Türleri 
 
Basınçlı hava, bir sanayi tesisinde kullanılan enerji türleri arasında genellikle en pahalı olanıdır. Temiz, 
hazır ve kullanımı kolay olduğu için israf edilme olasılığı da yüksektir. Buna karşılık; bir çok uygulama 
alanları için daha ekonomik çözümler mevcut olabilir. Örneğin, birçok tesiste, daha düşük basınçla 
yapılabilecek işlerin bh borusundan alınan daha yüksek basınçlı havanın regülatörden geçirilerek 
kullanılması gibi. Amaç dışı kullanıma diğer bir örnek, enstrüman havasının temizlik işlerinde 
kullanılmasıdır.  
 
Örnek olarak, büyük bir bh şebekesine sahip olan bir çelik fabrikasında 7 barg basınçta 5000 l/sn’lik 
bir sarfiyatın 3000 l/sn’lik kısmının 3 barg basınçla karşılanabileceği saptanmıştır. Bizim 
karşılaştığımız çok ters örneklerden biri, zeytin olgunlaştırma havasının 400 mbar’lık bir blover yerine 
7 barg lik bir pistonlu kompresörle karşılanması olmuştur. Üstelik birincisinde hava temiz ve yağsız 
iken, ikincisinde yağ tutucu filtre kullanmak gerekiyordu. 
 
Birçok durumlarda havalı el aletlerinin görevini elektrikli el aletlerine yaptırmak mümkündür. Havalı el 
aletleri, daha çok, bir imalat hattında seri üretim ve montaj işlerinde (aparatlaştırılarak) daha faydalı 
olabilmektedir.  
 
Basınçlı hava kullanarak yapılan bazı fonksiyonlar daha az enerji harcayan diğer yöntemlerle 
sağlanabilir. Örnek verecek olursak: 
 

- Günümüzde elektrik panolarının soğutulmasında basınçlı hava kullanan vorteks tüpleri yerine 
mini klimalar veya ısı borulu soğutucular tercih edilmektedir. 

- Vakumu doğrudan doğruya sağlayarak, bir venturi borusundan bh’nın boşaltılması önlenebilir, 
- Soğutma, emme, karıştırma, öteleme, ambalajlama işlerinde bir bloverin sağladığı alçak 

basınçlı hava çok yerde yeterlidir. 
- İmalattaki parçaları temizlemek ve döküntüleri atmak için bh yerine fırça, vakum, süpürge gibi 

unsurlardan faydalanılabilir, 
- Parçaları hareket ettirmek için bh üfletmek yerine, vibrasyon, elektrikli aktüatörler, hidrolik 

düzenler kullanılabilir, İzmir’deki büyük bir bağlama elemanları fabrikasında, tezgahtan çıkan 
mamul maddeler bh ile öteleniyorken vibrasyonla ötelemeye geçilmiş ve 30 m3/dak’lık bh 
tasarrufu sağlanmıştır. 

- Regülatörsüz kullanıcılar gözden geçirilmelidir. Çünkü, kullanıcılara, genellikle dağıtım 
borusundaki basınçtan daha düşük basınçlar gereklidir. Önceden basınç düşürülmekle, özgül 
hacım artışı sayesinde sarfiyat azalmaktadır 

- Aslında bu konular seri üretim bandı tasarımı yapanlarla tesisat mühendisleri arasında 
iletişimle çözülmelidir. 
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3. BASINÇLI HAVANIN ÜRETİMİ VE ŞARTLANDIRILMASI 
 
 
3.1. KOMPRESÖR SEÇİMİ 
 
Basınçlı hava sisteminde, uygun kompresör tipinin seçilmesi önemlidir. Tip seçiminde sırasıyla debi, 
basınç ve debi kontrolu prensibi göz önünde bulundurulmalıdır. Büyük tesisler 365 gün 24 saat; orta 
işletmeler 6-7 gün 24 saat, vardiyalı çalışmayan işletmeler ise günlük mesai saatlerinde çalışırlar. İlk 
planlamada bu husus dikkate alınmalıdır. 
 
Çalışma prensibi bakımından kompresörler gidip-gelme hareketli ve dinamik olmak üzere iki ana 
gruba ayrılırlar. Şekil 1’de kompresörlerin basitleştirilmiş sınıflandırılma şeması görülmektedir. 
 

 
Şekil 1. Bh kompresörlerinin genel sınıflaması 

 
Şekil 2’de basınç ve debi aralığına göre kompresör ana tiplerinin optimum kullanım aralıkları 
belirtilmiştir. Yüksek basınçlarda git-gel hareketli (pistonlu) kompresörler, düşük basınçlarda loplu 
bloverler, büyük debi ve orta basınçlarda dinamik (eksenel veya merkezkaç) kompresörler daha 
rasyoneldirler. Çok kademeli (multistage) kompresörlerle alçak basınç / yüksek debiler sağlanır.  
 
 
3.1.1. YAĞLI VE/VEYA YAĞSIZ KOMPRESÖRLERİN TERCİH KRİTERLERİ 
 
Bir tank üzerine monte edilmiş pistonlu kompresörler yanında bugün aynı şekilde vidalı kompresörler 
de yaygınlaşmaktadır. Küçük işletmelerde yağlanan kompresör ve kurutucu-yağ filtreleri 
kombinasyonları sanayi tesislerinde ilk yatırım açısından ekonomik bir çözümdür. Günümüzde dalgıç-
hastahane solunum havası temininde etkin filtrelerle 1. sınıf hava sağlanabilmektedir. Bilhassa gıda ve 
ilaç sanayiinde küçük ve orta kapasiteler için yağsız pistonlu kompresörler tercih edilmektedir. 
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Daha büyük kapasiteler için yağsız vidalı kompresörler mevcuttur. Tablo 5’te çeşitli tipteki 
kompresörlerin kapasite ve verim aralıkları görülmektedir. 2.5-2250 l/s aralığındaki pistonlu 
kompresörler genellikle tek tesirli-yağlı tiptendir.Bu kapasite aralığında teflon veya karbon yataklamalı 
yağsız kompresörler de 
 

 
 

Şekil 2. Debi-basınç aralığına göre kompresör ana tiplerinin kullanım alanları 
 
mevcut bulunmaktadır. 250-1000 l/s aralığındaki pistonlu kompresörler çift tesirli ve su soğutmalıdır. 
Yağlamalı veya yağlamasız olabilirler. Bu kompresörler emme süpabına kumanda yoluyla kısmi 
kapasitelerde iyi bir enerji verimliliği ile çalıştırılabilmektedir. 
 
En yaygın vidalı komresör tipi iki helisel vidalı, yağlamalı olanlardır. Kapasite aralıkları 2.2 – 450 kW 
(3-600 BG) olup; hava veya su soğutmalı tipleri mevcuttur. Bilhassa su soğutmalı olanlarda ısı geri 
kazanma işi  daha kolaydır. 2.5 – 250 l/s aralığında yağlamalı – paletli rotary ve vidalı kompresörler 
yaygın ve ekonomiktirler. 250-1000 l/s aralığında yağlamalı vidalı gruplar kullanılmaktadır. Yağsız ve 
kaliteli bh gereksinimi her iki tiple de (yağlamalı ve yağlamasız) sağlanabilir. Ancak enerji kullanımı 
açısından ikinciler daha avantajlıdır. Çünkü yağı filtrelemenin de bir enerji maliyeti vardır. Eklenen 
filtreler bh şebekesinde daha fazla basınç kayıplarına neden olurlar. Bu bakımdan yağsız 
kompresörler yağlamalı tiplere nazaran, daha düşük karşı basınçlarla çalıştırılabilirler. 
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3.1.2. KOMPRESÖRLERDE ETKİN KAPASİTE KONTROLU 
 
Bir bh sisteminde enerjinin büyük bir kısmını kullanan kompresörlerin enerji bilinçli olarak seçildiği bir 
örneği elde edilen avantajları belirterek tanıtmak konunun anlaşılması açısından faydalı olacaktır: 
 
Günümüzde en yaygın olarak kullanılan helisel vidalı kompresörlerle meydana getirilen bir kompresör 
dairesinde kompresör bataryasının kullandığı enerjinin değişken bh sarfiyatında en düşük düzeyde 
gerçekleşmesi Şekil 3’te verilen “kaskad basınç kontrolu “ düzeni ile sağlanmaktadır. Şekil 3’te 4 
kompresörlü bir bataryaya ait kompresörlerin çalış-dur kumandası basınç aralıkları ve değişken 
sarfiyat debilerine göre basıncın dalgalanması görülmektedir. 
 
Basınçlı hava sisteminde harcanan enerjinin en büyük kısmı kompresörler tarafından kullanılmaktadır. 
Bu nedenle öncelikle seçilen kompresörlerin özgül enerji sarfiyatı (J/l) ve kısmi yükte enerji harcama 
karakteri önem taşımaktadır. 5 numaralı tabloda çeşitli kompresör tiplerinin özgül enerji sarfiyatları ve 
kısmi yük verimlilikleri verilmektedir. 
 

 
 

Şekil 4. Dört adet vidalı kompresörlü bir bh sisteminde değişken debilerde kaskad kontrol düzeni.[3] 
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Tablo 5. Kompresör  türlerine göre özgül enerji ve kısmi yükte çalışma verimlerin durumu [3] 
 

Cinsi Kapasite (l/s) Özgül Enerji (J/l)* Kısmi yükte verim** 

Yağlamalı pistonlu 
2-25 

25-250 
250-1000 

510 
425 
361 

İyi 
İyi 

Çok iyi 

Yağlamasız pistonlu 
2-25 

25-250 
250-1000 

552 
467 
404 

İyi 
İyi 

Çok iyi 

Yağlamalı paletli/vidalı 
2-25 

25-250 
250-1000 

510 
446 
404 

Kötü 
Orta 
Orta 

Yağlamasız dişli 
rotor/vidalı 

25-250 
250-1000 
1000-2000 

429 
382 
382 

İyi 
İyi 
İyi 

Yağlamasız merkezkaç 
250-1000 
1000-2000 

2000’den fazla 

446 
382 
361 

İyi 
Çok iyi 
Çok iyi 

 
 
3.2. BH TANKI HACİM VE YER SEÇİMİ 
 
Bh sisteminin depolaması gereken bh miktarı enerji ekonomisi açısında çok önemlidir. Nisbeten çok 
yaygın olmayan sistemlerde, boru iç hacımları toplamı küçüktür ve bh tankının hacmi büyük bir önem 
arzeder. Tek kompresör-tek tank ve dur-çalış sistemli küçük sistemlerde pratikte her 100 l/dak 
kompresör debisi için 20-50 litre tank hacmi ön görülür Tank hacminin büyük olması, çalış-dur kontrolu 
altında çalışan kompresörlerin enerji sarfiyatının azalmasına yarar. Ayrıca, sistemdeki basınç 
dalgalanmaları yavaşlar. Böylece kompresörlerin sık sık devreye girip çıkmaları önlenmiş olur. Bu da 
hem elektrik motorlarının aşırı ısınmalarını hem de yol verme kayıplarını önler. (Şekil 5) Büyük 
sistemlerde rezerve tank hacmi ne kadar büyük ise, kompresörlerin boşta çalışarak bekleme süreleri o 
kadar kısaltılabilir ve ek bir tasarruf imkanı doğar. 
 

 
 

Şekil 5. Helisel yağlı-vidalı kompresörlerin çalış-dur düzenli kapasite kontrolu durumunda tank 
hacminin güç sarfiyatına etkisi [4] 
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Bh tankları genelde Şekil 6’da görüldüğü gibi, kompresör ve art soğutucudan hemen sonraya koyulur. 
Günümüzde soğutma suyu temini ve işletmesi zorlaştığından, genellikle hava soğutmalı art 
soğutucular tercih edilmektedir. Bh, vidalı kompresör  art soğutucularından ortam  sıcaklığından 15-20 
C yüksek bir sıcaklıkta çıkar. Isısının bir kısmını da bh tankında radyasyon ve konveksiyon yolu ile 
ortama verir. Bu esnada bir miktar daha soğur ve nem (kondensat)  ayrılır. Bazı işletmelerde bh tankı 
kurutucudan sonra koyulabildiği gibi, hem kurutucudan evvel hem de sonra bh tankı koyulabilir. [2]  
 
Bh sisteminde kullanım debisinin ani artışlarla kompresör debisinin üzerine geçmesi halinde; bh 
kurutucu geçici süreler için yetersiz kalabilir. Bu gibi durumlarda termal volanlı bh kurutucular tercih 
edilmeli, veya kurutucudan sonra yeterli büyüklükte ikinci bir kuru bh tankı ilave edilmelidir.[2] İkinci 
tankın ani kullanım bölgesine yakın koyulması sistemin geri kalan bölgelerindeki dalgalanmaları önler. 
 
Büyük bh tesisatında bh tankı hacmi her bir kompresör debisi ve kontrol şekline göre tayin edilmelidir. 
Burada en önemli husus, yukarıda da belirtildiği gibi; kompresörlerin boşta çalışma sürelerinin değişik 
kullanım debilerinde mümkün mertebe düşük tutulmasıdır. 
 
 
3.3. BASINÇLI HAVA KURUTUCULAR VE FİLTRELER 
 
Günümüzün bh tesisatlarında olmazsa olmaz unsurlardan olan kurutucu ve filtreler şebekede bir 
miktar basınç kaybına neden olduklarından; kompresörlerin bu kaybı karşılayacak kadar daha yüksek 
bir basınçta çalıştırılmaları gereklidir. Nominal kapasite ile çalışan bir kurutucu için müsaade edilen 
basınç kaybı, işletme basıncının % 2.5’ğu (8 bar a için 0.2 bar) mertebesindedir. Filtreler için,  içindeki 

 
Şekil 6. Basınçlı Hava tesisatının ana kısımları. 
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eleman (kartuş) yeni iken, nominal kapasitede basınç kaybı % 1 ila 2’ dir. Kullanım süresince süzücü 
tabakanın katı partiküller tarafından kısmen tıkanması nedeniyle  eleman içinde basınç kaybı artar. 
Filtre elemanları 0.7 bar basınç farkına kadar yırtılmaya karşı dayanıklı olmakla beraber, enerjinin 
boşa harcanmasını önlemek için filtre üzerinde bulunan tıkanma göstergesinden elemanın tıkanma 
durumu izlenmelidir.  Bu bakımdan, filtrelerin tesisat nominal debisine göre (en az bir çap) büyük 
seçilmeleri tavsiye edilir. 
 
Enerji sarfiyatı açısından mekanik soğutmalı basınçlı hava kurutucular, kompresörlere göre önemsiz 
miktarda güç tüketirler. Bununla beraber, küçük ve orta boy işletmelerde (10-15 m3/dak’ya kadar 
debilerde) kullanılan çalış-dur prensibine göre çalışan termal volanlı basınçlı hava kurutucular, aynı 
kapasitelerdeki sıcak gaz baypas kontrollu basınçlı hava kurutuculara karşı enerji sarfiyatı açısından 
oldukça avantajlıdırlar. Bunlarda, mekanik soğutma makinesinin performans katsayısı (COP) daima 
yüksek bir değerdedir. Buna karşılık sıcak gaz baypası yöntemiyle kapasite kontrolu yapılan 
kurutucular, bunun gerekli olduğu serin mevsimlerde ve tüketimin olmadığı sürelerde sıfır 
performansla nominal enerji tüketimlerine devam ederler. Bilhassa küçük işletmelerde devamlı olarak 
çalışması gereken baypaslı kurutucunun bağıl enerji sarfiyatı yüksektir. (Bunlar, kompresörler uzun 
süre dururken bile,çalışmaya devam ederler.) [2] 
 
Kompresör tarafından emilen havanın temiz, soğuk ve düşük nemde olması; enerji sarfiyatını düşüren 
faktörlerdir. Maalesef bh projesi başlangıcında bu nokta dikkate alınmaz. Bizim ülkemizde kompresör 
dairelerinin tozsuz, serin ve rutubet kaynaklarından uzak olmasına önem verilmez. Kompresörler en 
dar, izbe ve tozlu yerlere yakın yerleştirilir. (Modern fabrika projeleri konunun dışında tutulacaktır)  
Şekil 7’deki örnekte, kompresörden çıkan basınçlı havadan; soğuduğu ortamlarda ayrışan, nem 
miktarı oranları görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 7. Hava ve su soğutmalı art soğutucular ve mekanik soğutmalı kurutucu bulunan bir bh 
sisteminde günlük ayrılan su miktarları (verilen donelere bağlı olarak) 
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En yaygın olarak kullanılan mekanik soğutmalı bhk’lar basınç altındaki havanın çiğlenme sıcaklığını 
+2/+4 oC değerine düşürebilirler. Daha kuru bh elde etmek için adsorpsiyonlu bhk’lar kullanılmaktadır. 
[2]. Adsorpsiyonlu bhk’lar nem çekici adsorbant içeren iki adet basınçlı kap ve bh’yı yönlendirici 
vanalar ile bunların kontrol ve kumandalarından meydana gelmekteir. Isıtıcısız (heatless) tiplerinde 
enerji kaynağı olarak basınçlı havanın bir kısmı kullanılmakta ve bunlarda –40 oC’ye varan basınç 
çiğlenme sıcaklıkları elde edilmektedir. Isıtıcılı adsorpsiyonlu bhk’larda (abhk) ise, ısı enerjisi 
(elektrik,buhar,kızgın yağ) ve daha az miktarda basınçlı hava kullanılmaktadır. Buna göre 
adsorpsiyonlu bhk’ların kullandıkları enerji miktarı bh üretiminde kullanılan enerjinin % 30’unu 
bulmaktadır. Bu bakımdan daha kuru havanın sarfiyatında dikkatli ve tutumlu davranılmalı ve gereksiz 
işler için kullanılmamalıdır. Isıtmalı abhk larda –70 oC çiğlenme sıcaklığına erişilebilmektedir. 
 
 
 
 
4. BASINÇLI HAVA BORU ŞEBEKESİ 
 
Boru şebekesinde ilerde karşılaşılabilecek iki önemli sorundan birincisi, sızıntı ve kaçakların kontrol 
altında tutulabilmesi; diğeri de basınç kayıplarını artırabilecek durumlardır. Bu bakımdan kontrol ve 
gidermeye imkan vermeyen toprak altı, döşeme altı, kanal ve dar galeriler içinden geçiş 
yapılmamalıdır. Borular üstten ve görülebilir şekilde döşenmeli, korozyona sebebiyet verebilecek 
mahallerde önlemler alınmalıdır. Genellikle 2 inçten küçük çaplarda galvanizli borular, ve kaliteli gaz 
diş boru bağlantıları yapılmalı ve ilk işletmeye alışta titiz bir basınç-sızdırmazlık testi yapılmalıdır. 
Daha büyük çaplarda boruların birbirine kaynakla bağlanması önerilir. 
 
Nadir de olsa, bir gün  sisteme nemli hava gelebileceği ve kondensatın alt kısımlarda birikerek basınç 
kayıplarını artırabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun için, boru meyillerine ve istemeden de 
olabilecek kondensat birikmelerine karşı, kritik noktalara su tutucular ve boşaltma vanaları muhakkak 
koyulmalıdır.  
 
Çeşitli kullanıcıların zaman zaman artan sarfiyat durumlarında şebekenin uç kısımlarında basıncın 
fazla dalgalanmaması için; Şekil 6 ve Şekil 8’de görülen halka (ring) dağıtım prensibi uygulanmalıdır. 
Şekil 8’de görülen tali halkalar iyi bir çözümdür.Kompresör dairesi çıkışı ile, en uç nokta arasındaki 
boru basınç kayıpları 7 barg işletmesinde 0.2-0.4 bar ‘dan fazla olmamalıdır. (PN /20) 
 

 
 

Şekil 8. Bh’nın halkalarla dağıtımına bir örnek 
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5. BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİNDE ENERJİ GERİ KAZANIMI 
 
Bh üretimi esnasında sarfedilen elektrik enerjisinin % 80 – 90 ‘ı  ısıya dönüşür. Kompresörden çıkan 
sıcak hava, art soğutucular yerine, kontrol edilebilen hava-hava veya hava-su ısı eşanjörlerinden 
geçirilerek bu ısıdan faydalanmak mümkündür. Isıtılan hava mahal ısıtması veya kurutma işlerinde, su 
ise kazan besleme veya kullanma suyu olarak kullanılabilir.  Tablo 6, vidalı-yağlamalı kompresörlerde 
faydalanılabilecek sıcak hava debileri hakkında ön fikir vermektedir. Şekil 8’de ise, basit ve pratik 
olarak kızgın bh’nın ısısını art soğutucudan çevreye artmak yerine faydalı ısı olarak değerlendirmek 
hakkında iki örnek verilmiştir. 
 
Tablo 6. Hava soğutmalı, yağlamalı, helisel vidalı hava kompresörlerinde tam yükte ısı geri kazanımı 
(motor verimi % 90 kabul edilmiştir) 
 

Kapasite (l/s) Nominal Motor Gücü 
(kW) 

Sıcak hava debisi 
(l/s) 

Faydalanılabilir ısı 
gücü (kW) 

40 15 450 12 
60 22 810 18 
159 55 1600 45 
314 110 3700 89 
450 160 5600 130 
585 200 8900 162 
725 250 8900 203 

 

 
Şekil 8. Sıcak basınçlı havanın ısısından faydalanma konusunda iki örnek 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Su, enerji ve kirlenme sıkıntılarının yaşandığı günümüzde, geçmişin hataları gündeme sık sık 
gelmektedir. Konu hakkında ön bilgisi olanlar, bu yazıda işaret edilen yanlış uygulamaları daha net 
olarak görebileceklerdir. Burada belirtilenlerin dışında , her türlü fabrika tesislerinde olduğu gibi, 
basınçlı hava sistemlerinde de  programlı ve sürekli bakım yapılması, kaçaklara ve arızalara imkan 
verilmemesi esastır. Basınçlı hava bir enerji taşıyıcıdır. Enerjinin boşa akmaması için tüm kullanıcılar 
dikkat etmelidir. 
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ÖZET 
 
Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin 2000-2002 döneminde, yıllık ortalama %4,4 azaldığı bilinmektedir. 
Aynı dönemde birincil enerji tüketimi %1,8 azalmakla beraber; 2002 yılı dikkate alındığında, toplam 
tüketimin ancak %31,3 kadarının üretimle karşılanabildiği görülmektedir. 
 
Buhar; endüstriyel tesislerde, ısı transferi yoluyla güç üretiminde ve aktarımında kullanılan bir 
akışkandır. Günümüz koşullarında hızla artan enerji maliyetleri dikkate alındığında, birincil enerji 
kaynakları kullanılarak buhar üretimi sırasında enerji verimliliği ve etkin kullanımı önem 
kazanmaktadır. Bu durum endüstriyel tesisleri, imkanlarını daha efektif şekilde kullanmaya 
zorlamaktadır. 
 
Bu çalışmada bir meyve suyu hazırlama tesisinde doğalgaz ile çalışan, yüksek basınçlı buhar 
kazanının ve bu kazanın baca hattına bağlı iki adet ekonomizerin verim tespitleri yapılarak; 
uluslararası benzer uygulamalar ile karşılaştırılmıştır. Hesaplamalarda, TS377 - EN12953-11 kod.’lu 
standardın dolaylı metodu temel alınmıştır. Bütün hesaplar aynı normun direkt metodu ile kontrol 
edilmiştir. Hesapları kolaylaştırmak ve sistemi simüle etmek için bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Türkiye çeşitli enerji kaynaklarına sahip olmakla beraber ürettiği toplam enerjinin yarıdan fazlasını 
ithalatla karşılamaktadır. 1998 yılı toplam enerji üretimi 29 milyon TEP, tüketimi ise 74 milyon TEP 
olmuştur [1]. Enerji açığı 45 milyon TEP  olarak gerçekleşmiştir. Yapılan tahminlere göre 2010 yılında 
enerji açığı 96 milyon TEP, 2020 yılında ise yaklaşık 200 milyon TEP olacaktır. Giderek artan enerji 
açığının karşılanabilmesi için petrol, doğalgaz ve taşkömürü gibi enerji hammaddelerinin ithalatına da 
devam edilecektir. 
 
Enerji kaynaklarının sürekli azalması  ve enerji talebinin artması sonucu yükselen birim enerji 
fiyatlarının üretim mallarına yansıması, piyasa talebinde güçlükler doğurmuş, bu durum ise enerjinin 
daha  ekonomik olarak kullanılmasını  zorunlu hale getirmiştir. 
 
Türkiye’nin enerji tüketimi incelendiğinde, Tablo 1, birincil kaynaklar içerisinde %30.9 kömür, %13.1 
doğalgaz, %40.9 petrol, %4.9 hidrolik , %0.1 güneş ve %9.5 odun, tezek ve bitki atıkları kullanıldığı 
görülür. Bu tüketim sektörel bazda incelendiğinde, enerjinin %25.3 ünün konutlarda, %29 unun 
sanayide, %14.5 inin ulaşımda, %3.6 sının tarımda ve % 3.1 inin enerji dışı amaçlarda kullanıldığı 
anlaşılır (2). Türkiye’nin enerji tüketiminin %46’sı petrole dayanmaktadır. 
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Türkiye enerji üretiminin ise, Tablo 2, %43.1 I  kömür  (% 36.6 linyit),  % 15.2 si petrol, %10.9 hidrolik, 
%0.7 doğalgaz, %0.1 güneş, % 0.3  jeotermal ve % 29.6 odun, tezek, bitki atıkları gibi ticari olmayan 
kaynaklar oluşturmaktadır. Üretimin %47 si termik santrallarda kullanılmaktadır. 
 
Tablo 1. Birincil Enerji Kaynakları Tüketiminin Toplam Enerji Tüketimindeki Payları  (%) [1] 
 
YILLAR 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1997 1998 
Taşkömürü 15.4 11.0 8.9 9.8 12.2 10.6 14.1 13.9 
Linyit 9.2 9.8 12.4 20.3 18.3 16.8 16.8 17.0 
Asfaltit 0.1 0.7 0.8 0.6 0.2 0 0 0 
Toplam Kömür 24.7 21.5 22.1 30.7 30.7 27.4 30.9 30.9 
Doğal Gaz - - 0.1 0.2 5.8 10.0 12.5 13.1 
Petrol 42.2 51.8 50.4 46.3 44.8 46.4 41.7 40.9 
Hidrolik 1.4 1.9 3.1 2.6 3.7 4.8 4.7 4.9 
Jeotermal         
          Elektrik - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 
          Isı - - - - - 0.1 0.1 0.2 
Güneş - - - - - 0.1 0.1 0.1 
Toplam Ticari 68.3 75.2 75.9 80.2 85.1 88.9 90.1 90.2 
         
Odun 20.4 16.0 14.8 13.3 10.1 8.7 7.5 7.4 
Hay. Bit. Atık 11.3 8.8 9.3 6.5 4.8 2.5 2.1 2.1 
Top. Tic. Olmayan 31.7 24.8 24.1 19.8 14.9 11.2 9.6 9.5 
Elektrik İthalatı      - 0.1 0.3 0.3 
GENEL TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
Tablo 2. Birincil Enerji Kaynakları Üretiminin Toplam Enerji Üretimindeki Payları  (%) [1] 
 
YILLAR 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1997 1998 
Taşkömürü 19.2 17.9 12.7 10.1 8.1 5.0 4.9 4.0 
Linyit 12.0 16.7 21.6 37.8 36.9 40.9 42.5 44.3 
Asfaltit 0.1 1.2 1.4 1.0 0.5 0.1 0.0 0.0 
Toplam Kömür 31.3 35.8 35.7 48.9 45.5 46.0 47.4 48.3 
Doğal Gaz - - 0.1 0.3 0.7 0.6 0.8 1.8 
Petrol 25.7 19.8 14.1 10.2 15.1 14.1 13.1 11.7 
Hidrolik 1.8 3.1 5.6 4.8 7.7 11.6 12.4 12.6 
Jeotermal         
          Elektrik - - - - 0.3 0.3 0.3 0.3 
          Isı - - - - 0.1 0.2 0.4 0.5 
Güneş - - - - 0.1 0.2 0.3 0.3 
Toplam Ticari 52.8 58.7 55.6 64.3 69.3 73.1 74.6 75.5 
         
Odun 26.5 26.6 27.3 24.0 20.8 21.0 19.9 19.1 
Hay. Bit. Artık 14.7 14.7 17.1 11.7 9.9 5.9 5.5 5.4 
Top.Tic. Olmayan 41.2 41.3 44.4 35.7 30.7 26.9 25.4 24.5 
         
GENEL TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
Sanayi sektörü göz önüne alındığında (Tablo 3), Türkiye toplam enerji tüketimi içerisindeki sektör 
payının 1970’te %21 den 1998’te % 29’a çıktığını görmekteyiz. Sanayide tüketilen yakıtlar içinde 
petrol, %35.5 oranla en yüksek yeri almaktadır. 
 
Dünya ve Türkiye’deki yakıt fiyatlarına göz atacak olursak 1970 yılında varili  $73 olan petrolün 
1973’te OPEC ülkelerinin yaptığı zam sonucu $12, İran ihtilali sonucu $28 ve İran-Irak savaşında ise,  
$34’a yükseldiğini görmekteyiz. Daha sonra $16’a kadar inen petrol fiyatı 1990 da Irak’ın Kuveyt’i işgal 
etmesiyle birden $40 mertebesine yükseltmiştir. 
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Bugün petrolün varili $20 civarındadır. Türkiye’de ise litresi 1974’te 1.5 TL olan 6 numaralı Fuel-Oil 
1988 de 260 TL ye çıkmıştır.Bugün kalorifer yakıtının fiyatı 500.000 TL/litre civarındadır. 
 
Görüldüğü gibi sanayinin kullandığı enerjinin yaklaşık olarak yarısı ithal edilmekte ve ithal enerji 
fiyatları sosyo-politik nedenlerle dalgalanma göstermektedir. Kullanılan enerjinin dışa bağımlılık 
özelliğini değiştirebilmek için ; 
 

• Yeni enerji kaynaklarının kullanımı ( Güneş, rüzgar, biogaz, çöp, v.b.) 
• Yeni teknolojilerin uygulanması (enerji depolanması, hybrid sistemler, akışkan yataklı 

santraller, ısı pompaları , v.b.) 
 
düşünülebilir. Ancak en etkin yolun kullanılan enerjinin azaltılması, enerji tasarrufu olduğu 
unutulmamalıdır. Zaten enerji üretim ve tüketiminin çevreye olan etkileri düşünüldüğünde (CO2 
oluşumu ve sera etkileri ) en akılcı yolun gereğinden fazla enerji harcamamak olduğu görülür. 

 
Tablo 3. Sektörel Enerji Tüketimi  (%) [1] 
 
 
 
YILLAR 

 
 
KONUT 

 
 
SANAYİ 

 
 
ULAŞT. 

 
 
TARIM 

 
ENERJİ 
DIŞI 

NİHAİ 
ENERJİ 
TÜKETİMİ 

 
ÇEVRİM 
SEKTÖRÜ 

TOPLAM 
ENERJİ 
TÜKETİMİ 

1970 45.8 21.9 17.0 2.7 1.8 89.2 10.8 100 
1975 40.3 23.0 18.8 2.5 1.9 86.5 13.5 100 
1980 40.0 24.9 16.4 3.0 1.7 86.0 14.0 100 
1985 36.3 25.0 15.8 3.8 2.1 83.0 17.0 100 
1990 28.5 27.6 16.6 3.7 2.0 78.4 21.6 100 
1995 27.1 27.5 17.5 4.0 2.2 78.3 21.7 100 
1997 26.2 29.7 15.5 3.9 2.4 77.7 22.3 100 
1998 25.3 29.0 14.5 3.8 3.1 75.6 24.4 100 

 
Enerji sistemlerinin fonksiyon kalite kontrol sürecinden geçmesi bize bu olanağı da sağlamaktadır. 
Sanayi tesislerinde taşıyıcı ortam olarak buhar çok yaygın olarak kullanılan bir akışkandır. Buhar 
kullanımının başlıca tercih sebepleri :  
 

1. Büyük miktardaki ısı enerjisini, göreceli olarak  küçük bir kütle ile taşımak mümkün olmaktadır. 
 
2. Yüksek sıcaklıklarda kullanılmaktadır., 

 
3. Buhar ile ısı enerjisi taşınması sırasında, buharın sabit sıcaklıkta yoğuşması sebebi ile ısı 

geçişine esas olan tüm yüzey boyunca buhar tarafında sıcaklık sabit kalır. 
 

4. Buharın yoğuşma sıcaklığı, basıncın bir fonksiyonu olup; basıncın değişimi ile sıcaklık hassas 
bir şekilde ayarlanabilmektedir. 

 
Bir endüstriyel tesiste buhar tesisatının ana elemanı buhar kazanıdır.  
 
Bu çalışmada, Bursa’da faaliyet gösteren bir meyve suyu hazırlama tesisine kurulumu yapılan buhar 
kazanı ve bu kazanın egzoz bacasına bağlı iki adet ekonomizerden oluşan sistemin verim analizleri 
irdelenmektedir. Buhar kazanı doğal gaz yakıtlı ve 235 m2 ısıtma yüzey alanına sahip olup, 10 bar 
basınçta 10 ton/h buhar üretebilmektedir. Kullanılan ekonomizerler seri bağlıdır. Birinci ekonomizer 
atık baca gazının bir miktar düşürerek kazan besi suyunu şartlandırmaktadır. İkinci sıradaki 
ekonomizer ise yüksek kalitede paslanmaz çelikten mamul olup; baca gazını sıcaklığını, doğal gazın 
yanması sırasında atık baca gazı içerisinde yüksek miktarda oluşan su buharını da yoğuşturacak 
kadar düşürmektedir. Her iki ekonomizörün ikincil devrelerinde su kullanılmaktadır. Sistemin geneli 
dikkate alındığında imalatçı firma tarafından kazan için %89,5, 1. ekonomizer için %5 ve 2. 
ekonomizer için %2,5 olmak üzere toplam %97 öngörülmüştür. 
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2. YÖNTEM 
 
Seçilen yöntem Nisan 2005 tarihli TS 377-11 EN 12953-11 kod no.’lu “Silindirik Kazanlar-Bölüm 11 : 
Kabul Deneyleri” başlıklı standarttır. [2] Bu standarda göre dolaylı metot tercih edilerek hesaplarda bu 
yöntem temel alınmıştır. Bu metot yakıtla sisteme verilen enerjinden; baca gazı kayıpları ile iletim, 
taşınım ve ışınım ile oluşan kayıplar dahil tüm kayıpların çıkartılması ilkesine dayanır. Verim 
hesabında kazan ve ekonomizörlerin verimleri ayrı ayrı hesaplanarak toplam verim elde edilir. 
 
 
 
 
3. ÖLÇÜM VE HESAPLAR 
 
Ölçümlerin yapılması sırasında buhar kazanının ve ekonomizörlerin tasarım değerlerinde çalışması 
temin edilmiştir. Bunun yanı sıra sistemin bir bütün olarak rejime girmesi için kabul edilebilir bir 
çalışma süresince beklenmiştir. Sistem üzerinde yapılan tüm ölçümlerde kalibrasyonları eksiksiz 
olarak yapılmış debi, hız, basınç, sıcaklık, nem ve baca gazı emisyonu ölçüm cihazları kullanılmıştır. 
 
Baca gazı emisyon ölçümlerinde cihaz tarafından ölçülen O2 ölçümü temel alınarak CO2, hava fazlalık 
katsayısı ve verim değerleri hesaplanmaktadır. Atmosferdeki nem miktarının yanma sonucu oluşan 
baca gazı kompozisyonunu çok az etkilemesinden dolayı, atmosferdeki nem ihmal edilerek 
hesaplamalar yapılmıştır. 
 

 
 

Şekil 1. Kazan 
 
Sisteme giren doğal gaz miktarı bir gaz sayacı ile ölçülmekte olup, ölçüm toleransı %1 den küçüktür. 
Bu değer her ne kadar düşük gibi görünse de doğrudan verim değerine yansımaktadır. Benzer durum 
buhar sayaçları için de söz konusudur. Ancak EN12953 kod no.’lu standartta belirtilen dolaylı ölçüm 
yöntemi ile buhar ve su sayacı hataları bertaraf edilmiş ve gaz sayacı hataları da azaltılmıştır.  
 
Tesisin kazan ve ekonomizörlerinde ölçülen değerler Tablo 4 ‘de gösterilmiştir. Buhar kazanı 
brülörünün ayarlı olduğu ve nominal buhar tüketimi olan 10 ton/h buhar üretimine yakın olan zaman 
dilimi boyunca sürekli ölçüm yapılmıştır.  
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Tablo 4. Meyve Suyu Hazırlama Tesisinde Kazan ve Ekonomizörlerinde  Ölçülen Değerler 
 

Süre (ss.dd) 00.00 00.30 01.30 02.15 03.00 
Anlık Kazan Çıkışı Buhar Cihaz Basıncı (bar) 10,3 10,3 10,5 10,1 10,5 
Anlık Kazan Çıkışı Buhar Sıc. (ºC) 179 179 179 178 179 
1.Eko. Girişi Baca Gazı Sıc. (ºC) 233 235 235 241 242 
2.Eko. Girişi Baca Gazı Sıc. (ºC) 141 140 139 143 146 
2.Eko.-Baca Arası Baca Gazı Sıc. (ºC) 79 81 78 83 86 
1.Eko. e Gelen Besleme Suyu Sıc. (ºC) 101 98 98 99 102 
1.Eko.’dan Kazana Giden Besleme Su Sıc. 
(ºC) 

127 124 123 124 128 

2.Eko. ya Gelen Şehir Şebeke Suyu Sıc. (ºC) 18 18 18 18 18 
2. Eko. dan Çıkan Kullanma Suyu Sıc. (ºC) 38 38 38 39 43 
Kümülatif Buhar Debisi (kg) 15350

14 
153989

5 
1550374 1557414 1564436 

Gaz Sayacından Geçen Kümülatif Gaz Debisi 
(m3) 

35982 36087 36312 36463 36613 

Gaz Manometresinden Okunan Gaz Basıncı 
(bar) 

2,22 2,22 2,22 2,21 2,22 

1. Eko’ dan Geçen Besi Suyu Kümülatif Debisi 
(ton) 

587,4 593,0 602,6 609,7 616,5 

2. Eko’ dan Geçen Kullanım Suyu Küm. Debi.   
(ton) 

1221 1228 1240 1249 1252 

 
Bursagaz Genel Müdürlüğü’nce ölçüm tarih ve takribi olarak saatinde, fabrikanın bulunduğu bölgeden 
geçen gazın, kimyasal olarak volümetrik dağılımının aşağıda verilen Tablo 5.’deki gibi olduğu 
belirtilmiş, alt ve üst ısıl değerleri bildirilmiştir. 
 
Tablo 5. Doğal Gazın Kimyasal Olarak Volümetrik Dağılımı 
 
 Metan Etin Provan n-

Bütan 
i-Bütan n-Penan i-

Penan 
Haksan N2 CO2 

% 96,32 1,94 0,62 0,11 0,09 0,01 0,01 0,01 0,84 0,06 
 
Bursagaz Genel Müdürlüğü, bu kimyasal karışımın alt ısıl değerini 8297,54 kal/Sm3 ve üst ısıl değerini 
9206,72 kal/Sm3 olarak vermiştir. Yapılan hesaplarda TS 377-11 EN 12953-11 no.’lu standartta da 
belirtildiği gibi alt ısıl değer temel alınmıştır.  
 
Tablo 6.’de hesap sonucu çıkan ıslak bazda hava fazlalık katsayısı değeri olan %5,34 değerinin yerine 
konularak, doğalgazın kompozisyonuna bağlı olarak ayrıntılı bir baca gazı kompozisyonu 
belirlenmiştir. 
 
Tablo 6. Baca Gazı Kompozisyonu Hesabı [3] 
 

Gaz Doğalgazdaki 
mol oranı (%) 

Yakma Havası+Yakıt 
(mol) 

Yanma Ürünü (mol) 

Yakıt O2 N2 CO2 H2O O2 N2 
CH4 96,32 1 2,11 7,92 1 2 0,11 7,92 
C2H6 1,94 1 3,69 13,86 2 3 0,19 13,86 
C3H8 0,62 1 5,27 19,8 3 4 0,267 19,80 
C4H10 0,19 1 6,85 25,75 4 5 0,35 25,75 
C5H12 0,02 1 8,43 13,69 5 6 0,43 31,69 

N2 0,84       1 
CO2 0,06    1    

Toplam 100 1 2,150 8,088 1,020 2,020 0,1089 8,088 
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Burada kullanılan doğalgazın kimyasal dağılımı ve kazanın hava fazlalık katsayısı %5,34 (λ=1,0534) 
kullanıldığında aşağıdaki yanma denklemi kullanılabilir. 
 
1 yakıt + 2,150 O2 + 8,088 N2 → 1,020 CO2 + 2,020 H2O + 0,1089 O2 + 8,088 N2 
 
Tablo 6.’den yararlanılarak baca gazında kuru bazda ölçülen O2 miktarı hesaplanırsa; 
 

18,1%
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OO       (1) 

 
değeri bulunur. Bu değer baca gazı ölçüm cihazında kuru bazda, doğrudan ölçülen O2 oranını olan 
%1,18  değerine karşılık gelir. Bu sonuçla, baca gazı analiz cihazında ölçülen O2 (%1,18) değeri temel 
alınarak hesaplanan baca gazı kompozisyonunu sağlamış olur. 
 
Ölçüm sürecinin 00.30 – 01.30 arasında kümülatif olarak ölçülen buhar debisi, iki değer birbirinden 
çıkartılarak 10479 kg/h olarak bulunmuştur. Aynı saatler arasında doğal gaz debisi gaz sayacından 
okunmuş, iki kümülatif değer birbirinden çıkartılarak, kullanılan gaz debisi 225 m3/h olarak 
bulunmuştur. Gaz sayacının hemen yanında bulunan manometrede gaz basıncının 2.22 bar olduğu 
belirlenmiştir. Manometrede okunan gaz basıncı, kazanın bulunduğu ortamın sıcaklığının 18ºC ve 
ölçüm sırasında yerel hava basıncının 1017 mbar olduğu göz önüne alınarak, doğalgazı (metan) ideal 
gaz olarak kabul edersek; 
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yapılan düzeltme sonucu sayaçtan geçen gerçek gaz miktarı v1=674,5Sm3/h olarak bulunmuştur. [4] 
Standart metreküp (Sm3) olarak kabul edilen gaz debisinde sıcaklık 0ºC (273K) açık hava basıncı 
1013 mbar olarak alınmıştır. Bu miktardaki doğal gazın verebileceği enerji Bursa Gaz’ın günlük 
değerleri temel alınarak 23.427.747 kJ/h (5.596.690 kcal/h) olarak hesaplanmıştır.  
 
Tablo 7.’ de hesaplarda temel alınan ölçüm zamanının 00.30 – 01.30 arasında, buhar kazanı ve 
ekonomizerlerde alınan ölçüm değerleri .  
 
Tablo 7. Kazan ve Ekonomizerlerde Ölçülen Sıcaklık, Basınç ve Debi Değerleri 

 
Ölçüm 
Noktası 

Buhar Debi 
(Anlık) 

Buhar Sıc. Kazan 
Çık. BG 
Sıc. 

1. Eko Çık. 
BG Sıc. 

2. Eko Çık. 
BG Sıc. 

DG Basıncı 

Değer 10,3-10,5 ton/h 179ºC 235ºC 140ºC 80ºC 2.22 bar 
Ölçüm 
Noktası 

1.Eko Gir 
Besleme Su 
Sıc. 

1.Eko Çık 
Besleme 
Su Sıc. 

2. Eko 
Gir. Su 
Sıc. 

2. Eko Çık. 
Su Sıc. 

Buhar Debisi 
(Kümülatif) 

Düzeltilmemiş 
Doğal Gaz 
Debisi 

Değer 98ºC 124ºC 18ºC 38ºC 10479 kg/h 225 m3/h 
 
 
674,5Sm3/h lik doğalgaz debisi doğalgazın bir ideal gaz olmasına dayanarak (674,5Sm3/22,4kmol/m3) 
30,11 kmol/h bir doğal gaz debisine sahiptir. Sistemde bir kaçak olmadığı bilindiğine göre kazan 
çıkışından bacaya kadar yoğuşan su hariç olmak üzere aynı baca gazı debisi ve kompozisyonunu 
sürer. Tablo 6.’ de en alt satırda belirtilen 1 mol yakıt yandığında oluşan baca gazı kompozisyonu ve 
kütlesi bilindiğinden, 30,11 kmol doğalgaz yandığında oluşan baca gazı kompozisyonu ve kütlesi de 
kolaylıkla hesaplanabilir. Örnek olarak kazandan 1.ekonomizere geçen baca gazı 235ºC olduğunu 
bildiğimize göre, Tablo 6’ ün son satırının yardımı ile kazandan 1.ekonomizere geçen baca gazının 
taşıdığı enerji için yapılan hesap Tablo 8.’de görülebilir. 
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Tablo 8. Baca Gazının 235ºC deki Entalpisi [3] 
 

 Yakıt CO2 H2O O2 N2 
Yanmada Oluşan Mol Oranları 1,000 1,020 2,020 0,1089 8,088 
Baca Gazı Debisi (kmol) 30,11 30,71 60,82 3,31 243,29 
1 kmol Gazın 235ºC’ deki Entalpisi (kJ)*  8682 7206 6341 6150 
Gazın 235ºC’ deki Entalpisi (kJ/h)  266 624 438 268 20 989 1 496 275 
Toplam Entalpi (kJ/h) 2 222 156 

 
Son satırda bulunan değer Tablo 10’ de sistemden çıkan baca gazının enerjisi olarak görülebilir. 
 
Kazan yüzey sıcaklığı olarak hesaplanan sıcaklık ortalamaların dayandığı ölçümler Şekil 2.’ de ayrıntılı 
olarak gösterilmiştir.  

 
Şekil 2. Kazan Ön, Yan ve Arka Yüzeyde Ölçülen Sıcaklıklar 

 
Kazan ve ekonomizörlerin yüzey alanları ve bu alanlarda ölçülerek hesaplanan ortalama yüzey 
sıcaklıkları Tablo 10’ de gösterilmiştir. Kazan, 1.ekonomizer ve 2.ekonomizerde yüzey kayıpları hesap 
edilirken konveksiyon ısı transfer katsayısı tecrübelere dayanılarak 7kcal/hm2K (8,14W/m2K) olarak 
alınmış, farklı noktalarda ölçülen ortam sıcaklığı ortalama olarak 18ºC ölçülmüştür.  
 
Tablo 9. Yüzey Kayıpları Hesaplanırken Alınan Değerler 

 
Nokta Kazan 

Yan 
Yüzeyi 

Kazan Ön 
Yüzeyi 
(Brülör 
Bölümü) 

Kazan 
Arka 
Yüzeyi 

1.Ekonomizer 1.Eko-
2.Eko 
Bağlantısı 

2. 
Ekonomizer 

Ortalama 
Sıcaklık (ºC) 

31,3 51,2 39,4 36 41 24,2 

Alan (m2) 59,2 6,6 6,6 33 5 26,7 
 
Yukarıdaki değerlere dayanarak, kazan yan yüzeyi konveksiyon kaybı örnek olarak hesaplanırsa; 
 

( )oyyyykovyy tthFQ −××=−  ; ( )183,3114,82,59 −××=−konyyQ     (3) 
 
işlemin sonucu 6409 W yada 23073 kJ/h olarak bulunabilir. 
 
Kazan yan yüzeyinden oluşan radyasyon kaybı hesaplanırsa; 
 

( )44
oyyradyy ttFQ −×××=− σε ; 

( ) ( )[ ]448 182733,312731067,595,02,59 +−+××××= −
−radyyQ     (4) 
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İşleminin sonucu 4477 W yada 16117 kJ olarak bulunabilir. 
 
Yoğuşan sudan elde edilen enerji de, ölçüm süreci olan 0030 – 0130 arasında 144 kg/h suyun 
yoğuştuğu göz önüne alınmıştır ve 80ºC baca gazından 80ºC de su yoğuştuğu kabul edilmiştir. Suyun 
entalpisi göz önüne alındığında, suyun sıvı ve gaz fazları arasındaki entalpi farkı;hsb = 2313,9 kj/kg’dır. 
Bu değer yoğuşan su miktarı ile çarpıldığında, baca gazındaki su buharının gizli ısısından elde edilen 
enerji 333.202 kJ/h olarak elde edilir. 
 
Yukarıdaki değerlere dayanarak yapılan hesap sonucunda kazan, 1.ekonomizer ile 2.ekonomizer 
bağlantısı ve 2.ekonomizerin ısı kayıpları ve her bir elemanı terk eden baca gazının enerjileri ve 
elemanların verimleri Tablo 10’ da verilmiştir. Sisteme doğalgazla giren primer enerjinin 23 427 747 
kJ/h olduğu esas alınmıştır. Ele alınan sistemde elde edilen enerji, bir önceki sistemden çıkan 
enerjiden, hesaplanan sistemden çıkan enerji ve yüzey kayıplarının çıkartılması ile bulunmuştur.  
 
Tablo 10. Kazan ve Ekonomizörlerin Enerji Kayıpları ve Verimleri 

 
Sistem Yüzey 

Konveksiyon 
Kaybı (kJ/h) 

Yüzey 
Radyasyon 
Kaybı (kJ/h) 

Toplam 
Yüzey 
Kaybı (%) 

Sistemden 
Çıkan Baca 
Gazının 
Enerjisi 
(kJ/h) 

Elde 
Edilen 
Enerji 
(kJ/h) 

Verim 
(%) 

Kazan 33 635 24 027 0,20 2 222 156* 21 109 
992 

90,11 

1. 
Ekonomizer 

20 777 15 144 0,15 1 205 650 980 585 4,18 

2. 
Ekonomizer 

4 851 3 262 0,03 249 343 948 194 **4,05 

TOPLAM   0,38  23 038 
771 

98,34 

Yoğuşma dikkate alınmadan TOPLAM VERİM  96,92 
*Sisteme giren havanın ve yakıtın toplam entalpisi (-37 937 kJ/h) dir.  
**Bu değerin %1,42 baca gazındaki suyun yoğuşmasından meydana gelir. 

 
 
 
 
4. BİLGİSAYAR PROGRAMI 
 
Bu çalışma içerisinde yer alan hesaplamaların tümünü simüle eden bir bilgisayar programı 
geliştirilmiştir. Bu program Windows işletim sisteminde çalışmakta olup Borland Delphi 7.0 dilinde 
yazılmıştır. Programın kullanıcıya sağladığı en büyük kolaylık; bu çalışma içerisinde hesaplamaların 
tümünü hassas bir şekilde yapmasının ve değerleri şematik olarak anlaşılır bir şekilde göstermesinin 
yanı sıra, yazılım içerisinde bulunan kütüphanesi yardımı ile buhar için sıcaklık ve basıncın bir 
fonksiyonu olan entalpi değerlerini doğrudan hesaplayabilmesidir. Bu durum kullanıcının tablalara olan 
gereksinimini ortadan kaldırdı gibi yapılması muhtemel okuma hatalarını da bertaraf etmektedir. 
 
 
 
 
5. HESAPLARIN KONTROLÜ 
 
Şu ana kadar yapılan hesaplarda EN12953-11 normunun da belirttiği gibi en az hataya yol açan 
dolaylı metot uygulanmıştır. Buradaki amaç ölçüm hatalarının en aza indirilmesi bunun içinde mümkün 
olan en az sayaç ölçümüyle işlem yapılmadır. Bu yüzden sadece yakıt ve yakıttan hesaplanan baca 
gazı tarafı hesaba katılmış, sadece yoğuşan su miktarı zorunluluktan dolayı göz önüne alınmıştır. 
Tablo 4.’ de ölçülen su tarafı hesaba katılmış olsaydı, debimetre ve sayaç ölçüm hataları da hesaba 
gireceğinden sonuçta hata oranının artacağı görülecekti. 
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Yine de su tarafını hesaplayıp, baca gazı tarafı ile karşılaştırmak istenirse, 1.ekonomizer ve 
2.ekonomizere giren ve çıkan suyun entalpilerini hesaplamak gerekir. Bu hesaplar Tablo 11.’ de 
gösterilerek, baca gazından hesaplanan enerjiler ile karşılaştırılmıştır. 
 
Tablo 11. Ekonomizörlerin Su Tarafında Enerji Hesabı ve Gaz Tarafı İle Karşılaştırılması 
 

 1.Ekonomizer 2.Ekonomizer 
00.30-01.30 Arasındaki Debi (kg/h) 9600 12000 
Giren Su Sıcaklığı (ºC) 98 18 
Giren Suyun Entalpisi (kJ/kg) 410,63 75,50 
Çıkan Su Sıcaklığı (ºC) 124 38 
Çıkan Suyun Entalpisi (kJ/kg) 520,73 159,09 
Suya Geçen Enerji (kJ) 1 056 960 1 003 080 
Gaz Tarafında Hesaplanan Enerji (kJ) 980 585 948 194 
Hata  %7,8 %5,8 
Verim Farkı +%0,34 +%0,24 

 
Aradaki fark su debimetre ve sayaçlarının yeterli hassaslıkta ölçüm yapamaması, özellikle 
1.ekonomizerde üretilen buhara göre oluşan debi ve sıcaklık farkları ile 2. ekonomizere giren şehir 
şebeke suyu sıcaklığındaki değişikliklerdir. Su tarafında ölçülen sıcaklıklar daha çok anlık verileri 
gösterirken, gaz tarafı sıcaklıkları 00.30-01.30 sürecinde çok değişmeyen değerleri gösterir. Bu 
durum, gaz tarafını hesaplarının daha güvenilir olduğu sonucunu ortaya çıkarır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Üretici firmanın kazan için verdiği %89,5 verim yerine %90,11, 1.ekonomizer için verdiği %5 verim 
yerine %4,18 ve 2.ekonomizer için verdiği %2,5 yerine %4,05 verim hesaplanmıştır. Hesaplanan 
toplam verim %98,40 bulunmuştur. Bu değer üretici firmanın verdiği proje değeri olan %97 in 
üzerindedir. 2.ekonomizördeki anlık debi ve sıcaklık değişikliklerinin, yoğuşan su miktarında ani 
değişliklere neden olduğu görülmüştür. Bunun nedeni, içinden yaklaşık 18ºC’ de şehir şebeke suyu 
geçen ekonomizer boru yüzeylerine çarpan baca gazında bulunan su buharının hızla yoğuşmasıdır. 
Bu yüzden sistemden çekilen buharın, dolayısıyla sistemde oluşan baca gazı miktarının fazla 
değişmediği, nispeten sürekli bir rejime ulaşıldığı süreç seçilmiş ve bu zaman dilimi içinde toplanan su 
miktarı temel alınmıştır. Şehir şebeke suyunun sıcaklığındaki değişimler ile 2.ekonomizerde ısıtılan 
kullanma suyundaki sıcaklık ve debi değişimleri kondensat miktarını ve dolayısıyla sistemin verimini 
etkileyebilecektir. Bu durum haliyle yoğuşma sonucu geri kazanılan ısının değişmesine yol açacaktır. 
 
Sonuç olarak üretici firmanın taahhüt ettiği %97 sistem veriminin sağlandığı tespit edilmiştir.  
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Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı bünyesinde 
Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. 
 
Hüsamettin BATUR 
 
1963 yılında Gölmarmara / Manisa’da doğdu. 1985 İTÜ Makine Fakültesi’nden Makine Mühendisi 
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tekniği ve tesisat konularında çeşitli dersler vermekte olup, birçok doktora ve lisansüstü tez yönetmiş, 
araştırma ve endüstriyel projeler yürütmüştür. 2003–2006 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi 
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE ODAMIZIN GÖREV, 
YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 
 
Oğuz TÜRKYILMAZ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu tarafından; Çalışma Grubunun Oda Enerji 
Verimliliği Danışmanının katkılarıyla süren çalışmalarından yola çıkarak hazırlanan bu bildiride, Enerji 
Verimliliği Yasası ve yasanın getireceği ikincil yasal mevzuat ele alınmakta ve bu mevzuatın gerek 
hazırlanmasında, gerek uygulanmasında Odamıza düşen görev ve sorumluluklar 
değerlendirilmektedir. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Gelişmekte olan bir ülke olan ülkemizde enerji talebi dünya ortalamasının üzerinde artmaktadır. 
 
Enerji verimliliğinin arttırılması sonucunda enerji tasarrufu sağlanması, enerji temini alternatiflerinin en 
önemlilerinden birisidir. Tasarruf edilerek geriye kazanılması mümkün olan enerjiyi üreterek nihai 
tüketime sunabilmek için, elektrik santralleri, iletim ve dağıtım hatları, rafineriler, liman ve terminaller, 
üretim tesisileri, boru hatları gibi çok daha büyük boyutlu yatırımlara ve uzun zamana ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
 
Tasarruf edilen enerji ise, 
 
- Tasarruf noktaları itibariyle küçük boyutlu, ama toplamda oldukça önemli olarak 

değerlendirilebilecek oran ve miktarda, 
- Çok sayıda noktadan aynı anda hızla geri kazanılabilecek, 
- Küçük boyutlu çok sayıda yatırımcıya yayılmış ve büyük finans kuruluşlarının desteği olmadan 

da yapılabilinecek yatırımlarla elde edilebilecek 
 
bir enerji kaynağıdır. 
 
Ülkemizde bu güne kadar, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, enerji ihtiyacının enerji verimliliğinin 
arttırılması ile karşılanmasına yönelik olarak; plan, strateji, politika ve uygulamaları hiçbir zaman 
olmamıştır. Gerekli enerji ihtiyacının karşılanması için daima yeni tesis kapasiteleri planlanmış, yeni 
enerji üretim tesisleri yatırımlarına yönelinmiştir. Ve genellikle enerji verimliliği çalışmaları, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın diğer çok “önemli” çalışmalarının yanında; salt söylemde ve esas olarak 
bir halkla ilişkiler faaliyeti şeklinde görülmüştür. Söylem olarak, enerji verimliliğinin öncelikli olduğu, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca uzun yıllardır belirtile gelmiş olsa bile, enerji verimliliğine 
yönelik uygulamaların ihtiyaçlara ne denli cevap verdiğini, bu amaçla ayrılan bütçeler ve sınırlı 
sayıdaki faaliyetler ortaya koymaktadır. 

 Seminer Bildirisi 
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ YASASININ ÖNCESİNDEKİ ÇALIŞMALAR 
 
Enerji Verimliliği Yasasından önce; 1995 yılında çıkarılan “Sanayide Enerji Verimliliği Yönetmeliği” ile 
yerleşmeye başlamış Enerji Yönetim kavramı, 2000 yılında yürürlüğe giren “Binalarda Isı Yalıtımı 
Yönetmeliği” ile yeni binalardaki ısı kayıplarının azaltılması konusundaki önlemler ve Bina Isı İhtiyacı 
Kimlik Belgesi, 2000 yılında çıkarılan yönetmelik ve tebliğler ile “Elektrikli ev aletleri enerji verimliliği 
etiketleri” 2003 yılında çıkarılan “Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi Ve Co2 Emisyonu Konusunda 
Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmelik”, 2000 yılında çıkarılan “Sanayi Dışı Yeni Veya 
Mevcut Binalarda Sıcak Su Üretimi Ve Ortam Isıtması İçin Kullanılan Isı Jeneratörlerinin Performansı 
Ve Sanayi Dışı Yeni Binalarda Dahili Sıcak Su Dağıtımı Ve Isı Yalıtımına Dair Yönetmelik” gibi bir dizi 
ikincil yasal düzenleme yapılmıştır. 
 
Ancak bugüne kadar EİE tarafından yapılan ve diğer ülkelerdeki programlar örnek alınarak geliştirilen 
uygulamalar gerçek anlamda politik destekten yoksun olarak yürütüldüğü için programların başarısına 
rağmen elde edilen sonuçlar sınırlı kalmıştır. İşte bu nedenle 2 Mayıs 2007 tarihinde 26510 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Yasası, bu güne kadar 
eksik olan politik desteğin en üst düzeyde verilmesi ve bütüncül yaklaşım anlamında çok olumlu bir 
girişimdir. Bu önümüzdeki süreç yasanın felsefesinin anlaşılması ve ikincil mevzuatın bir an önce 
hazırlanması ile uygulamaya en kısa sürede geçilmesi sürecidir. Bu süreç ülkedeki ilgili tüm kişi ve 
kuruluşların işbirliğini gerektirmektedir. 
 
Üç yıl öncesinde EİEİ (Elektrik İşleri Etüt İdaresi) tarafından başlatılan yasa tasarı hazırlık sürecinde, 
Odamız görüş ve önerileri ile katkıda bulunmaya çalışmıştır. Odamız, ön hazırlık, TBMM Komisyon 
Toplantıları ve TBMM Genel Kurul süreçlerinin her aşamasında, ilgili kurumlarla ilişki kurmuş ve 
üyelerinin bilgi ve deneyimlerini tasarıya yansıtmaya çalışmıştır. 
 
Odamızın önerilerinin bir bölümü tasarıya yansımasa da; bu eksikliğe rağmen, yasa temel bir çerçeve 
niteliği ile önemli bir başlangıç ifade etmekte ve enerji verimliliğinde yeni bir sayfa açmaktadır. 
 
 
 
 
YASA NEDEN ODAMIZI VE ÜYELERİMİZİ İLGİLENDİRİYOR 
 
Makina mühendisliğinin disiplinin somutlandığı alanlardan birisinin enerji olması nedeniyle, enerji 
verimliliğinin arttırılmasında; Odamıza ve üyelerimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. 
Binaların daha iyi yalıtılması, yüksek verimli kazanların ve ısı tesisatının, soğutma ekipmanlarının 
üretilmesi, tesisi ve kullanılması, açık sıcak ve soğuk yüzeylerin yalıtılması ve atık ısının geri 
kazanımı, kojenerasyon tekniklerinin kullanımı, bölgesel ısıtma tesislerinin kurulması, enerji verimli ve 
çevre uyumlu taşıtların tasarım ve üretimi; enerji verimliliği anlamında önem taşıyan konulardan 
bazılarıdır ve makine mühendisliğinin mesleki faaliyetleri arasında bulunmaktadır. Bu anlamda Enerji 
Verimliliği Yasası’nın öngördüğü faaliyetlerin pek çoğu makina mühendisliği meslek disiplininin alanına 
girmektedir. 
 
Öte yanda, özellikle sanayide enerji verimliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar, makine mühendisi 
üyelerimizin yanı sıra endüstri mühendisi üyelerimizin de ilgi ve çalışma konuları içindedir. Odamız, 
yasaya göre yürürlüğe girecek ikincil mevzuata yönelik çalışmalara yapacağı katkılar ile yasanın 
hazırlanma sürecinde dile getirdiği eksikliklerin giderilmesi ve ikincil düzenlemelerin ülke, kamu ve 
toplum yararı esas alınarak hazırlanması için bu konudaki çalışmalarda aktif rol üstlenmeye 
hazırlanmaktadır. 

 Seminer Bildirisi 
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YASA NE GETİRİYOR? 
 
Yasa genel olarak; enerji verimliliği çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi, izlenmesi ve 
koordinasyonu konusunda idari yapının oluşumunu, enerji verimliliği hizmetlerinin yürütülmesi 
konusunda yapılacak yetkilendirmeleri, görev ve sorumlulukları, toplumun eğitim ve bilinçlendirilmesi 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırmasına yönelik ve sektörel uygulamalara ilişkin çeşitli 
destekleme mekanizmalarını, teşviklerle ilgili konuları ve yasal gerekleri yerine getirmeyenlere 
uygulanacak para cezalarını kapsamaktadır. Ayrıca Yasa, bu güne kadar enerji verimliliği  konusunda 
kuruluş yasasında özel  bir yetkilendirme olmadığı halde bu alanda çalışmalar yapmış olan EİEİ’nin 
kuruluş yasasında da değişiklik yaparak; EİEİ’yi yetkilendirilmiş kuruluş haline getirmektedir. 
 
Yasa ile; önümüzdeki yıllarda ülkemiz genelindeki enerji yoğunluğunun OECD ülkeleri ortalamasına 
indirilmesi ve böylelikle fosil enerji kaynağı ithalatının ve sera gazı emisyonlarının azaltılması 
hedeflendiği,yasanın gerekçe notunda sayısal olarak belirtilmiştir.  
 
 
Yasa ile Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (E.V.K.K) Oluşturulmuştur. 
 
Yasada enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm ilgili kuruluşların katılımıyla etkin olarak 
yürütülmesi için Koordinasyon Kurulu oluşumuna yer verilmiştir. Kurulda TMMOB’den de bir temsilci 
bulunmaktadır. 
 
Böylece ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejilerini, planlarını ve programlarını hazırlama görevini 
üstlenen Kurul’a TMMOB’nin katılımı ile anılan süreçlere müdahil olma olanağı doğmuştur.  
 
İkincil mevzuat sürecinde; EVKK’nın, İhtisas Komisyonlarının ve Danışma Kurulunun oluşturulması ve 
çalışma ilkeleri konusunda yasada belirtilenlerin dışında kalan hususların; ayrı bir yönetmelik ile 
düzenlenmesinde kamu yararı olduğu düşünülmektedir.  
 
 
Enerji Yönetimi Hizmetlerinin Yürütülmesinde Yetkili Kuruluş Kavramı: 
 
Yasada, toplam inşaat alanı en az yirmi bin m2 veya yıllık enerji tutarı beşyüz TEP (Ton Eşdeğer 
Petrol) olan binalarda ve yıllık enerji tüketimi bin TEP’den fazla olan işletmelerde;enerji yöneticisinin 
görevlendirilmesi veya enerji yöneticilerinden hizmet alınması hükümlerine yer verilmiştir. Yine 
organize sanayi bölgelerinde bulunan ve yıllık enerji tüketimi bin TEP’in altında olan işletmelere 
hizmet vermek üzere OSB’lerin de, enerji yönetim birimi oluşturması şartı getirilmiştir. 
 
Bu hükümler doğrultusunda sanayi tesislerinde, büyük bina işletmelerinde ve organize sanayi 
bölgelerinde enerji yönetimi teknikleri konusunda aldıkları eğitimler sonrasında belirli kriterlere sahip 
makina ve elektrik mühendisleri de Enerji Yöneticisi olarak görev yapabilecektir. 
 
Enerji verimliliği konusunda danışmanlık, eğitim, etüt ve uygulama hizmetlerini yürütmek üzere 
Yasada “Şirket” tanımına yer verilmiştir. Şirketlerin de, yine EİE veya MMO, EMO ve Üniversiteler gibi 
yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenecek yetki belgesine sahip olması şartı getirilmiştir. 
  
Bu çerçevede Odamız yetki alarak üyelerini eğiterek enerji yöneticisi sertifikası verebilecektir. Enerji 
yöneticilerinin eğitimi ve sertifikalandırılması işlemlerinin öncelikle Makina Mühendisleri Odası, Elektrik 
Mühendisleri Odası ve Üniversiteler gibi EİE tarafından yetkilendirilen kurumlar tarafından yerine 
getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca enerji tasarrufu etütleri ve bağıntılı enerji tasarrufu uygulamalarını 
gerçekleştirecek ve eğitimleri yürütecek şirketlerin yetkilendirilmesi, izlenmesi ve performanslarının 
değerlendirilmesi konusundaki hizmetleri de; bu yetki çerçevesinde yürütülecektir. 

 Seminer Bildirisi 
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Odamız Serbest Müşavirlik Mühendislik (SMM) Hizmetleri mevzuatı kapsamı, enerji verimliliği 
konusundaki tasarlanan çalışma yöntemi ve kapsamı ile büyük paralellik göstermekte olup, Odamızın 
bu konudaki tecrübe birikiminden de yararlanarak, ihtiyaç duyulacak uyarlamalar yapılarak, 
yetkilendirilmiş şirketlerin mesleki denetimleri ve izlemesi yapılabilecektir. İkincil mevzuat çalışmaları 
kapsamında; enerji verimliliği alanında yapılacak serbest müşavirlik mühendislik hizmetlerinin 
denetiminin, üniversitelerin değil, yasada belirtilen meslek odalarının alanına girmesi 
nedeniyle,Odamız ve EMO’nun yetkileri kapsamında düzenlenmesi, mevcut yetkilerde karmaşa 
yaratmaması açısından da gereklidir. 
 
Enerji Yöneticisi Sertifikalandırılması konusunda, Odamız ve Elektrik Mühendisleri Odası,  Ege 
Üniversitesi ile birlikte 1995 tarihli yönetmelik gereğince EİEİ’den 1998 yılında aldığı yetki 
çerçevesinde, İzmir Şubeleri eliyle enerji yöneticisi yetiştirme kursları düzenlemiştir. Bu çalışmalarda 
kazandığı deneyimler ve birikimler, yasa çerçevesindeki yetkilendirme eğitim ve belgelendirme 
kapsamında değerlendirilecektir. Bu doğrultuda Makina Mühendisleri Odası, ülke çapında etkin ve 
yaygın örgütü ve enerji verimliliği konusu ile içe içe geçmiş mesleki eğitimdeki tecrübesi ile 
yetkilendirme prosedürünün tamamlanmasını takiben, Meslek İçi Eğitim Merkezi çerçevesinde enerji 
yöneticisi ve diğer enerji verimliliği eğitim çalışmalarını devam ettirilerek hizmetin; ülke çapına ve 
yüksek bir standartta ve merkezi koordinasyon altında hızla yayılmasını sağlayacaktır. 
 
Yasanın 5.maddesi 2.fıkrası uyarınca enerji verimliliği alanında eğitim, yetkilendirme ve izleme 
faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilecek kurumların nitelikleri, ve enerji yöneticisi sertifikasına 
ilişkin hususlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecektir. 
 
 
Enerji Verimliliği Bilincinin Ve Bilgisinin Arttırılması 
 
Enerji verimliliği hizmetlerinin etkinliğini ve enerji bilincini artırmak amacıyla halkın, öğrencilerin ve 
mesleki eğitim kapsamında eğitilen kişilerin bu konuda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirmesi için çeşitli 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yasa ile öngörülmüştür. Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında Enerji 
Verimliliği Haftası etkinliklerinin düzenlenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı 
tarafından örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ders programlarında, kamu kurum ve kuruluşlarının 
hizmet içi eğitimlerinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli düzenlemelerin yapılması, Ulusal 
ve/veya bölgesel yayın yapan televizyon ve radyo kanallarında enerjinin verimli kullanılması ile ilgili 
eğitim programlarının, yarışmaların, kısa süreli film ve/veya çizgi filmlerin gösterilmesi kanunda 
öngörülen etkinliklerdendir. Bu etkinliklerin yanı sıra odaların ve üniversitelerin eğitim  faaliyetleri 
yapması da yasada yer almıştır. Odamızca, bu kapsamda değerlendirilebilecek, enerji verimliliğini 
doğrudan veya dolaylı olarak destekleyen onlarca seminer, konferans, eğitim programı halihazırda 
zaten yürütülmektedir. Ayrıca halkın bilinçlendirilmesi konusunda da çeşitli broşürler basılarak yurt 
çapında dağıtılmaktadır. Odamızca hazırlanan ve yayınlanan “Günlük Hayatımızda Enerji Verimliliği” 
isimli broşür birçok çevreden ilgi ve talep görmeye devam etmektedir. 
 
 
Binaların Enerji Performansının İyileştirilmesi İle İlgili Düzenlemeler 
 
Yasada, değişik amaçlar için kullanılan binalarda; mimari tasarım, ısıtma, soğutma, ısı yalıtımı, sıcak 
su, elektrik tesisatı ve aydınlatma konularındaki normları, standartları asgari performans kriterlerini, 
bütünleşik bir yaklaşımla binalarda enerji performansının iyileştirilmesini, ülkemize uygun bir 
performans hesap metodunu da geliştirilmesini kapsayacak şekilde belirli kriterlere uyan binalar için 
Enerji Kimlik Belgesi uygulaması öngörülmüştür. Yasanın 7.maddesinin ç fıkrası uyarınca “toplam 
inşaat alanı yönetmelikte belirlenen mesken amaçlı binalarda ve hizmet binalarında uygulanmak 
üzere,mimari tasarım,ısıtma,soğutma,ısı yalıtımı,sıcak su,elektrik tesisatı ve aydınlatma konularındaki 
normları,standartları,asgari performans kriterlerini,bilgi toplama ve kontrol prosedürlerini 
kapsayan,binalarda enerji performansına ilişkin usul ve esaslar,TSE ve Genel Müdürlük tarafından 
müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığın tarafından yürürlüğe konulacak bir 
yönetmelik ile düzenlenir” denilmektedir.Aynı maddenin d fıkrasında ise “ Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre hazırlanan yapı projeleri kapsamında 
enerji kimlik belgesi düzenlenir. 
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Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin 
verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur. Belgede 
bulundurulması gereken diğer bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve mevcut binalar da dâhil olmak 
üzere uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.” denilmektedir. 
 
Bu alanda yapılacak düzenlemelerin belediyelerin imar planları ile ilişkilendirilmesi ve imar 
yönetmeliklerine yansıtılması gerekmektedir. 
 
Yasada öngörülen bu konudaki çalışmalar, AB’nin “Binaların Enerji Performansı” ile ilgili direktifinin 
uyumlaştırılması çalışmalarını da göz önüne almalı ve mevcut Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Isı 
Yalıtım Yönetmeliği ve TS 825 No’lu “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” ve TS 2164 No’lu “Kalorifer 
Tesisatı Projelendirme Kuralları” gibi ilgili standartların revize edilmesini de kapsayacak şekilde 
yapılmalıdır. 
 
Makina Mühendisliği disiplinin en ağırlıklı bölümlerinden birisi olan bu konuda; Odamızın mevcut 
mevzuatla uyumlu bir çok yayını vardır. Enerji  performansının değerlendirilmesi ve enerji kimlik 
belgesinin kapsamının belirlenmesinde de; Odamızın görüşleri mutlaka dikkate alınmalıdır. 
 
Söz konusu direktif kapsamında enerji tüketiminin azaltılması ve karbondioksit emisyonlarının 
sınırlandırılması amacıyla; efektif gücü 20 kW’dan 100 kW’a kadar olan sıvı ya da katı yakıt yakan 
kazanların periyodik denetimi, efektif gücü 100 kW’dan büyük kazanların da en az iki yılda bir 
denetlenmesi öngörülmektedir (gaz kazanları için bu süre dört yıla çıkarılabilir).  Ayrıca 15 yaşından 
büyük, efektif gücü 20 kW’dan fazla olan kazanlı ısıtma sistemlerinin ve ısıtma tesisatının, tüm kazan 
ve tesisatını değiştirmek veya iyileştirilmek üzere alternatif çözümler önermek üzere denetlenmesi 
hususuna da Direktifte yer verilmektedir. Yine aynı şekilde enerji tüketiminin azaltılması ve 
karbondioksit emisyonlarının sınırlandırılması amacıyla, efektif gücü 12 kW’dan fazla olan klima 
sistemlerinin düzenli denetimini sağlamak üzere gerekli tedbirler de alınacaktır. Direktifte yer alan 
verimsiz ısıtma ve soğutma tesisatı kayıplarının tespit edilerek önlem alınmasını sağlayacak bu 
denetim mekanizmasının; ülkemizde de oluşturulması, ciddi oranda enerji tasarrufu sağlayacak bir 
girişim olacaktır. 
 
Direktifin ülkemize uyarlanması sonucunda; ihtiyaç duyulacak olan ısıtma ve soğutma sistemlerinin 
incelenmesi hizmet alanı, ilgili Direktifte de “ Bağımsız Denetçi” olarak görev kapsamı tanımlanmış 
olan denetim işi, meslek disiplinimiz çerçevesinde Odamız yetkilendirmesi ile üyelerimiz eliyle 
yürütülebilecek bir hizmettir. Ayrıca kazanların enerji verimliliğinin ve çevre emisyonlarının ölçüm ve 
değerlendirilmesi amacıyla kurulmuş akredite laboratuarımızda ilgili ölçümler için gerekli alt yapı 
hazırdır. 
 
Yasalın 7.maddesinin g fıkrasında “Endüstriyel işletmelerde ve binalarda yapılan etüt çalışmaları 
sırasında,akredite olmuş ulusal veya uluslar arası kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılmış ve 
etiketlenmiş cihazların kullanılması zorunludur “ denmektedir. Etüt yapan kuruluş için istenen bu 
koşul,enerji tüketim cihazlarının tamamı için geçerli olmalı ve etiketi olmayan ısı cihazlarının kapasite 
ve  yanma verimlerinin ölçülerek etiketlenmesi Odamızca yapılmalıdır. 
 
Binalarda Enerji Verimliliği ile ilgili olarak Odamızca 1-2 Haziranda İzmit’te düzenlenen Enerji 
Verimliliği Kongresinin Sonuç Bildirgesinde yer alan öneriler yol göstericidir. 
 
• “Binalarda enerji verimliliğinin ilk halkası binanın proje aşamasıdır. Enerji verimliliği 

göstergelerinin yüksek olması önemli ölçüde doğru tasarlanmış proje ve inşaata bağlıdır. Bu 
aşamada binanın konumu, formu ve dış cephesinin fiziksel özellikleri v.s. binanın optimum enerji 
performansını sağlayacak şekilde belirlenmelidir. Isı kayıplarının önlenmesi için gerekli tedbirler 
maliyetli de olsa alınmalıdır. Bu maliyet artan enerji fiyatları ile binanın en az 30 yıllık ömrü 
boyunca kendisini fazlasıyla geriye ödeyecek, ülkenin ithal enerji faturasının azalmasına katkı 
sağlayacaktır. 
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• AB Parlamentosu ve Konseyi tarafından 2002 yılında yayımlanan “Binalar İçin Enerji 
Performansı Direktifi”nin ülkemiz şartlarına uyumlaştırılması çalışmalarına hız verilmeli, bu 
kapsamda yer alan “Bina Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması hayata geçirilmeli, kamuoyu 
bilinçlendirilmeli ve binaların “ısı sertifikası” ile alınıp satılması sağlanmalıdır. 

• Binaların Mekanik Tesisat Projeleri, “TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat 
Hizmetleri Uzman Mühendis Belgesi” sahibi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası’ndan “SMM 
Büro Tescil Belgesi” sahibi olan yetkili Serbest Müşavir Mühendislerce yapılmalıdır. 

• Halkın ve tüm tüketicilerin enerji tüketimi ile ilgili geçmişten gelen kullanım alışkanlıklarının 
değiştirilmesi gerekmektedir. Piyasada satılan elektrikli ev aletleri, klimalar ve lambalar üzerinde 
enerji verimliliğini gösteren bir etiket bulunup bulunmadığına tüketiciler dikkat etmelidir. Enerji 
tüketen ekipman ve cihazları satın alırken enerji verimliliğini belgeleyen ve az enerji tüketen 
cihazlar öncelik verilmelidir.  

• Son teknolojik gelişmelere paralel olarak, ısı tesisatları, sobalar ve merkezi sistemlerde verimlilik 
artışı sağlayacak sistem/cihazların yaygınlaştırılması için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Çok 
daireli binalarda kombi yerine merkezi sistem ısıtmanın uygulanması için gerekli çalışmalar 
yapılmalıdır. 

• Ülkemizde konutlarda iklimlendirme sistemleri ve özellikle de split tip olanlar yaygınlaşmaktadır. 
İklimlendirme sistemlerinin, yüksek performans katsayısına sahip olması sağlanmalı bu konuda 
halk bilinçlendirilmelidir. Bu cihaz ve tesisler nitelikli elemanlar tarafından kurulmalı ve düzenli 
olarak bakıma alınmalı, kalibrasyonları ürünlerin şartnamelerine uygun olarak yapılmalıdır. 

• Standartlara uygun binaların satışlarında vergi indirimi, tasarruf sağlayıcı teçhizat ve aletlerin 
ithaline gümrük muafiyeti, enerji tasarrufu sağlayıcı yapı malzemelerine KDV indirimi gibi halkın 
yararlanabileceği basit ve uygulanabilir mali teşvikler çıkarılmalıdır. 

• Binalardaki enerji verimliliğinin artırılması için, yerel yönetimlerin bilinçlendirilmesi ve ulusal 
mevzuata göre işlem yapmalarının denetlenmesi sağlanmalıdır. Yapı denetimi firmalarının 
işleyişindeki sorunlar göz önüne alınarak yapı denetiminin etkinliğini arttıracak önlemler bir an 
önce alınmalıdır.  

• Kamu tarafından kullanılan hizmet binalarına ve konutlara yönelik geniş kapsamlı bir enerji 
tasarrufu programı başlatılmalıdır. Tüm binalar enerji tasarrufu sağlayacak şekilde 
iyileştirilmelidir. 

• Devlet İhale Kanunlarındaki tanımlar gözden geçirilmeli, enerji tüketimi olan cihaz ve taşıt 
alımlarında enerji verimlilik kriterleri ve ömür boyu maliyet analizi kuralının satın alım 
prosedürleri arasında yer alması sağlanmalıdır. 

 
 
 
 
SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 
 
Yasanın 7b maddesinde, 
 
“Ülke genelinde, endüstriyel işletmelerde ve binalardaki enerji verimliliğinin gelişimini bölge ve sektör 
bazında ortaya koyan envanter ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yetkilendirilmiş kurumların işbirliği 
ile Genel Müdürlük tarafından, kamu kesimi ile ilgili olarak kendi tespit ve değerlendirmelerini içeren 
yıllık raporlar ise Genel Müdürlük tarafından hazırlanır ve yayımlanır. 
 
 Endüstriyel işletmeler ve enerji yöneticisi çalıştırmakla yükümlü olan bina sahipleri ve/veya yönetimleri 
istenen bilgileri, kamu kesiminde enerji yöneticisi çalıştırmakla yükümlü olan kurum ve kuruluşlar ise 
formatı Genel Müdürlük tarafından belirlenen enerji tüketim bilgileri ve kendi tespitlerini içeren raporları 
her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe verir. Endüstriyel işletmeler, Genel Müdürlüğün 
yerinde yapacağı incelemelere imkân tanır” ifadeleri yer almaktadır. 
 
Bu bağlamda,Odamız Enerji  Verimliliği Kongresinin Sonuç Bildirgesinde dile getirilen görüşler yol 
göstericidir. 
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“Sanayi sektöründe üretim yapan sanayi alt sektörlerinin yapısı birbirinden çok farklı olduğu için 
tasarruf imkanları da birbirlerinden farklıdır. Bu nedenle enerji tasarrufu potansiyeli sektör bazında 
değerlendirilmelidir. Sanayi sektörlerini temsil edebilecek somut bilgilere ulaşılabilmesi için, sanayinin 
mevcut teknolojik durumuna göre, her sektörün tüm orta ve büyük ölçekli fabrikalarında ön etüt 
seviyesinde çalışma yapılması, sonuçlarına göre yatırımların yönlendirilmesi ve sanayide sektörel 
planlama yapılması gerekmektedir. Bu şekilde öncelikli olarak enerji tasarruf imkanları da göz önünde 
bulundurularak, teknolojik yeniliklerle, birim ürün başına tüketilen enerji miktarında düşme 
sağlanabilecektir. Ayrıca her sanayi kuruluşuna ilişkin prosesler, diğer ülkelerin veya ülkemizdeki 
benzer diğer işletmelerin prosesleri ile rekabet şartlarını gözeterek karşılaştırılmalı, hedef değerler ve 
hedef değerlerin tutturulması için faaliyet planları belirlenmelidir. 
 
• Sanayi sektörlerinde kojenerasyon konusu mutlaka göz önüne alınmalıdır. Bu konuda geçmişte 

yapıldığı gibi verimsiz ünitelerle ülkenin bir çöplük haline gelmemesi için gerekli düzenlemeler; 
meslek örgütleri ve kojenerasyon derneklerinin katkıları ile hazırlanarak en kısa sürede 
uygulanmalıdır. Enerji yoğunluğu düşük teknolojilere izin verilmeli, teşviklerin önemli kriterlerinden 
biri bu olmalıdır. 

• Sanayi sektöründe elektrik üreten kojenerasyon tesisleri ve tüm enerji tüketen kazan, fırın, 
kompresör gibi makina ve teçhizat ürün standartları enerji verimliliği yönünden iyileştirilmeli, 
makina ve teçhizatın verimli olanlar ile değiştirilmesi ve/veya verimliliğe katkı sağlayacak ek 
ekipmanlarla donatılması sağlanmalıdır. Teknolojik yenilikler yakından takip edilmeli ve 
uyarlanmalıdır. 

• Enerji tüketimini sağlıklı biçimde izlemek için ölçme ve otomatik kontrol cihazları devreye 
sokulmalı yüksek güç tüketilen noktaların sürekli otomatik ve entegre sistemlerle kontrol altında 
tutulması sağlanmalıdır. 

• Arıza ve duruşlara bağlı üretim kayıplarını ve buna bağlı enerji tüketimlerini minimize etmek için 
bilgisayar destekli koruyucu bakım ve onarım sistemlerinin kurulması yaygınlaştırılmalıdır.  

• Isıtma, soğutma ve ısı aktarım sistemlerinde, yakma sistemlerinde, atık ısı geri kazanımı ve 
yeniden kullanımında, elektrik enerjisi kayıplarının önlenmesinde ilgili standartlar TSE tarafından 
hazırlanmalıdır.  

•  Enerjinin en ekonomik yoldan kullanılması için, “yük yönetimi” yapılarak yükün pik saatler dışına 
kaydırılmasına çalışılmalıdır. Bunun için gerekli projeler yapılmalı ve yatırım programları 
oluşturulmalıdır. 

• Kamuya ait ve uzun yıllar yatırım yapılmadığı için verimliliği düşük olan işletmeler enerji verimliliği 
açısından revizyondan geçirilmeli ve bu alanlara ilişkin gerekli yatırımlar yapılmalıdır.  

• Sanayide enerji verimliliği açısından ayrıca, sıcak ve soğuk yüzeylerin yalıtılması, boşta çalışma 
sürelerinin kısaltılması, basınçlı hava sistemlerindeki kaçakların önlenmesi, motorların, fan ve 
pompaların frekans kontrolü ile hız ayarı, buhar sistemlerinin iyileştirilmesi gibi bilinen ancak hala 
uygulamakta hızlı davranılamayan birçok tedbirin de alınması gereklidir. 

• Sanayi toplam enerji kullanımı içinde en yüksek paya sahip olan (% 30 civarı) demir çelik ve metal 
ana sanayiinde ve diğer enerji yoğun üretim yapan sektörlerde enerji verimliliği yöntemlerinin 
uygulanması takip ve teşvik edilmeli ve yatırım önceliği verilmelidir. 

 
 
 
 
ENERJİ TÜKETEN EKİPMANLAR 
 
Yasanın 7 maddesinin h fıkrasında “ Elektrik motorlarının, klimaların, elektrikli ev aletlerinin ve 
ampullerin sınıflandırılması ve asgari verimlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Genel 
Müdürlük ile müştereken hazırlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak 
yönetmelikle düzenlenir ve asgari sınırları sağlamayanların satışına izin verilmez” denmektedir. 
 
Bu konuda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan bazı yönetmelik ve tebliğler bulunmaktadır. 
Hazırlanacak yönetmelik AB standartlarını ve ülkemiz şartlarını göz önüne almalıdır. Yönetmeliğin 
yürürlüğe girmesinden sonra imalatçıların yönetmeliğe uyup-uymadıkları etkin bir şekilde 
denetlenmelidir. 
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Yasanın 7 maddesinin ğ fıkrasında da “Yakma tesislerinde yer alan kazanlardan, brülörlerden,kat 
kaloriferi ve kombilerden Genel Müdürlük ile müştereken hazırlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenen asgari verimlilik değerlerini sağlamayanların 
satışına izin verilmez” denilmektedir. 
 
Meslek disiplini ve uzmanlık alanları arasında bulunan bu konudaki çalışmalarda Odamız aktif şekilde 
yer almak istemektedir. 
 
 
 
 
ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
 
Ulaşımda verimliliğin arttırılmasıyla ilgili olarak yasanın 7.maddesinin f fıkrasında “Ulaşımda enerji 
verimliliğinin artırılması ile ilgili olarak; yurt içinde üretilen araçların birim yakıt tüketimlerinin 
düşürülmesine, araçlarda verimlilik standartlarının yükseltilmesine, toplu taşımacılığın 
yaygınlaştırılmasına, gelişmiş trafik sinyalizasyon sistemlerinin kurulmasına ilişkin usûl ve esaslar, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile müştereken hazırlanarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürürlüğe 
konulacak yönetmelikle düzenlenir” denilmektedir. 
 
Bu konuda 2003 yılında STB tarafından çıkartılan ve 2008 Ocak ayında uygulamaya girecek olan 
“Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin 
Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmelik” gözden geçirilmelidir. Ülkemizde taşıtların enerji tüketimini 
sertifikalandırmak üzere bağımsız bir akredite kuruluşa ihtiyaç vardır. Odamızın, Otomotiv Sanayicileri 
Derneği ile işbirliği ile bu konudaki belgelendirmeyi yapabilecek yetenek ve alt yapıya sahip olduğu 
düşünülmektedir. 
 
Ayrıca toplu taşımacılığın yaygınlaştırılmasına gelişmiş trafik sinyalizasyon sistemlerinin kurulmasına 
ilişkin usul ve esasların da kanunda belirtildiği gibi Ulaştırma Bakanlığı tarafından değil; İçişleri 
Bakanlığı’nın Yerel Yönetimler ve Trafik ile ilgili birimlerince ve UKOME görev kapsamının gözden 
geçirilmesini de içerecek bir şekilde Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaşımı Genel Müdürlüğünün de 
görüşleri alınarak hazırlanacak yönetmelikle düzenlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde yetki 
karmaşasının önüne geçilebilecektir. 
 
Enerji Verimliliği Kongresi Sonuç Bildirgesinde yer alan aşağıdaki hedefler, ulaşımda enerji verimliliği 
çalışmalarında mutlaka göz önüne alınmalıdır. 
 
“Ulaşım altyapı yatırımlarında özel çıkarlar değil kamu yararı ön planda olmalıdır. 
 
• Ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak yurt içinde üretilen araçların birim yakıt 

tüketimlerinin düşürülmesi ve araçlarda verimlilik standartlarının yükseltilmesi için otomotiv sektörü 
ile işbirliği yapılmalıdır.  

• Toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması ve gelişmiş trafik sinyalizasyon sistemlerinin kurulması gibi 
çalışmalar için belediyeler ve ilgili birimlerin elemanlarına yönelik eğitim ve bilinçlendirme 
çalışmaları yürütülmelidir.  

• İnsan ve yüklerin karayolu dışındaki ulaştırma tipleri ile taşınmasına yönelik çalışmalar Ulaştırma 
Bakanlığı’nca etkin bir şekilde gerçekleştirilmeli; karayolu dışında diğer ulaştırma sistemleriyle 
taşımacılık için bir ulaştırma master planı oluşturulmalı; ülke, halk ve kamu çıkarlarını gözeten 
politikalar geliştirilmelidir. 

• Daha az enerji tüketen kentsel kitle taşıma sistemleri yaygınlaştırılmalıdır. 
• Yolcu taşımadaki en ekonomik ulaşım demiryolu, yük taşımada ise denizyolu olduğundan 

hareketle, uzun dönemli planlarda taşımacılık bu alanlara kaydırılmalıdır.  
• Demiryoluna göre 2 misli, suyoluna göre ise 3 misli daha fazla enerji sarf eden karayoluna 

yapılmakta olan bütün yeni yatırımlar ve özellikle de can ve mal güvenliğini tehdit eden standart 
dışı “Duble Yol” yatırımları gözden geçirilmeli, ağırlık demiryollarına verilmelidir.  

• Daha az yakıt tüketen yeni yakıt, motor ve araç teknolojileri geliştirilmeli ve bu yeni teknolojilere 
uygun araçların üretim ve ithal edilmesi sağlanmalıdır. 
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• Yeni yakıt, motor ve araç teknolojileri geliştirilmeli veya bu yeni teknolojilere uygun araçların üretim 
ve ithal edilmesi sağlanmalıdır. 

• Ulaşım sektöründe yüksek yakıt tüketimine sahip taşıtlar ile eski araçların kullanımdan çekilmesi 
hızla planlanmalıdır. 

• Belediyelerin son yıllarda izlendiği gibi özellikle şehir içi ulaşımında yakıt tüketimini arttıran 
savurgan yatırımlarına izin verilmemelidir. Belediyeler, özellikle sokak aydınlatması, ulaşım 
hizmetleri ve trafik düzenlemeleri gibi hizmetlerinde verimliliği öncelikli olarak göz önüne almalıdır. 

 
 
 
 
ENERJİ HİZMETLERİNDE VERİMLİLİK ARTIŞI SAĞLAYACAK ÖNLEMLER 
 
Yasanın 7.maddesinin e fıkrasında “ Elektrik enerjisi üretim tesisleri ile iletim ve dağıtım şebekelerinde 
enerji verimliliğinin artırılmasına, talep tarafı yönetimine, termik santrallerin atık ısılarından 
yararlanılmasına, açık alan aydınlatmalarına, biyoyakıt ve hidrojen gibi alternatif yakıt kullanımının 
özendirilmesine ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. 
“ denilmektedir. 
 
Bu maddede yer alan her bir husus bir yönetmelik konusu olacak kadar kapsamlıdır. Sözü edilen 
konularla ilgili teknik detayların da çok ince bir şekilde belirlenmesi gereklidir. Örneğin 2001 yılında Dış 
Aydınlatma Yönetmelik Taslağı lamba ve armatür bazında birçok hususu belirlemek üzere hazırlanmış 
ve ETKB tarafından bekletildiği için yürürlüğe sokulamamıştır. Bu yönetmelik taslağının bugünkü 
teknolojik yeniliklerle revize edilerek yayınlanması mümkündür. Aynı şekilde her bir konuda yapılacak 
ön teknik çalışmalar sonucunda ortaya çıkan zorunlu uygulanacak hususlar belirlenmeli ve bu 
konularda gerekli düzenlemeler ayrı ayrı yürürlüğe konulmalıdır. 
 
Lisansları kapsamında elektrik ve/veya doğal gaz satışı yapan tüzel kişilere, bir önceki malî yıla ait 
tüketim miktarı ve bu miktara karşılık gelen tüketim bedelini içeren aylık bazdaki bilgileri internet 
ortamında müşterilerinin bilgisine sunma zorunluluğu yasayla getirilmiştir. Bu konu EPDK tarafından 
çıkarılan “Müşteri Hizmetleri Yönetmelikleri” çerçevesinde çözülebilecek olup, bilgilendirmenin web 
sayfası aracılığı ile değil güncel faturalar üzerinde yapılması gereklidir. Bu nedenle ikincil mevzuatta 
bu konu, tüketicinin güncel olarak ve doğrudan bilgilendirilmesi şeklinde yorumlanmalıdır. 
 
Talep tarafı önlemlerin alınması diğer ülkelerde “utility” olarak adlandırılan hizmet şirketlerinin teknik 
ve maddi katkıları ile sağlanmaktadır. Örneğin Amerika’nın bazı eyaletlerinde elektrik şirketlerinin yıllık 
cirosunun %1-2 gibi bir bölümünü enerji verimliliğinin arttırılması için ayırmasını öngörmektedir. 
Üstelikte alınan önlemlerin sadece elektrik tüketimi ile de ilgili olmayabilmektedir.  Ülkemizde de 
benzer yenilikçi finansman kaynakları tüketiciye yük olmadan yaratılmalıdır. 
 
 
 
 
TEŞVİK VE CEZALAR 
 
Yasanın 8. maddesinde : 
 
- “ Enerji verimliliğini artırıcı uygulama projelerinin desteklenmesi ile ilgili usûl ve esaslar”ın 
- “ Gönüllü anlaşma yapılacak endüstriyel işletmelerde aranacak nitelikler, enerji yoğunluğu 

hesaplama yöntemleri ve mücbir sebep halleri de dâhil olmak üzere gönüllü anlaşmalarda 
bulunması gereken diğer esaslar’ın”,  bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerde belirleneceği ifade 
edilmektedir. 
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Yasanın 9.maddesinde de, 
 
“ Endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak 
hazırlanan, Kurul tarafından onaylanan ve asgarî yatırım büyüklükleri Bakanlar Kurulu tarafından 
belirlenen miktarın üzerinde olan projeler ile kullandıkları yakıt türleri ve teknolojilerine bağlı olarak 
Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikte tanımlanan yıllık ortalama verim değerlerini 
sağlayan kojenerasyon yatırımları, Hazine Müsteşarlığınca yatırım teşviklerinden 
yararlandırılır.”denilmektedir. 
 
Enerji verimliliği yatırımlarına sağlanacak destekler yasanın ciddi teknik çalışma gerektiren bir 
boyutudur.Mali desteğin verilmesindeki belirleyici husus olması nedeniyle, hata ve aldanmaların 
olmaması için;referansların her sektör ve her proses için, ana, ara ve yan ürünler ile üretimde 
kullanılan enerji girdisi ve proses içi enerji dönüşümleri göz önüne alınarak hesaplanması gereklidir. 
Yasada enerji tüketim hesabında bazı muafiyetler getirilmiş olduğu göz önüne alındığında onlarca ara 
ürünün olduğu entegre proseslerde referans değerlerde bazı aldanmaların olmasını olası hale 
getirmektedir. Ayrıca üretim artışı gibi bazı dışsal unsurların ve birim enerji tüketimlerini etkileyecek 
diğer hususların nasıl değerlendirileceği de yine sorun yaratabilecek hususlardandır. Bu nedenle 
yönetmelik çalışmalarında uzman gruplarla çalışarak karşılaştırma kriterleri ve ilgili hesap tablolarının 
bir tartışmaya yol açmayacak şekilde belirlenmesi gereklidir. Sonuç olarak bu değerlere dayanarak 
100.000 YTL’ye varabilecek miktarda bir para kamu bütçesinden (EİE bütçesinden) verimliliği 
arttırdığını ispat etmeye çalışan kuruluşlara aktarılacaktır ve bir kaç yıl çok yakından takip edilecektir. 
Bu hususlar sürecin şeffaf ve bilimsel olarak doğru yöntemlere dayandırılmasını gerekli kılmaktadır.  
 
Ayrıca yasada nasıl uygulanacağı çok açık olmayan birçok ceza öngörülmüştür. Bunların nasıl 
değerlendireceği cezaların nasıl kesinleştirileceği ile ilgili olarak Cumhurbaşkanının vetosuna da konu 
olan hususların karışıklık ve hukuki kaosa yol açmaması için ayrı bir yönetmelikle çözülmesi gerekir. 
 
 
Yasanın Makina Mühendisleri Odası, Makina Mühendisliği Disiplini ve Üyelerimiz açısından 
getirdikleri 
 

 Yasada; enerji verimliliği konusunda danışmanlık, eğitim, etüt ve uygulama hizmetlerini 
yürütmek üzere yapılanan Şirketlerin MMO, EMO ve Üniversiteler gibi yetkilendirilmiş kurumlar 
tarafından düzenlenecek yetki belgesine sahip olması şartı getirilmiştir. Odamız EİE Genel 
Müdürlüğünden EVK onayı ile alacağı yetki çerçevesinde ve Odamız SMM’lerinden bu alanda 
çalışmak üzere yetkilendirilecek olanların enerji verimliliği konusunda etkin verimli hizmet sunmasını 
sağlayacaktır. 
 
 Sanayi tesislerinde, büyük bina işletmelerinde ve organize sanayi bölgelerinde enerji yönetimi 

teknikleri konusunda aldıkları eğitimler sonrasında belirli kriterlere sahip MMO ve EMO üyeleri 
mühendisler de enerji yöneticisi olarak görev yapabilecektir. Odamız MİEM kapsamında Enerji 
Yöneticisi yetiştirmek üzere kurslar açacak, başta kendi üyeleri olmak üzere yönetmelik 
çerçevesinde enerji yöneticisi olabilecek mühendislik branşlarından mühendislerin bu kurslarda 
eğitim ve sertifikalandırmasını sağlayabilecektir.  

 Yasa kapsamında cihazların, taşıtların enerji tüketiminin sertifikalandırması ve buna bağlı olarak 
asgari tüketim veya verim eşik değerlerinin belirtilmesi hususu Odamızın yakından ilgilendiği bir 
konudur. Akreditasyondaki mevcut yetkileri ve tecrübeleri nedeniyle MMO bu konuda görev alacak 
kuruluşların başında gelmektedir. 

 Kazanların periyodik denetimi işini yürütecek Bağımsız Denetçilerin görevlendirilmesi doğrudan 
Odamız görev yetki alanına giren bir konudur. 

 Bina performansı hesap yönteminin belirlenmesinde Odamız etkin rol oynayacaktır. 
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Yasada makina mühendislerini ilgilendiren hususlar 
 
 Yasa çerçevesinde belirli mesleki tecrübelere sahip Odamız üyeleri enerji yöneticisi görevini her 

sektörde yürütebilecektir. Bu konuda en az 2000 mühendisin hizmetine gerek duyulacağı tahmin 
edilmektedir. 

 Kazanların periyodik kontrolları makina mühendisleri tarafından yürütülecek bir hizmettir.  
 EVD şirketleri kurucularından en az birisinin mutlaka makina mühendisi olması gerekecektir. 
 Yalıtım ve diğer enerji verimliliği işlerinde makina mühendislerinin artan iş piyasasında gerek 

uzmanlık ve gerekse ekipman ve malzeme satışında hizmetine ihtiyaç duyulacaktır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Özetle, yukarıda belirtilen bilgilendirmeler doğrultusunda 02 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren yasa çerçeve niteliği ile önemli bir ilk adımı ifade etmektedir. Ancak 
önümüzdeki ikincil mevzuat hazırlama süreci bir çok teknik bilginin derlenmesi ve ilgili kesimlerin bu 
teknik kriterler üzerinde görüş birliğinin sağlanmasını içerdiğinden bu süreci zorlu, katılımcılığı ise 
zorunlu hale getirmektedir. Odamız yukarıda belirtilen deneyimleri ve alt yapısı ile bu sürecin aktif 
katılımcısı olmaya devam edecektir. 
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PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
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Yunus ÇERÇİ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, buzdolabı elektrik devresine bir anahtarla bağlanan kondansatörün, soğutma sistemi 
performans parametreleri üzerine olan etkileri incelenmiş ve kondansatörsüz durumla 
karşılaştırılmıştır. İnceleme soğutma sistemi kararlı duruma eriştiğinde yapılmıştır. Isıl yük olarak farklı 
güçlerde ve sayıda evaporatöre yerleştirilen flamanlı ampuller kullanılmıştır, böylece yük değerinin 
sabit kalması sağlanmıştır. Ayrıca önemli noktalara sıcaklık ve basıncı ölçmek için algılayıcılar 
sabitlenmiştir.  
 
Sistemdeki sıcaklık ve basınç ölçümü öncelikle kondansatör devreye alınmadan yapılmış ve ölçülen 
sonuçlar kaydedilmiştir.  ‘Engineering Equation Solver’ (EES) programı kullanılarak kompresör giriş ve 
çıkışında, yoğuşturucu çıkışında ve evaporatör girişindeki entalpi değerleri bulunmuştur. Bulunan 
entalpiler daha sonra sistemde soğutulan ortamdan çekilen ısıyı, çevreye atılan ısıyı, kompresör 
gücünü ve özellikle soğutma sisteminin etkinlik katsayısını bulmak için kullanılmıştır. Daha sonra 
sistemde kondansatör devreye sokularak kondansatörsüz durumda yapılan işlemlerin aynısı 
yapılmıştır ve her iki durum karşılaştırılmıştır. Önemli performans parametrelerinden kompresör gücü, 
soğutulan ortamdan çekilen ısı, çevreye atılan ısı ve özellikle etkinlik katsayısı karşılaştırılmıştır.  
 
Soğutulan ortamdan çekilen ısılar karşılaştırıldığında kondansatör devreye alındığında evaporatörden 
çekilen ısı miktarında %0,4 artış olmuştur.  
 
Sistemin önemli bir parametresi olan ortalama kompresör güçlerinin karşılaştırılması sonucunda 
kondansatör devredeyken kompresör işinin yaklaşık %15 artığı belirlenmiştir.  
 
Sistemin en önemli performans parametresi olan etkinlik katsayısı ise kondansatörlü durumda 
ortalama kondansatörsüz duruma göre %12 düşmüştür, bu nedenle buzdolabının aktif güç tüketimi 
artmıştır.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Sosyal hayatın gelişmesi ile başlayan refah; buzdolabı, çamaşır makinası, klima vs. gibi ısıtma, 
havalandırma ve soğutma cihazlarının kullanımını arttırmış ve bu durum günümüzde reaktif enerji 
tüketimini arttırmıştır.  
 
Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji 
kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarımlanması ve kurulmuş olan enerji 
kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması yönünde çalışmaların yoğunlaşmasına neden olmuştur. 
Elektrik enerjisinin kullanıma; kaliteli, sürekli, yeterli, ucuz olarak sunulması esastır. Oysa ülkemizde 
1973 yılında baş gösteren petrol krizi nedeniyle bu 4 özelliğin sağlanmasında güçlüklerle 
karşılaşılmıştır. Petrol krizi yanında ülkemize has bazı hususlarda eklenince önce enerji yetmezliği 
bununla beraberde güç yetmezliği baş göstermiştir. 
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Bu yetmezliklerin olumsuz etkilerini gidermek üzere; ileri saat uygulaması (halen sürmektedir), frekans 
ve gerilim düşürülmesi (1974’ten sonra uygulanmamıştır), kesinti ve kısıntı (halen sürmektedir. ) 
yöntemlerine başvurulmuştur. 1999 verilerine göre, ülkemizde elektriğin % 47 gibi önemli oranı bina ve 
hizmetler sektöründe tüketilmiştir. Enerji türleri içerisinde elektrik enerjisinin maliyeti oldukça yüksektir. 
Enerji maliyetlerinin ve enerjiye olan talebin artması, enerji tasarrufunu zorunlu hale getirmiştir. 
 
Trafo merkezlerinde, hatlarda ve jeneratörlerde güçlerin artması; aktif güç kadar ve belki de daha 
önemli miktarda reaktif güçlerinde artmasına sebep olmuştur. Şehir şebekelerindeki örnekler 
göstermiştir ki çıkış dağıtım fiderlerinde genelde ortalama Cosφ 0.80’den küçüktür. Bazı hallerde 
0.70’in altına düştüğü görülmektedir. Sanayi aboneleri bulunmayan beldelerde reaktif tüketimin 
artmasına sebep; özellikle ticari ve sosyal bölgeleri besleyen dağıtım hatları ve trafo merkezleri 
üzerindeki irili – ufaklı motor ve floresan ışıklarının artmasıdır[6,7]. 
 
Ulusal ve uluslararası litaratürde buzdolabı soğutma sisteminde kullanılan kapasitörlerle ilgili herhangi 
bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan çalışmaların genel kapsamı, sistem üzerindeki enerji ve ısı 
kayıplarını mümkün olduğunca azaltarak sistem performansını artırmaktır.[1,5] Basit bir soğutma 
çevrimi, evaporatör, kompresör, kondenser, genleşme vanası, aksesuarlar ile emme, basma ve sıvı 
hatları olarak adlandırılan bağlantı borularından oluşur.  
 
Evaporatör yüzeyi üzerinde kar ve buz oluşumu, buzdolabı ve dondurucuların termodinamik 
performansı üzerinde olumsuz bir etki oluşturur. Evaporatör yüzeyi üzerlerinde oluşan ilk kar 
tanecikleri kanat gibi etki yaptığından hava tarafı toplam ısı transfer katsayısını olumlu yönde 
etkilemektedir. Ancak kar tabakasının artması soğuk iç ortam ile evaporatör yüzeyi arasındaki ısıl 
direncin artmasına neden olur. Biriken karın eritilmesi (defrost) işlemini yeterli bir şekilde ve belirli 
aralıklarla yapmak üzere (a) el kontrollü, (b) yarı otomatik kontrollü, (c) tam otomatik kontrollü 
kumanda şekillerinden birisi uygulanır Yapılan bu çalışmanın sonucunda defrost olayının önemine 
değinilmiş ve sorunları belirtilmiştir. Bunun ardından buzdolabı için bir model kurulmuş ve basit 
termodinamik analizlerle optimal defrost sürelerini veren sonuçlara ulaşmanın mümkün olduğu 
gösterilmiştir [1]. 
 
İleri ve Kesim [2] tarafından yapılan çalışmada soğutma sistemlerindeki bağlantı borularının optimum 
çaplarını veren ilişkiler elde edilmiştir. Bu termoekonomik optimizasyon, boru ilk yatırım maliyeti ile 
soğutma sisteminin çalışma ömrü boyunca borulardaki basınç kayıplarını karşılamak için harcanacak 
enerji maliyetinin toplamını minimize etmektedir. Optimize edilmiş çap değerlerine termodinamik ve 
ekonomik parametrelerin (soğutkan, yük, yoğuşma ve buharlaşma sıcaklıkları, boru ve elektrik 
fiyatları, faiz oranları, vb. ) etkileri ortaya konmuştur. 
 
 
 
 
2. SOĞUTMA ÇEVRİM ELEMANLARI 
 
Sistemde kullanılan buzdolabı 625mm boy 590mm en 1385mm yüksekliğe sahip olup, 1, 5mm 
kalınlıktaki çelik saçtan yapılmıştır ve tek kapılıdır (Şekil 2.1). 
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Şekil 2.1 Deneyde Kullanılan Buzdolabı. 
 

Buzdolabının soğutma sistemi Şekil 2.2’ de gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi soğutma sistemi; 
kompresör kondenser, kurutucu, kılcal boru ve evapotör olmak üzere toplam 5 tane temel elemandan 
oluşmaktadır. Ayrıca kompresör elektirik devresine bağlı bir kondansatör bulunmaktadır. Bu 
elemanların özellikleri aşağıda verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 2.2 Deneyde kullanılan buzdolabının soğutma sistemi. 
 
 
2.1 Kompresör 
 
Sistemde kullanılan kompresör TEE (Türk Elektrik Endüstrisi A. Ş) marka ‘AE 95 A’ tipindedir ve 
120W gücündedir. R12 soğutucu akışkanı sirküle etmektedir. Şekil 2.3’te sistemde kullanılan 
kompresörün ölçülü resmi bulunmaktadır. 
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Şekil 2.3 120W gücünde R12 soğutucu akışkanı sirküle eden kompresör ve ölçüler. 
 
 
2.2 Kondansatör (Kapasitör) 
 
Aşağıdaki Şekil. 2.4’de sistemde kullanılan 6μF kapasitesindeki kondansatör görülmektedir.  
 

 
Şekil 2.4 Kondansatör. 

 
 

2.3 Kompresör Elektrik Devresi 
 
Kompresörün elektirik devresi Şekil 2.5’ de şematik olarak gösterilmiştir. Şekil 2.5a kondansatörsüz 
devreyi, Şekil 2.5b ise kondansatörlü devreyi göstermektedir. 
 

  
a) Kondansatörsüz devre b) Kondansatörlü devre 

Şekil 2.5 Kompresör Elektrik Devresi. 

 
 
2.4 Kondenser 
 
Kondenser, 1185 mm x 565 mm boyutlarında serpantin şeklinde kıvrılmış boruların üzerine 
kaynaklanmış çok sayıda telden oluşan ve “ boru üstünde tel “ tipi olarak adlandırılan bir ısı 
değiştiricisidir.Şekil 2.6‘da kondenser  görülmektedir.Kondenser borusunun çapı yaklaşık 4,5 mm 
civarındadır. 
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Şekil 2.6 Sistemde kullanılan kondenser. 
 
 
2.5 Kurutucu ve Süzgeç (Kurutucu ve Süzgeç)  
 
Kondenser çıkışına konulan kurutucu ve süzgecin görevi su ve asitleri emerek tutmak küçük katı 
maddeleri de (toz vs. ) süzmektir.  
 

 
 

Şekil 2.7 Kurutucu ve süzgeç. 
 
 
2.6 Kılcal Boru 
 
Kondenser ile evaporatör arasına yerleştirilmiş iç çapı ve uzunluğu soğutma sisteminin kapasitesine 
göre seçilmiş olup, sistemdeki kılcal borunun çapı yaklaşık olarak 2 mm’dir. 
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2.7 Evaporatör (Buharlaştırıcı) 
 
Evaporatöre sıvı-buhar karışımı şeklinde giren soğutucu akışkanın büyük bir kısmı sıvı haldedir [6]. 
Şekil 2.8’de sistemde kullanılan evaporatör görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 2.8 Sistemde kullanılan evaporatör (soğutucu). 
 
 
 
 
3. DENEY DÜZENEĞİ 
 
Performans belirlemek amacıyla sistdemin çeşitli önemli noktalarında sıcaklık ve basınç ölçümleri 
yapılmıştır. Sıcaklıklar bir masaüstü bilgi yükleyiciye K-tipi termoelemanlarla, basınçlar ise 
monometreler ile ölçülmüştür. Termoelemanlar boru yüzeyine lehimlenerek tutturulmuştur. 
Monometreler ise ince borularla basıncın ölçüleceği noktalara bağlanmıştır. Sıcaklar, kompresör çıkışı  
(T1), yoğuşturucu çıkışı (T2), kısılma vanası çıkışı (T3) , evaporatör girişi (T4), evaporatör çıkışı (T5) ve 
kompresör girişi (T6) noktalarında ölçülmüştür. Basıncı ölçümü; kompresör çıkışı (P1), yoğuşturucu 
çıkışı (P2), evaporatör girişi (P4), kompresör girişi (P6) noktalarından yapılmıştır. Şekil 3.1’de sıcaklık 
ve basınç ölçümlerinin yapıldığı noktalar gösterilmiştir. 
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Şekil 3.1 Soğutma sistemindeki sıcaklık ve basınç ölçüm noktaları. 
 
Deneyde ilk olarak buzdolabı çalışmadan buzdolabının yukarıda belirtilen yerlerinden sıcaklık ve 
basınç değerleri ölçülmüştür. Buzdolabı daha sonra kondansatör devreye alınmadan çalıştırılmış ve 
buzdolabına herhangi bir yük uygulanmadan 5 dakika aralıklarla sıcaklık ve basınç değerleri okunup 
kaydedilmiştir. Daha sonra kondansatör devrede olmadan çeşitli yükler altında sıcaklık ve basınç 
değerleri okunup kaydedilmiştir. Buzdolabına ısıl yük buzluk kısmına yerleştirilen çeşitli sayı ve güçteki 
ampuller ile verilmiştir. 
 
İlk başta buzluğa 25W yük koyularak yine 5 dakika aralıklarla okunan sıcaklık ve basınç değerleri 
kaydedilmiştir. Buzdolabı 25W yük altında kararlı hale geldikten sonra sıcaklık ve basınç değerleri 
okunup kaydedilmiştir. Benzer şekilde buzluğa 25W yük koyduktan sonra bu yapılan işlemler sırasıyla 
40, 60, 75, 100, 125, 140 ve 160W yük altında ölçümler yapılmıştır. 
 
Çeşitli yükler altında oluşan kararlı hallerde alınan sıcaklık ve basınç değerleri “Engineering Equation 
Solver” (EES) mühendislik programında entalpi formülünde yerlerine koyularak; kompresör çıkışı (h1), 
yoğuşturucu çıkışı (h2), evaporatör girişi (h4), kompresör girişi (h6)bölgelerindeki entalpi değerleri 
bulunmuştur. Kondansatörsüz durumda, 75 W’lık yük için 1,2,3,4,5 ve 6  halleri Şekil 3.2’ de basınç – 
entalpi diyagramında gösterilmiştir. Diğer durumlarda Şekil 3.2’deki çevrime benzerdir, sadece 
değerler farklıdır. 
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Şekil 3.2 Soğutma çevriminin basınç-entalpi (P-h) diyagramı. 
 
Bulunan entalpi değerlerinden qL (soğutulan ortamdan çekilen ısı), qH (daha sıcak ortama verilen ısı) 
ve w  (akışkan üzerinde yapılması gereken sıkıştırma işi) Denklem (1), (2) ve (3) kullanılarak 
hesaplanmıştır. 
 

6 2( )Lq h h= −           (kJ/kg)  (1) 

1 2( )Hq h h= −          (kJ/kg)  (2) 

1 6( )w h h= −          (kJ/kg)  (3) 
 
Bulunan qL ve w  daha sonra etkinlik katsayısı denklem (4)’de yerine koyularak sistemin çeşitli yükler 
altındaki COP değerleri bulunmuştur. [8] 
 

LqCOP
w

=           (4) 

 
Kondansatör devrede olmadan çeşitli yükler altında yapılan işlemler kondansatör devreye sokularak 
tekrarlanmıştır ve çıkan sonuçlar kondansatör devrede olmadan oluşan sonuçlarla karşılaştırılmıştır. 
Aşağıda sistemin kondansatörsüz ve kondansatörlü olmak üzere farklı iki konumda çalıştırıldığı 
anlardaki qL ve yük arasındaki grafik ve tablosu bulunmaktadır. Aşağıdaki tablolar ve grafiklerde 
kullanılan “c” alt indisli semboller kondansatörlü durumu, indisi olmayan semboller ise kondansatörsüz 
durumu ifade eder. 
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Tablo 3.1 Soğutulan ortamdan çekilen ısının (qL) değişik yükler altında kondansatörsüz ve 
kondansatörlü hallerdeki değerleri. 
 

YÜK (W) q L  - (kJ/kg) q L c  - (kJ/kg) 
0 133,03 133,65 

25 133,03 133,25 
40 133,13 133,15 
60 132,6 133,54 
75 131,77 133,22 
100 133,25 133,1 
125 132,3 132,75 
140 132,6 132,12 
160 131,33 131,58 

 

 
 
Şekil 3.3 Soğutulan ortamdan çekilen ısının değişik yükler altında kondansatörsüz ve kondansatörlü 

hallerdeki değerleri. 
 

Tablo 3.1 ve Şekil 3.3’den görüldüğü gibi sisteme uygulanan yük artırıldığı zaman, hem kondansatörlü 
hem de kondansatörsüz durumda sistemde evaporatör kısmından çekilen ısı miktarı azalmaktadır. 
Bunun nedeni yük artıkça sistemde gerekli soğutmayı sağlamak için kompresörün daha fazla çalışmak 
zorunda kalmasıdır. Bu durumda azalan qL doğal olarak sistemin verimini düşürmektedir. 
Buzdolabında ne kadar fazla yük varsa sistemin verimi de o derece düşmekte ve soğutulan ortamdan 
çekilen ısı o derece azalmaktadır. Şekil 3.3’den görüldüğü gibi qLC daha fazladır. Bunun nedeni 
sistemde kondansatör devredeyken soğutulan ortamdan çekilen ortalama ısı miktarı, kondansatör 
devrede olmadan çalışan sistemden yaklaşık %0,4 daha fazla olmasıdır.  
 
Sistemdeki diğer bir performans parametresi kompresörün çalışmasından kaynaklanan kompresör 
işidir( w ).Önceden belirtildiği gibi w  çevrimde dolaşan akışkan üzerinde yapılması gereken sıkıştırma 
işidir. Aşağıdaki Tablo 3.2 ve Şekil 3.4’de sisteme uygulanan farklı yükler altında kondansatörsüz ve 
kondansatörlü durumlarda akışkan üzerinde yapılması gereken sıkıştırma işi görülmektedir. 
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Tablo 3.2 Çevrimde dolaşan akışkan üzerinde yapılması gereken sıkıştırma işinin (w) değişik yükler 
altında kondansatörsüz ve kondansatörlü hallerdeki değerleri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Şekil 3.4 Çevrimde dolaşan akışkan üzerinde yapılması gereken sıkıştırma işinin (w) değişik yükler 
altında kondansatörsüz ve kondansatörlü hallerdeki değerleri. 

 
Şekil 3.4’ den görüldüğü gibi her iki durumda yük artıkça kompresör işi artmaktadır. Bu beklenen bir 
sonuçtur, çünkü evaporatördeki yükün artmasıyla birlikte buharlaşma daha fazla olmakta, bu da 
devirdaim eden soğutucu akışkan debisini ve dolayısıyla kompresör gücünü artırmaktadır. 
Kondansatörlü durumda artması da sürpriz bir sonuç değildir, çünkü kondansatör yardımcı sargıyı 
devreye aldığından sistemden uzaklaştırılması gereken ekstra bir ısıl yük olmaktadır. 
 
Sistemdeki bir diğer önemli değişken sıcak ortama verilen ısıdır. Bu sıcak ortam önceden bahsedildiği 
gibi buzdolabın arkasındaki kondenser tellerinden çevre ortama verilen ısıdır. Tablo 3.3 ve Şekil 3.5’te 
kondenserden çevre ortama verilen ısının farklı yük ve durumlardaki (kondansatörsüz ve 
kondansatörlü) değerleri bulunmaktadır. 

YÜK (W ) w (kJ/kg) w c  (kJ/kg)  
0 24,6 28,4 

25 27,8 32,4 
40 28,5 35,1 
60 30,1 35,2 
75 32,1 34,5 

100 30,1 35,2 
125 31,4 34,7 
140 31,6 35,5 
160 32,9 35,8 
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Tablo 3.3 qH daha sıcak ortama verilen ısının, farklı yük ve durumlardaki (kondansatörsüz ve 
kondansatörlü) değerleri. 
 

YÜK (W ) q H  (kJ/kg) q H C  (kJ/kg) 
0 157,63 162,05 

25 160,83 165,65 
40 162,03 168,25 
60 162,7 168,74 
75 163,87 167,72 

100 163,35 168,3 
125 163,7 167,45 
140 164,2 167,62 
160 164,23 167,38 

 

 
Şekil 3.5 Sıcak ortama verilen ısının, farklı yük ve durumlardaki (kondansatörsüz ve kondansatörlü) 

değerleri. 
 
qH değerini denklem (2)’den bulunabileceği belirtilmişti. Bu formülden; h1, kompresör çıkışındaki buhar 
halindeki akışkanın entalpisi, h2 ise kondenser çıkışındaki sıvı duruma geçmiş akışkanın entalpisidir.  
 
Bu durumda yük artıkça kompresör çıkışında (h1) ve yoğuşturucu çıkışındaki (h2) değerleri 
artmaktadır Dolayısıyla yükün artması sistemde kondenserden çevre ortama verilen ısı miktarı da 
artmaktadır. Şekil 3.5 ve Tablo 3.3’te görüldüğü gibi ortalama ısı miktarındaki bu artış kondansatörlü 
durumda yaklaşık olarak %3 daha fazladır.  
 
Sistemin belki de en önemli performans parametrelerinden birisi etkinlik katsayısını veren COP 
değeridir. Tablo 3.4 ve Şekil 3.6’da sisteme uygulanan farklı yük ve durumlardaki (kondansatörsüz ve 
kondansatörlü) sistemin etkinlik katsayısını veren COP değeri bulunmaktadır.  
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Tablo 3.4 Etkinlik katsayısının (COP) farklı yük ve durumlardaki (kondansatörsüz ve kondansatörlü) 
değerleri. 
 

 

 
 

Şekil 3.6 Etkinlik katsayısının (COP) farklı yük ve durumlardaki (kondansatörsüz ve kondansatörlü) 
değerleri. 

 
Şekil 3.6 incelendiğinde sisteme uygulanan yük artıkça hem kondansatörlü hem de kondansatörsüz 
durumda çalışma verimi yani etkinlik katsayısı COP değeri düşmektedir. Farklı iki durumda çalışan 
buzdolabında kondansatörsüz durumdaki etkinlik katsayısının kondansatörlü duruma göre ortalama 
olarak yaklaşık %12 artış gösterdiği görülmektedir. Sisteme farklı yük uygulayarak çeşitli yerlerden 
sıcaklık değerleri alınmış, bu değerler aşağıdaki Tablo 3.5’de gösterilmiştir.  
 
Tablo 3.5 Kompresör çıkış sıcaklığının (T1) yük altında iki farklı durumdaki (kondansatörsüz ve 
kondansatörlü) değerleri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YÜK (W ) COP COP C  
0 5,4 4,71 

25 4,79 4,11 
40 4,67 3,79 
60 4,41 3,79 
75 4,11 3,86 

100 4,43 3,78 
125 4,21 3,83 
140 4,19 3,72 
160 3,99 3,68 

YÜK (W ) 1T  ( ºC )  1CT (ºC )  
0 78,1 81,1 

25 82,3 86,1 
40 84,2 90,6 
60 88 92,5 
75 91,8 93,2 

100 92,8 95,9 
125 95,7 97,8 
140 96,4 100,2 
160 99,6 101,8 
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Tablo 3.5’den görüldüğü gibi yük artıkça kompresör çıkış sıcaklığı her iki durumda da artmaktadır. 
Bunun nedeni yük artması sonucu kompresör soğutucu akışkanı sıkıştırmak için daha fazla çalışmak 
zorunda kalmakta ve sonuçta akışkan sıcaklığı kompresör çıkışında daha fazla olmaktadır. Tablo 
3.5’den anlaşılacağı üzere kondansatör devrede olduğunda sıcaklığın daha fazla olması w kompresör 
işinin kondansatörlü devrede kondansatörsüz devreye göre yaklaşık %15 daha fazla olmasından 
kaynaklanmaktadır.  
 
Aşağıdaki Tablo 3.6’da da yoğuşturucu çıkışında sıcaklığı azalmış olan sıvı haldeki soğutucu 
akışkanın farklı yük ve durumlarda ki (kondansatörsüz ve kondansatörlü) değerlerini göstermektedir.  
 
Tablo 3.6 Yoğuşturucu çıkış sıcaklığının (T2) farklı yük altında ve farklı iki durumdaki (kondansatörsüz 
ve kondansatörlü) değerler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 3.6’dan görüleceği gibi yük artıkça her iki durumda da yoğuşturucu çıkışındaki soğutucu 
akışkanın sıcaklığında artma görülmektedir. Bunun nedeni kompresör çıkışında yük artıkça daha sıcak 
gelen akışkandan kaynaklanmaktadır.  
 
Evaporatör girişindeki sıcaklığın (T4) farklı yük altında ve farklı iki durumu (kondansatörsüz ve 
kondansatörlü) Tablo 3.7’de gösterilmektedir.  
 
Tablo 3.7 Evaporatör giriş sıcaklığının (T4) farklı yük altında ve farklı iki durumdaki (kondansatörsüz 
ve kondansatörlü) değerleri. 
 

YÜK (W ) T 4  (ºC )  T 4 C  (ºC )  
0 -19,1 -19,3 

25 -18,8 -19,2 
40 -17,9 -18,4 
60 -15,7 -16,9 
75 -13,4 -15,4 

100 -10,7 -12,5 
125 -7,8 -9,4 
140 -6,1 -7,2 
160 -2 -4,1 

 
Tablo 3.7’ den görüleceği gibi yük artıkça her iki durumda da evaporatör girişindeki soğutucu 
akışkanın sıcaklığında artma görülmektedir. Enerjinin korunumu gereği akışkana geçen enerji artıkça 
sıcaklık yükselmektedir.  

YÜK (W ) T 2  (ºC )  T 2 C  (ºC )  
0  39,9 38,1 

25 39,8 38,1 
40 39,9 38,6 
60 41,5 39,4 
75 42,9 40,5 

100 43,7 41,6 
125 45,2 43,4 
140 45 44,7 
160 46,9 45,7 
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Tablo 3.8 Kompresör giriş sıcaklığının (T6) farklı yük altında ve farklı iki durumdaki (kondansatörsüz 
ve kondansatörlü) değerler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 3.8’de kompresör girişindeki buhar halindeki soğutucu akışkanın sıcaklığının (T6) farklı yük 
altında ve farklı iki durumdaki (kondansatörsüz ve kondansatörlü) değerlerini göstermektedir. Yük 
artıkça her iki durumda da kompresör girişindeki soğutucu akışkanın sıcaklığında artma görülmektedir. 
 
Sistemde değişik yerlerden sıcaklık yanında basınç değerleri de alınmıştır. Bu değerlere ait tablolar 
aşağıda belirtilmiştir.  
 
Tablo 3.9 Kompresör çıkış basıncının (P1) farklı yük altında ve farklı iki durumdaki (kondansatörsüz ve 
kondansatörlü) değerleri. 
 

YÜK (W ) P 1  (kPa)  P 1 C  (kPa)  
0 942,5 914,9 

25 942,5 914,9 
40 949,4 928,7 
60 997,6 942,5 
75 1018,3 977 

100 1059,7 1005 
125 1087,3 1053 
140 1108 1080 
160 1149,3 1122 

 
Tablo 3.9’dan görüleceği gibi yük artıkça sıcaklık gibi sistemin basıncında da artış görülmektedir. 
Bunun nedeni sıcaklıkta olduğu gibi kompresörün yük artıkça daha fazla sıkıştırma işlemi 
gerçekleştirmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca kondansatörlü durumdaki basınç değerleri 
kondansatör devrede olmadan ki durumlardaki basınç değerlerinden daha düşüktür, bunun nedeni 
kondansatörün kompresörün ilk kalkış hareketi yapmasına yardım etmesinden kaynaklanmaktadır. 
Kompresörün ‘s’ yardımcı sargısına bağlanan kondansatör kompresörün ilk kalkış hareketi 
yapmasında kolaylık sağlayarak kompresörün daha rahat çalışmasını sağlamaktadır. Bu nedenle 
kondansatör devrede olduğunda kompresör çıkışındaki ortalama basınç değeri yaklaşık olarak %4 
daha düşüktür.  

YÜK (W ) T 6  (ºC )  T 6 C  (ºC )  
0 26,7 24,7 

25 26,5 24,1 
40 26,9 24,9 
60 29 27 
75 30,2 28,5 

100 34 30,3 
125 35,2 32,8 
140 35,5 34,3 
160 36,9 35,3 
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Tablo 3.10 Yoğuşturucu çıkış basıncının (P2) farklı yük altında ve farklı iki durumdaki (kondansatörsüz 
ve kondansatörlü) değerleri. 
 

YÜK (W ) 2P  (kPa)  2CP  (kPa)  
0 942,5 914,9 

25 942,5 914,9 
40 949,4 928,7 
60 997,6 942,5 
75 1018,3 977 

100 1059,7 1005 
125 1087,3 1053 
140 1108 1080 
160 1149,3 1122 

 
Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde yoğuşturucudan çevreye sabit basınçta ısı geçişi olmaktadır. 
Yani bu durumda sistemdeki kompresör çıkış basıncı (yoğuşturucu giriş basıncı P1) ile yoğuşturucu 
çıkış basıncı (P2) eşit olmaktadır.  
 
Tablo 3.11’de ise evaporatör giriş basıncının (P4) farklı yük altında ve farklı iki durumdaki 
(kondansatörsüz ve kondansatörlü) değerleri görülmektedir.  
 
Tablo 3.11 Evaporatör giriş basıncının (P4) farklı yük altında ve farklı iki durumdaki (kondansatörsüz 
ve kondansatörlü) değerleri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 3.11 ve Tablo 3.12’den görüleceği gibi yük artıkça sistemin basıncında da artış görülmektedir.  
 
Tablo 3.12 Kompresör giriş basıncının (P6) farklı yük altında ve farklı iki durumdaki (kondansatörsüz 
ve kondansatörlü) değerleri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YÜK (W ) 4P  (kPa)  4CP  (kPa)  
0 142,7 142,7 

25 146,1 146,1 
40 149,6 149,6 
60 160 156,5 
75 170,3 166,8 

100 180,6 177,2 
125 191 184,1 
140 197,9 197,9 
160 211,6 211,6 

YÜK (W ) 6P  (kPa)  6CP  (kPa)  
0 128,9 128,9 
25 132,4 132,4 
40 135,8 135,8 
60 146,1 142,7 
75 156,5 153 
100 166,8 163,4 
125 177,2 170,3 
140 128,9 128,9 
160 132,4 132,4 
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SONUÇ 
 
Bu çalışmada, buzdolabı elektrik devresine bir anahtarla bağlanan kondansatörün, kondansatörsüz ve 
kondansatörlü durumlarda soğutma sistemi performans parametreleri üzerine olan etkileri incelenmiş 
ve karşılaştırılmıştır. Kondansatörsüz ve kondansatörlü olarak ayrı ayrı çalıştırılan sistemde 
kompresör gücü, çevre ortama atılan ısı, soğutulan ortamdan çekilen ısı ve özellikle soğutma 
sisteminin etkinlik katsayısı karşılaştırılmıştır.  
 
Kondansatörün devrede olduğu sistemde, kondansatörsüz duruma göre soğutulan ortamdan çekilen 
ısı miktarında  az da olsa artış sağlanmıştır. Bu artış ortalama olarak yaklaşık %0,4 olmuştur. Bu da 
soğutulan ortamın (evaporatör) daha soğuk olmasını sağlamıştır.  
 
Kondansatör kompresörün yardımcı sargısını devamlı aktif halde tuttuğu için sistemde ekstra bir ısıl 
yük oluşturmaktadır. Bu olay kompresörün daha fazla çalışmasına neden olduğu için kompresör 
gücünün ortalama %15 artmasına neden olmuştur.  
 
Sistemde asıl önemli parametre olan soğutma sisteminin etkinlik katsayısı, kondansatör devredeyken 
ortalama olarak yaklaşık %12 düşme göstermiştir. Bunun önemli nedenlerinden birisi kondansatörün 
daimi kondansatör olarak çalışmasından dolayı kompresör gücünün artması olmuştur.  
 
Kondansatörün devrede olması soğutma sisteminin etkinlik katsayısını düşürmektedir ve bu aslında 
istenmeyen bir durumdur. Kondansatör soğutma sisteminin etkinlik katsayısını düşürmesine rağmen 
şebekeden çekilen ve hemen ardından şebekeye tekrar geri verilen reaktif gücü sıfırlamaktadır. 
Reaktif güç hiçbir iş yapmaz, ancak şebekeyi gereksiz yere yükler ve şebekenin işletme maliyetini 
yükseltir [11]. Yalnız alternatif akıma bağlı bir özellik olup, elektrik tesislerine istenmeyen bir şekilde 
tesir eder; jeneratörlerin, transformatörlerin, hatların, bobinleri fuzuli olarak işgal ederler ve lüzumsuz 
yere yüklerler. Ayrıca ısı kayıplarına ve gerilim düşmelerini neden olurlar [10]. Bu nedenle şebekeden 
çekilen reaktif güç için de para ödenir. Ve sistemlere kondansatör bağlanarak şebekeden çekilen ve iş 
yapmayan reaktif güç ortadan kaldırılmış olur.  
 
Sonuç olarak, kondansatör buzdolabı aktif güç tüketimini artırırken üretilen reaktif gücü azaltmaktadır. 
Bu değişim kullanıcıların tükettiği ve elektrik dağıtım şirketlerinin sağladığı elektrik miktarını 
etkilemektedir. Aktif güç tüketiminin artması sadece aktif gücün ölçülüp fatura edildiği evlerde 
kullanıcıların ödediği faturaları nispeten az miktarda artıracaktır. Buna karşın, reaktif gücün azaltılması 
elektrik dağıtım şirketlerinin güç arzını ve bunun sonucunda yeni elektrik santrallerine duyulan ihtiyacı 
ve dolayısıyla global ısınmaya neden olan gaz emisyonunu azaltacaktır. Bu durum şimdilik kullanıcılar 
için olumsuz, elektrik dağıtım şirketleri için olumlu olmasına rağmen gelecekte her iki taraf içinde 
olumlu olacağı öngörülmektedir, çünkü sayısı hızla artan elektrikli ev aletleri ve giderek büyüyen 
çevresel sorunlar reaktif gücün evrelerde ölçülüp fatura edilmesini veya bunun bir şekilde kompanze 
edilmesini gündeme getirebilecektir. 
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KLİMA SİSTEMLERİNDE BUZ DEPOLAMA YÖNTEMİNİN 
ÜÇLÜ ELEKTRİK TARİFESİNE GÖRE EKONOMİK ANALİZİ 

 
 

Veli DOĞAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Tüm dünya’da enerji tasarrufuna dönük çalışmalar yoğun olarak sürmektedir. Küresel ısınmanın büyük 
bir sorun olarak karşımıza çıkması ile birlikte bu çalışmaların yoğunlaşacağı bir gerçektir. Ülkemizde, 
Avrupa ülkelerindeki oranda olmasa da özellikle soğutma işlemlerinde enerjiyi etkin bir şekilde 
kullanabilmek için sistem arayışları hızlanmıştır. Elektrik idaresinin 3’lü tarife olarak bilinen “Puant” 
tarifesine geçmesi ile birlikte buz ve su depolama sistemleri ekonomik hale gelmiştir. Buz veya su 
depolama sistemleriyle ilgili bilgilere daha çok önem verilerek bu tip sistemlerin kullanılırlığını 
yaygınlaştırmak gerekmektedir. Puant tarifesi bu sistemlerin kullanırlığını artırmak için yapılan en 
önemli teşviklerdendir. Bu yazıda su ve buz bankaları ile ilgili kısa bilgiler verildikten sonra, 
Antalya/Side mevkiindeki bir otele ait soğutma ihtiyacının, kısmen buz bankası metoduyla 
karşılanması halinde, ortaya çıkan ekstra maliyetler ve buz bankasının kullanılabilirliği araştırılmıştır. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Soğu veya ısı depolama (termal depolama) bir maddeye ısı yüklemek veya ısı almak anlamına gelir. 
Duyulur ve gizli ısı depolamak olarak ikiye ayrılır. Maddenin sıcaklığını değiştirerek yapılan depolama 
“duyulur ısı depolama”, maddenin fazını değiştirmek suretiyle yapılan depolamaya da “gizli ısı 
depolama” denir. Isı depolama esnasında, depolama malzemesi olan maddenin sıcaklığı daima ısının 
daha sonra kullanılacağı ortam veya prosesten yüksektir. Soğu depolamada tam tersi depolama 
maddesinin sıcaklığı soğutma yapılacak olan ortam veya prosesten daima düşüktür. 
 
Bizim bu yazıdaki amacımız buz depolama suretiyle soğutma yapılacak bir oteldeki enerji tasarrufunu 
irdelemek olduğundan depolama sistemleri ve bunların çalışma prensipleriyle ilgili konulara 
girilmeyecektir. Isı veya soğu depolanan madde olarak su kullanıldığından su ve buz depolama 
sistemleri bir birine çok yakın sistemlerdir. Su depolamada yalnızca duyulur ısı söz konusudur. Buz 
depolama sistemlerinde ise, suyun donmasına veya erimesine neden olan gizli ısı (fusion ısısı) ile buz 
veya su fazındaki duyulur ısı söz konusudur. Sonuç olarak buz depolama sistemlerinde duyulur ve 
gizli ısı depolamak mümkündür. 
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1. SOĞU DEPOLAMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ 
 
 
1.1. Su Depolamalı Soğutma Sistemleri 
 
Depolama ortamı olarak suyun kullanılmasında, suyun duyulur ısısından (4.184 kJ/kg.K) faydalanılır. 
Depoda depolanan soğu enerjisi, depolanan suyun sıcaklığı ile iklimlendirilecek ortamdan dönen 
suyun sıcaklıkları arasındaki farka (∆Ts) bağlıdır. İyi tasarlanmış bir sistemde, sıcaklık farkı arttırılarak 
depolanan soğu enerjisi veya ısıtma enerjisi arttırılabilir. Su depoları hem sıcak hem soğu 
depolayacak şekilde düzenlenebilir.  Suyun zararsız, kolay bulun ucuz bir madde olması gibi özellikleri 
1980 den önce kurulan sistemlerde yaygın olarak kullanılmasını sağlamıştır. 
 
Özellikle yangın riskine bağlı olarak yangın suyu depolarının büyük hacimlere ulaşması su depolama 
sistemlerine avantaj getirmiştir. Bu depolar yangın riskine karşı sürekli dolu olmak zorundadırlar. 
Depolar termal ısı depolama amaçlı kullanılmaları durumunda sadece yalıtım maliyeti gelmektedir. Su 
depoları mevcut ısıtma veya soğutma sistemine basit bir devre ile bağlanmaktadır. Devre boru, 
pompa,,vanalar ve bir ısı eşanjöründen oluşmaktadır. Depodan sorunsuz bir şekilde ısı alınması ve 
uzman bir teknik elemana ihtiyaç duyulmaması bu sisteme büyük bir avantaj getirir. Ancak sadece 
duyulur ısı depolanabilmesi  ve depolanma ve kullanma sıcaklıkları arasındaki sıcaklık farkının küçük 
olması depo hacmini büyütmektedir, bu da su depolamalı sistemlerin en büyük dezavantajıdır.  Su 
depolama sistemlerinin avantajları şu şekilde özetlenebilir: 
 

• Suyun soğutulması için özel bir su soğutma grubuna ihtiyaç yoktur. Standart su soğutucuları 
ilgili firmalara bildirilmesi durumunda 4 ºC ye kadar rahatlıkla soğuk su üretebilirler. 

• Yaygın kullanılan güvenilir bir sistemdir. 
• Kullanılan mevcut sistemin kapasitesini artırmak için idealdir. 
• Binada depo yerleştirilebilecek alan bulunabilir ise depo hacminin artmasıyla sistem daha 

ekonomik hale gelir. 
• Depo aynı zamanda yangın için su deposu görevini görebilir. 
• Hem sıcak hem de soğuk suyu depolayacak şekilde düzenlenebilir. 

 
Soğutulmuş su genellikle 4 ile 7°C arasında değişen sıcaklıklarda depolanır. Mevcut soğutma 
ihtiyacının tamamını, veya belli saatlerde bir kısmını karşılayacak şekilde tasarlanırlar. Bu sistemler 
buz depolama tesislerinin gelişmesi ile birlikte daha az tercih edilmeye başlanmıştır. Yangın rezervi 
için su deposu olmayan binalarda depolama alanları ekstra yer kaybına yol açmakta ve depo imalat 
maliyetleri gelmektedir. 
 
 
1.2. Buz Depolamalı Soğutma Sistemleri 
 
Buzlu sistemlerde , suyun duyulur ısısından  (0°C  ile soğutulan ortamın  sıcaklığı farkından dolayı 
aktarılabilen termal enerji) ve suyun erime gizli ısısından (335 kJ/kg) faydalanılır. Buzlu depolama 
sistemlerde su, donma noktasında (0°C) depolanır. Buz depolayan modüler tanklar ile soğutma 
sistemi arasında dolaşan karışımın sıcaklığı -0,5 ila -8°C arasında değişmektedir.Bu sıcaklıkta 
soğutmayı sağlayan özel su soğutucu gruplar kullanmak gerekir. Yeni nesil soğutucular gündüz 6-7°C 
sıcaklıkta soğuk su üreterek soğutmayı sağlarlar ve geceleri soğutma ihtiyacının olmadığı saatlerde 
buz üretimi yapabilirler. Buz özel olarak tasarlanmış modüler tanklarda depolanır. İhtiyaca göre bu 
tankların kapasite ve sayıları belirlenir. Geceleri depolanan bu buz gündüzleri soğutma grubuna 
yardımcı olarak devreye girebilir ya da tamamen soğutmayı sağlamak üzere tasarlanmış olabilir. (Şekil 
1a). Elektrik bedelinin düşük olduğu bir saatte buz  depolanmasını göstermektedir. Şekil’1b. İse 
depolanan buzun soğutma sistemini beslemesini göstermektedir. 
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Bu sistemler ilk başlarda soğutma sistemini küçülterek, daha küçük ve ucuz cihaz kullanımı ve dolayısı 
ile ilk yatırım maliyetini düşürmek amacı ile tasarlanmıştır. Ancak daha sonra geceleri enerji 
maliyetinin düşmesi ile büyük bir kullanım alanı bulmuştur. Elektrik dağıtan firmalar gündüz yoğun olan 
elektrik tüketimini karşılayamamaktadırlar. Elektrik tüketimini günün tüm saatlerine yayarak 
dengeleyebilmek için farklı zaman dilimlerine farklı fiyat tarifleri getirmişlerdir. Bu fiyat tarifleri sonucu 
geceleri buz depolayarak yoğun soğutma gereken gündüz saatlerinde kullanma fikri çok cazip hale 
gelmiştir. Buz depolama sistemleri gelişen teknolojiye paralel şekilde daha problemsiz ve güvenilir bir 
sistem olarak sulu depolamaya ciddi bir alternatif oluşturmuştur. 
 

  
Şekil 1a. Buzun Depolanması Şekil 1b. Buz Erimesi 

 
Buz depolamalı sistemler, değişik metotlarda çalışmaktadırlar. Gerek suyun donması gerekse erimesi 
esnasına soğutma grubundan beslenen bu tankların etkin ve sorunsuz kullanımı en önemli 
mühendislik problemini oluşturmuştur. Bu detaydan hareketle birçok farklı sistem geliştirilmiştir.[1] Bu 
buz yapma ve depolama yöntemleri konunun dağılmaması için burada anlatılmamıştır. Önemli olan  
yöntemler aşağıdaki üç maddede belirtildiği gibidir. 
 

• Serpantinler Üzerinde Buz Depolayan Sistemler 
• Kapsüllenmiş Buz Depolaması Yapan Sistemler  
• Buz Toplama Metodu ile Depolama Yapan Sistemler 

 
1.2.2. Buz Depolamalı Sistemleri İşletme (Yükleme) Yöntemleri 
 
Buz depolamalı sistemlerde, depolamanın nasıl yapılacağına çıkartılan soğutma yükü profiline göre 
karar verilebilir. Buz depolamalı bir sistem genel olarak, “tam depolama” veya “kısmi depolama” olmak 
üzere iki değişik şekilde tasarlanabilir. Her iki yöntemde de soğutma ihtiyacının tamamının veya belirli 
bir bölümünün depodan karşılanacağı “en yüksek sıcaklığa sahip (peak)” periyoda karar verilir. 
 
Tam depolamada, en yüksek (peak) soğutma ihtiyacının tamamı depodan karşılanır. Bu sürede 
soğutma grubu kapalıdır. Bu sürenin dışında ise, soğutma grubu, buz depolama işlemini 
gerçekleştirmek için çalışmaktadır. Tam depolamanın çalışma yöntemi Şekil 2.’de gösterilmektedir.[1] 
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Şekil 2. Tam depolama çalışma yöntemi 
 
Kısmi depolama ise kendi içerisinde “yük seviyelemeli” ve “ihtiyaç sınırlamalı” olmak üzere iki gruba 
ayrılır. 
 
Yük seviyelemeli kısmi depolamada, soğutma grubu 24 saat boyunca tam kapasitede çalıştırılır. 
Soğutma yükünün olmadığı ya da çok düşük olduğu  saatlerde buz depolanır. Gün boyunca soğutma 
grubu sürekli gereken yükte çalışır, eğer fazladan bir soğutma ihtiyacı ortaya çıkarsa ihtiyaç duyulan 
fazladan soğutma depolanan buzdan karşılanır. Yük seviyelemeli kısmi depolamanın çalışma yöntemi 
de Şekil 3.’ de gösterilmektedir.[2] 
 

 
 

Şekil 3. Kısmi depolamada yük seviyelemeli çalışma yöntemi 
 

İhtiyaç sınırlamalı kısmi depolamada, soğutma grubunun en yüksek (peak) soğutma yükünün olduğu 
zaman aralığında çalıştırılmasından kaçınılır. Grup, soğutma yükünün olmadığı veya çok az olduğu ve 
elektrik fiyatlarının en düşük olduğu gece saatlerinde buz depolar. Gündüz ise elektrik fiyatının en 
yüksek olduğu zaman aralığına kadar soğutma ihtiyacını karşılar. En yüksek (peak) soğutma yükünün 
oluştuğu ve elektrik fiyatının en yüksek olduğu zaman aralığında ise depolanan buz ile soğutma 
ihtiyacı karşılanır. İhtiyaç sınırlamalı kısmi depolamanın çalışma yöntemi de Şekil 4’ da 
gösterilmektedir. [2] 
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Şekil 4. Kısmi depolamada ihtiyaç sınırlamalı çalışma yöntemi 

 
1.2.3. Buz Depolamalı Soğutma Sistemleri İçin En Uygun Elektrik Tarifesi Uygulaması 
 
Buz depolamalı soğutma sistemleri için en uygun tarife 3’ lü tarife olarak bilinmektedir. 3’ lü tarife, 
elektrik idaresinin “Puant tarifesi” adı altında uyguladığı tarifedir. Puant tarifesi, gün içinde 3 ayrı 
periyotluk sürede, 3 ayrı fiyat uygulaması bulundurmaktadır. Antalya Elektrik Dağıtım İdaresinden 
alınan bilgilere göre,  Puant tarifesinin saatlik dağılımları ve şu anda uygulanan elektriğin tüketiciye 
satış fiyatları A.B.D. doları olarak Tablo 1.’de verilmektedir. 
 
Tablo 1. Puant tarifesi periyodik dağılımları ve tarife fiyatları 
 

Saatler  Elektrik Fiyatları  
( $/kWeh )   %5 Belediye Payı %18 KDV TOPLAM FİYAT ( $/kWeh ) 

06.00 17.00 0,1 0,005 0,018 0,13 

17.00 22.00 0,2 0,01 0,036 0,25 

22.00 06.00 0,04 0,002 0,0072 0,05 

 
Buz ve su depolamalı sistemlerin ülkemizde kullanımı projelere yansıtılamayan bir konudur. Bunun 
birçok nedeni mevcuttur. Sadece 3’ lü tarifeye geçmesi halinde normal zorunlu elektrik kullanım 
saatlerinin değişmemesi sonucu ( aydınlatması asansör, bürolar vb.) toplamda yüksek bir elektrik 
faturası ile karşılaşılması durumudur. Fakat elektrik idaresi, bina sahiplerinin müracaatta bulunmaları 
halinde aynı iş yerinde iki farklı abonelik yapılmasının mümkün olduğunu belirtmektedir. Yani 
başvurulması durumunda aynı binaya hem 3’ lü tarife hem de tekli tarife üzerinden elektrik bağlanması 
mümkün olabilmektedir. Bu durumda bütün sabit elektrik çeken klima santrali, pompa, fancoil gibi 
ünitelerle binanın standart elektrik harcayan bölümlerini birleştirerek tekli tarifeye, soğutma gruplarını 
ise 3’ lü tarifeye bağlayarak, gerçek anlamda enerji tasarrufu sağlanabilecektir.[3] 
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1.2.4. Tesisin Soğutma Yükünün Belirlenmesi, Soğutma Grubu Seçimi 
 
Antalya–Side mevkiinde bir beş yıldızlı otele ait soğutma yükleri detaylı olarak çıkartılmıştır. 
Mekânların yeterli konfor şartlarına soğutulabilmeleri için ihtiyaç duyulabilecek olan en yüksek değerler 
aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Eğer bu yükleri, işletme faktörlerini ve çalışma zaman aralıklarını  
gözetmeden toplayacak olursak , tabloda görüleceği gibi Otele ait soğutma yükü  1.785,909 Wsh  
olarak bulunmaktadır. 
 
Tablo 2. Mekanların ihtiyaç duydukları en yüksek soğutma yükleri ve toplamları[6] 
 

MAHAL SOĞUTMA YÜKÜ (kWS) 

Lobby 170,091 

Restaurant 220,926 

Çok Amaçlı Salon 190,494 

Cep Sineması 26,333 

Mini Club 42,658 

Alakart Restaurant 154,974 

Yatak katları Fan-Coil Yükü 762,839 

Genel Mekan Fan-Coil Yükü 217,594 

Toplam Soğutma Yükü (kWsh) 1.785,909 
 
Bu yükü soğutma grubu seçiminde direkt olarak kullanmak tamamen yanlış olur. Mekanların soğutma 
ihtiyaçları farklı zaman aralıklarında değişiklik gösterir. Otelin ihtiyaçları doğrultusunda ki çalışma 
saatleri ve o saatlerde ki soğutma yükleri, otelin soğutmaya ihtiyaç duyduğu aylar göz önüne alınarak 
saat saat tablolaştırılmıştır. Tablo 2.’de otelin ağustos ayına ait soğutma yüklerinin saatlere göre 
dağılımı görülmektedir. Ağustos ayını göstermemizde ki amaç otelin soğutma ihtiyacının en yüksek 
(peak) olduğu ay olmasıdır. 
 
Tablo 3. Ağustos ayı için bir günlük soğutma yükleri 
 

SAAT(h) Cep 
sinaması Lobi 

Çok 
Amçlı 
Salon 

Alakart 
Restaur Restaurant Dısko Mini 

Club 
Genel 
Mekan 

Yatak 
Katları 

TOP. 
YÜK 

(kWs) 

00.00 20,2 51,69 136,87 46,07 39,97 62,58 18,23 21,28 170,82 567,71 
01.00 20,16 45,17 134,24 42,85 37,19 62,09 17,58 19,81 162,15 541,24 
02.00 19,06 39,68 125,56 35,31 30,76 58,86 15,86 18,26 153,04 496,39 
03.00 19,04 38,45 124,09 34,03 29,7 58,54 15,47 17,31 149,01 485,64 
04.00 19,02 36,88 122,44 32,27 28,02 21,75 15,19 16,28 143,39 435,24 
05.00 20,13 37,44 127,37 36,46 31,58 23,9 16,22 15,3 140,71 449,11 
06.00 20,16 42,53 126,57 107,41 106,47 23,44 16,04 15,33 153,43 611,38 
07.00 21,31 60,19 133,06 112,99 111,68 26,39 17,4 16,36 169,67 669,05 
08.00 21,35 61,56 132,73 114,15 113,51 26,24 33,66 32,74 182,59 718,53 
09.00 22,54 65,29 140,84 121,8 121,21 29,66 35,88 40,11 190,32 767,65 
10.00 22,59 66,28 143,39 123,98 123,89 30,87 36,3 49,59 181,68 778,57 
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11.00 23,79 69,96 153,93 132,52 131,39 34,86 37,99 50,72 174,45 809,61 
12.00 25,03 78,79 165,45 141,13 138,76 39,61 39,73 56,72 225,24 910,46 
13.00 26,29 82,88 176,2 149,75 145,47 44,6 41,28 53,3 217,7 937,47 
14.00 26,32 85,73 178,47 152,02 146,57 45,94 41,51 55,47 219,83 951,86 
15.00 26,34 88,09 181,73 154,04 147,06 47,18 41,96 60,77 222,79 969,96 
16.00 26,32 90,38 184,93 155,02 146,72 48,25 42,31 54,9 236,45 985,28 
17.00 26,3 96,82 190,55 154,81 145,42 48,74 42,67 65,63 280,01 1050,95 
18.00 25,07 92,65 182,25 147,72 138,77 45,64 41,4 65,59 279,22 1018,31 
19.00 25,02 95,31 179,59 144,86 136,42 45,12 37,28 60,06 259,04 982,7 
20.00 23,79 82,79 168,89 136,51 129,64 40,85 28,65 46,97 251,13 909,22 
21.00 23,74 82,77 166,16 125,03 117,08 72,85 28,15 44,56 235,13 895,47 
22.00 22,54 68,23 155,7 96,36 89,56 69,25 25,08 40,54 220,66 787,92 
23.00 21,35 68,08 146,12 87,39 83,2 65,88 21,63 30,56 191,26 715,47 

Bir Günlük Toplam Yük ( kWsh) 18445 
 
Ayrıca, genel anlamda otellerdeki çalışma saatleri ve bu saatlerde ki doluluk oranları  Tablo 4.’de 
detaylı olarak  görülmektedir. 
 
Görüldüğü üzere Tablo 3.’de her mekan 24 saat boyunca çalışıyormuş gibi gösterilmiştir. Soğutma 
sistemi hesaplarında birçok hatalı seçimin ve uygulamanın yapılmasının en önemli nedeni direkt 
olarak Tablo 3.’de gösterilen yükleri hesaba almaktır. İşte bu tür hatalara düşmemek için çok dikkatli 
analizler yapılması gerekmektedir. 
 
Bizim de yapmış olduğumuz analizler sonucunda, otelin mekânlarının hangi saatlerde çalışır durumda 
oldukları ve ne kadar doluluk oranlarına sahip oldukları tespit edildi. Tablo 4.’de görülen değerler ile 
otel hakkında yapmış olduğumuz analizler bize gerçek soğutma yüklerinin bulunmasına yardımcı 
olmuştur. Örneğin; genel mekanlar, restaurant, yemek salonu, mini club, cep sineması, çok amaçlı 
salon gece saatlerinde faaliyet göstermemektedir. Bu durumda, gece saatlerindeki soğutma yükleri 
hakkında Tablo 3. ün bize vermiş olduğu değerler bu mekanlar kullanılmadığı için geçersizdir Ayrıca 
diskotek kış aylarında ve mevsim geçişlerinde de çalıştığından merkezi sistemden ayrı klima edilmek 
zorundadır. Bu durumda, diskotek yüklerinin de toplam soğutma yükünden çıkartılması gerekmektedir. 
 
Şu ana kadar verilen bilgilerden de anlaşılacağı gibi Tablo 3. ve Tablo 4. kullanılarak otelin için 
gereken soğutma yükü dağılımlarını gösteren profiller  her ay için saat saat elde edilmiştir. Bu tablolar 
çok yer işgal edeceği için burada yalnızca en çok soğutma gerektiren ağustos ayı ile ilgili veriler Tablo 
5. da verilmiştir [4] 

 Seminer Bildirisi 



   ___________________________________________  644  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

 
Ta

bl
o 

4.
 M

ek
an

la
rın

 s
aa

tle
re

 g
ör

e 
ku

lla
nı

m
 d

ur
um

la
rı 

 Sa
at

 v
e 

sc
he

du
le

 b
öl

üm
le

rin
in

 k
es

iş
im

le
rin

de
ki

 ra
ka

m
la

r k
ul

la
nı

m
 o

ra
nl

ar
ın

ı i
fa

de
 e

de
r. 

Ö
re

ne
ği

n;
 1

00
 : 

%
10

0 
do

lu
lu

k 
du

ru
m

un
da

 ( 
ta

m
 k

ap
as

ite
de

 ) 
25

 : 
%

 2
5 

do
lu

lu
k 

or
an

ın
da

 k
ul

la
nı

m
 d

ur
um

u 

 

 Seminer Bildirisi 



   ___________________________________________  645  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

Tablo 5. Ağustos ayı soğutma yüklerinin saatlere göre dağılımı 
 

SAAT(h) Cep 
sinaması Lobi 

Çok 
Amaçlı 
Salon 

Alakart 
Restaur 

Restau-
rant Dısko Mini 

Club 
Genel 
Mekan 

Yatak 
Katları 

TOP. YÜK 
(kWs) 

00.00         170,8 170,820 
01.00         162,2 162,150 
02.00         153 153,040 
03.00         149 149,010 
04.00         143,4 143,390 
05.00         140,7 140,710 
06.00    107,4 106,5    153,4 367,310 
07.00  60,2  113 111,7    169,7 454,530 
08.00 21,35 61,6 132,7 114,2 113,5  33,66 32,74 182,6 692,290 
09.00 22,54 65,3 140,8 121,8 121,2  35,88 40,11 142,7 690,410 
10.00 22,59 66,3 143,4 124 123,9  36,3 49,59 136,3 702,280 
11.00 23,79 70 153,9 132,5 131,4  37,99 50,72 130,8 731,138 
12.00 25,03 78,8 165,5 141,1 138,8  39,73 56,72 168,9 814,540 
13.00 26,29 82,9 176,2 149,8 145,5  41,28 53,3 119,7 794,905 
14.00 26,32 85,7 178,5 152 146,6  41,51 55,47 120,9 806,997 
15.00 26,34 88,1 181,7 154 147,1  41,96 60,77 122,5 822,525 
16.00 26,32 90,4 184,9 155 146,7  42,31 54,9 130 830,628 
17.00 26,3 96,8 190,6 154,8 145,4  42,67 65,63 154 876,206 
18.00 25,07 92,7 182,3 147,7 138,8  41,4 65,59 153,6 847,021 
19.00 25,02 95,3 179,6 144,9 136,4  37,28 60,06 142,5 821,012 
20.00 23,79 82,8 168,9 136,5 129,6  28,65 46,97 188,3 805,588 
21.00 23,74 82,8 166,2 125 117,1  28,15 44,56 176,3 763,838 
22.00 22,54 68,2  96,36     220,7 407,790 
23.00 21,35 68,1       191,3 280,690 

Bir Günlük Toplam Yük (kWsh) 13428,8 
 
Tablo oluşturulurken odaların o saatlerdeki gerçekçi doluluk oranları dikkate alınmıştır. 
 
Örneğin; Yatak katları için; 
 
Saat 09.00 – 12.00 ve 20.00 – 21.00 arası için = 0,75 
Saat 13.00 – 20.00   arası için = 0,55 
 
Yukarıdaki tabloda; ağustos ayına ait saatlik soğutma yükleri, mekanların doluluk oranları göz önüne 
alarak bulunmuştur. Bilindiği gibi otel için soğutma grubu seçiminde eşdeğer kullanım faktörü diye 
adlandırılan bir değer dikkate alınır. Aynı saatte soğutma yapılan tüm mekanların yüzde yüz 
kullanılamayacağı dikkate alınarak, cihazlar belirli bir faktörle çarpılarak küçük seçilir. Bu faktör 
soğutma grubu seçiminde 0.85 olarak alınmıştır. Ancak bir veya birkaç mekan için bu faktörü 0.85 
yerine “1” almak doğru olacaktır. Grubun hangi saat dilimlerinde hangi kapasitede kaç saat çalışması 
gerektiğini saptamak gerekir. Otel teknik servis kayıtlarında yapmış olduğumuz incelemede 
soğutmanın gece 02.00 ila 05.00 saatleri arasında iki saat ve 09.00 ila 14.00 saatleri arasında 4 saat 
hiç yapılmadığı izlenmiştir. Gerçekçi bir yaklaşım için bu saatlerdeki soğutma değerleri dikkate 
alınmamıştır, alınsa da bizim yapacağımız hesaba bir etkisi olmayacaktır. Bazı otellerde gruplar hiç 
durmadan 24 saat çalışmaktadır. 
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Bu kullanım faktörü de dikkate alınarak grubun hangi saatte ne kadar soğutma yapması gerektiği 
Tablo 6. verilmiştir. Yine bu tablodan otelin gerçekte ihtiyacı olan soğutma grubu seçimi yapılabilinir. 
 
Tablo 6. Puant tarifesine göre Tablo 1. de görüleceği gibi üç bölüme ayrılmıştır. 06:00 ve 17:00 
saatleri arası birinci Peryotu, 17:00 ve 22:00 saatleri arası 2. Peryotu, 22:00 ve 06:00 ise 3. Peryotu 
göstermektedir. 
 
Soğutma Grubu 
 
En yüksek soğutma ihtiyacı Tablo 6. da görüleceği gibi , ağustos ayında saat 5 de yaklaşık 744 kWs 
dır. Soğutma grubunun minimum bu soğutma yükünü karşılaması gerekmektedir. 
 
Soğutma grupları ara yüklerde daha büyük performans değerine ulaşmaktadırlar, yani daha  az enerji 
tüketip daha fazla soğutma yapmaktadırlar (Yüksek COP). Bu bilgide göz önüne alınarak 744 kWe 
yerine 1.000 kWe kapasitede soğutma grubu seçilmiştir. 
 
Tablo 6. Ağustos ayında, peak soğutma yükü ihtiyacının olduğu gündeki yük dağılımlarının puant 
tarifesine göre gösterimi. 
 

SAAT CEP 
SİNEMA LOBİ 

ÇOK 
AMAÇLI 

SLN 

YEMEK 
SALONU REST. MINI 

CLUB 
GNL 
MKN 

YTK 
KATLARI 

TOPLAM 
YÜK(kWs) 

ORT. YÜK 
(kWs) 

ÇALIŞMA 
SÜRESİ 
(SAAT) 

00.00        170,820 170,820 170,820 1 

01.00        162,150 162,150 162,150 1 

02.00        153,040 153,040 153,040 1 

03.00        149,010 149,010 SOĞUTMA 
GRUBU 
KAPALI 

 

04.00        143,390 143,390  

05.00        140,710 140,710 140,710 1 

06.00    107,410 106,470   153,430 367,310 367,310 1 

07.00  60,190  112,990 111,680   169,670 454,530 454,530 1 

08.00 21,350 61,560 132,730 114,150 113,510 33,660 32,740 182,590 692,290 588,447 1 

09.00 22,540 65,290 140,840 121,800 121,210 35,880 40,110 142,740 690,410 586,849 1 

10.00 22,590 66,280 143,390 123,980 123,890 36,300 49,590 136,260 702,280 
SOĞUTMA 

GRUBU 
KAPALI 

 

11.00 23,790 69,960 153,930 132,520 131,390 37,990 50,720 130,838 731,138  

12.00 25,030 78,790 165,450 141,130 138,760 39,730 56,720 168,930 814,540  

13.00 26,290 82,880 176,200 149,750 145,470 41,280 53,300 119,735 794,905  

14.00 26,320 85,730 178,470 152,020 146,570 41,510 55,470 120,907 806,997 685,947 1 

15.00 26,340 88,090 181,730 154,040 147,060 41,960 60,770 122,535 822,525 699,146 1 

16.00 26,320 90,380 184,930 155,020 146,720 42,310 54,900 130,048 830,628 706,033 1 

17.00 26,300 96,820 190,550 154,810 145,420 42,670 65,630 154,006 876,206 744,775 1 

18.00 25,070 92,650 182,250 147,720 138,770 41,400 65,590 153,571 847,021 719,968 1 

19.00 25,020 95,310 179,590 144,860 136,420 37,280 60,060 142,472 821,012 697,860 1 

20.00 23,790 82,790 168,890 136,510 129,640 28,650 46,970 188,348 805,588 684,749 1 

21.00 23,740 82,770 166,160 125,030 117,080 28,150 44,560 176,348 763,838 649,262 1 

22.00 22,540 68,230  96,360    220,660 407,790 407,790 1 

23.00 21,350 68,080      191,260 280,690 280,690 1 

Bir Günlük Toplam Yük (KWsh) 8.900,075  
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Şekil 5. Ağustos ayında, en yüksek (peak) soğutma yükünün oluştuğu gündeki yük dağılımlarının 
puant tarifesine göre gösterilmesi 

 
1.2.5. Depo Boyutlandırması Ve Çalışma Periyotlarının Belirlenmesi 
 
İlk olarak elektrik sarfiyat ücretinin en yüksek olduğu, 3. periyottaki soğutma ihtiyacının tamamı buz 
depolayarak karşılanılmaya çalışılacaktır. Ağustos ayı için periyotlara göre toplam soğutma ihtiyaçları 
ve bu ihtiyaçlara karşılık gelen elektrik sarfiyatları Tablo 7.’ de gösterilmiştir. 
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Tablo 7. Ağustos ayı için periyotlara göre toplam soğutma ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlara karşılık gelen 
elektrik sarfiyatları 
 

1.Periyot 

Çalışma 
Saatleri 

Evaparatör 
Şartları 

(°C) 

Kondenser 
Şartları 

(°C) 

Grubun İhtiyacı 
Olan Soğutma 

Yükü(kWs) 

Soğutma 
Yükünde 
Çekilen 

Elektrik(kWe) 

Çalışma 
Süresi(h) 

Çalışma 
Süresince 
Çekilen 
Elektrik 
(kWeh) 

       
22.00 7\12 

28-33 

407,790 46,124 1 46,124 
23.00 7\12 280,690 34,382 1 34,382 
00.00 7\12 170,820 22,920 1 22,920 
01.00 7\12 162,160 21,840 1 21,840 
02.00 7\12 153,040 20,520 1 20,520 
05.00 7\12 140,710 18,860 1 18,860 

TOPLAMLAR 1.315,210 164,646 3 164,646 
        

2.Periyot 

Çalışma 
Saatleri 

Evaparatör 
Şartları 

(°C) 

Kondenser 
Şartları 

(°C) 

Grubun İhtiyacı 
Olan Soğutma 

Yükü(kWs) 

Soğutma 
Yükünde 
Çekilen 

Elektrik(kWe) 

Çalışma 
Süresi(h) 

Çalışma 
Süresince 
Çekilen 
Elektrik 
(kWeh) 

       
06.00 7\12 28-33 312,213 36,773 1 36,773 
07.00 7\12 35-40 386,350 44,022 1 44,022 
08.00 7\12 35-40 588,446 82,284 1 68,333 
09.00 7\12 35-40 586,849 81,812 1 69,333 
14.00 7\12 35-40 685,947 108,393 1 108,393 
15.00 7\12 35-40 699,145 111,874 1 111,874 
16.00 7\12 35-40 706,033 114,031 1 114,031 

       
       

TOPLAMLAR 3.964,983 465,158 6 438,728 
        

3.Periyot 

Çalışma 
Saatleri 

Evaparatör 
Şartları 

(°C) 

Kondenser 
Şartları 

(°C) 

Grubun İhtiyacı 
Olan Soğutma 

Yükü(kWs) 

Soğutma 
Yükünde 
Çekilen 

Elektrik(kWe) 

Çalışma 
Süresi(h) 

Çalışma 
Süresince 
Çekilen 
Elektrik 
(kWeh) 

       
17.00 7\12 35-40 744,774 126,840 1 126,840 
18.00 7\12 35-40 719,967 118,638 1 118,638 
19.00 7\12 35-40 697,860 111,535 1 111,535 
20.00 7\12 35-40 684,749 108,077 1 108,077 
21.00 7\12 28-33 649,261 89,005 1 89,005 

       
       
       
       

TOPLAMLAR 3.496,611 465,090 4 465,090 
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Tüm bu çalışmalar sonucunda 3. periyot için toplam soğutma ihtiyacı ağustos ayı için Tablo 7.’de 
görüldüğü gibi, 3.496,611 kWsh /gün  olarak hesaplanmıştır. 
 
Bu durumda bir gecelik toplam depolama kapasitesi 3.496,611 kWsh/gün olan bir buz depolama 
ünitesine gereksinim vardır. 
 
3.496,611 kWsh/gün ’lık depolamayı sağlayacak olan soğutma grubu, en ucuz fiyat tarifesi olan 
sürede buz üretecektir. Bu durumda soğutma grubu 8 saat buz üretebilir. 
 
Soğutma grubu kapasitesi  = 3.496,611 / 8 = 437,076 kW dır. Görüldüğü gibi seçmiş olduğumuz grup 
bu değerin çok üzerindedir ve buz üretimini yapabilecek durumdadır. Aynı zamanda bu grup gece 
ihtiyaç duyulan soğutma yüklerini de rahatlıkla karşılayacaktır. 
 
1.000 kW’ lık soğutma grubuna, otelin 3. periyottaki soğutma ihtiyacını karşılayabilmesi için gerekli 
elektrik gücü 554,095 kWeh/gün’ dir. 
 
Bu gücün parasal değeri Tablo 1. Puant tarifesine göre; 
 

554,095 kWeh/gün x 0,25 $/kWeh = 138,52 $/gün 
 
Aynı grubun 1. periyotta (elektrik fiyatlarının düşük olduğu periyotta) buz üretmesi için gereken süre, 3. 
periyottaki toplam soğutma ihtiyacının, 1.000 kW’ lık soğutma grubunun buz üretme kapasitesine 
bölünmesiyle bulunur. Buz üretme kapasitesi, soğutma grubunu üreten firmanın vermiş olduğu 
katalogdan 763 kW olarak okunur. Grup düşük sıcaklıkta su ürettiği için daha fazla elektrik çekecek ve 
daha az soğutma yapacaktır. 
 
Grubun buz depolamak için çalışması gereken süre: 
 

3.496,611( kWsh/gün) / 763 (kWs) = 4,582 h/gün 
 
Böyle bir durumda, 763 kWs kapasiteyle buz üretmek için gereken elektrik 157 kWe’ dır. 
 
1. periyotta çekilen toplam elektrik enerjisi; 
 
 157 kWe x 4,582 h/gün  = 719,374 kWeh/gün ‘dir. 
 
Parasal değeri ise Tablo 1.  Puant tarifesi ne göre; 
 
 719,374 kWeh/gün x  0,05 $/kWeh = 35,97 $/gün ‘dır. 
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Şekil 6. 1. periyot aralığında buz depolanması ve 3. periyot aralığında depolanan buzu kullanarak 
soğutma ihtiyacının karşılanması 

 
Sonuç itibariyle; normal şartlar altında 1000 kWs soğutma kapasitesi, 763 kWs buz üretme kapasitesi 
olan ve depolama esnasında 157 kWe elektrik enerjisi harcayan bir soğutma grubu seçilmiştir. 
 
Tank Boyutlandırması 
 
Depolanması düşünülen 3.496 kWsh/gün soğutmayı sağlayacak kapasitede, yaklaşık her biri 9.000 
litre su alabilecek hacimde 4 adet buz depolama tankı seçilmiştir. Depo bağlantıları ve sistemin 
boyutlandırması bu çalışmanın dışındadır. Maliyet araştırmak amacı ile sistem basit bir şekilde 
boyutlandırılmış ve fiyat analizi yapılmıştır. 
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5. SİSTEMİN MALİYET ANALİZİ 
 
Aşağıdaki çalışmalar sistemlerin yıllık işletme maliyetlerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Soğutma 
gerektiren her ay için yapılan çalışmalar tablolarda listelenmiştir. Soğutma yapılan ayların, 3. 
Periyotlarındaki ve buz depolama işlemi yapılan 1.Periyotlarındaki elektrik masrafları toplamları Tablo 
8. ve Tablo 9. da gösterilmiştir. 
 
Tablo 8. Soğutma yapılan ayların 3.Periyotlarındaki elektrik masrafları 
 

Soğutma Yapılan 
Aylar 

3.Periyotta çekilen 
elektrik gücü 

(kWeh) 

3. Periyot elektrik 
masrafları($/gün) 

Aylık toplam elektrik 
masrafları ($/ay) 

Nisan 374,379 93,595 2.807,85 

Mayıs 419,311 104,828 3.249,67 

Haziran 489,939 122,485 3.674,55 

Temmuz 537,828 134,457 4.168,17 

Ağustos 554,095 138,524 4.294,24 

Eylül 492,168 123,042 3.691,26 

Ekim 407,943 101,986 3.161,57 

Soğutma yapılan aylardaki toplam masraf ($/yıl) 25.047,31 
 
Tablo 9. Soğutma yapılan ayların buz depolanan 1. Periyotlarındaki elektrik masrafları 
 

Soğutma Yapılan 
Aylar 

1.Periyotta çekilen 
elektrik gücü 

(kWeh) 

1. Periyot elektrik 
masrafları ($/gün) 

Aylık toplam elektrik 
masrafları ($/ay) 

Nisan 500,982 25,05 751,50 

Mayıs 653,082 32,65 1.012,15 

Haziran 697,988 34,85 1.045,50 

Temmuz 707,837 34,90 1.059,750 

Ağustos 719,374 35,97 1.081,90 

Eylül 694,752 34,74 1.042,20 

Ekim 640,919 32,04 993,24 

Soğutma yapılan aylardaki toplam masraf ($/yıl) 6.986,24 
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Tablo 10. Buz Depolamalı Sistem kurulum masrafları 
 

1 adet buz yapma kapasitesine sahip 
soğutma grubu için fiyat farkı 13.000 $ x 1 adet 13.000 $ 

4 adet buz depolama tankı ve aksesuarı 11.500 $ x 4 46.000 $ 

Diğer bağlantı elemanları, pompalar ve  
borular 15.500 $ 15.500 $ 

Toplam kurulum maliyeti 74.500 $ 

 
Buz bankası sitemini kurmak için, klasik sistemle kıyaslandığında 74.500 $ fazladan para 
harcanacağı; İlgili firmaların katalog bilgilerinden alınan veriler doğrultusunda Tablo 10. da 
hesaplanmıştır. Soğutma yapılan ayların, 3. Periyotlarındaki ve buz depolama işlemi yapılan 
1.Periyotlarındaki elektrik masrafları toplamları Tablo 8. ve Tablo 9. da gösterilmiştir. İlk yatırılan 
paranın faizi ve malzemelerin amortisman giderleri dikkate alınmaksızın basit bir geri ödeme süresi 
hesabı yapılırsa; 
 
Bu durumda bir yıla ait soğutma yapılan aylardaki toplam elektrik masraflarındaki azalma miktarı: 
 
3. periyotlardaki elektrik maliyeti  : 25.047,31 $ / yıl (Bkz. Tablo 9.) 
1. periyotlardaki elektrik maliyeti  : 6.986,24 $ / ay ( Bkz. Tablo 10.) 
3. ve 1. periyot arasında ki fark  = 25.047,31  $ / yıl - 6.986,24 $ /yıl = 18.061,07 $ / yıl 
Basit Geri Ödeme Süresi  = 74.500 $ / 18.061,07 $ / yıl  = 4,12  yıl 
 
Endüstride üretim ve işletim tesislerinin seçiminde en önemli kıstas ekonomikliktir. Endüstriyel bir 
sistemde mümkün olan teknik alternatifler arasında en ekonomik olanının seçilmesi istenir. Ekonomik 
olan sistemin seçimi için, detaylı maliyet analizi yapılacak olursa: 
 
Değişik parametreleri göz önüne alarak projenin ekonomikliğini incelerken, hangi yöntemin 
kullanılması gerektiğini elimizdeki parametreler belirler. Bu tesis için yıllık değer metodu kullanılarak, 
uygulanması gereken sistemin ekonomikliği araştırılmıştır. [6] 
 
Sistemlerin Kurulum Maliyetleri; 
 
Klasik sistemin sistemin ilk yatırım maliyeti: 217.000 $ 
 
Buz depolamalı sistemin ilk yatırım maliyeti: 217.000 $+ 74.500$ =291.500 $ 
 
Her iki sistemin 15 yıl’lık işletme ömrü olduğu, hurda değerlerinin 15 yıllık süre sonunda sıfır ve geçerli 
yıllık faiz oranı %20 kabul edilmiştir 
 
Yıllık eş değer maliyet değerinin gösterimi CAW dır. 
 









−+

+








+= ∑

=

−

1)1(
)1()1)(( n

nn

ot

t
AW i

iiitCC
      (1) 

),,/( nipaCC PWAW =         (2) 
Burada CPW şimdiki değer maliyetini göstermektedir. 
(a/p) = Amortisman faktörü 
i = Yıllık faiz oranı 
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Yıllık Eşdeğer Metodu Hesapları 
 
I.Alternatif için Yıllık Eşdeğer 
 

$25.047,310 )15,20,%/(217.000$ += paCAW  

$25.047,310
1)2,01(

)2,01(2,0217.000$ 15

15

+







−+

+
=AWC

 
$725,459.71=AWC  

 
II.Alternatif için Yıllık Eşdeğer 
 

6.986,240$)15,20,%/(291.500$ += paCAW  

6.986,240$
1)2,01(

)2,01(2,0291.500$ 15

15

+







−+

+
=AWC

 
$871,332.69=AWC  

 
Yıllık maliyet değeri düşük olan II.alternatif tercih edilir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Avrupa Birliği'ne girme sürecinde çaba gösteren Türkiye sanayileşme ve dolayısıyla ekonomik 
büyümenin getirdiği enerji tüketimi her geçen gün artmaktadır. Enerji tasarrufu anlamında yapılması 
gereken çalışmaların artması gerekmektedir. Bu çalışmada da; enerjinin genel bir değerlendirmesi 
yapılarak, buz depolamalı soğutma sistemi yönetiminin genel özellikleri verilmeye çalışılmıştır. Örnek 
otel için ekonomik değerlendirmeler yapılarak, önceki bölümlerde özetlendiği gibi bu sistemi kurmak 
için ilaveten harcanan para 74.500 $’ dır. Soğutma grubunun soğutma yapılan Nisan ayı ile Ekim ayı 
arasındaki süre boyunca elektrik giderlerinde sağlanan tasarruf ise yaklaşık 18.000 $’ dır. Elektrik 
giderlerinde yapılan tasarruf sayesinde sistem kendini geri ödeyebilmektedir. Ayrıca sistemin, 
kurulumunun kolay olması ve kurulum için su depolamalı sistemlere göre büyük bir alana ihtiyaç 
duymaması diğer sistemlere göre oldukça önemli bir avantajıdır. Gündüz yerine geceleri elektrik 
kullanımını yaygınlaştırmak homojen elektrik tüketimine katkı sağlayacaktır. Yani en büyük katkı 
elektrik üretiminde zorluk çeken yetkili kuruluşlara dolayısıyla Türk ekonomisine olacaktır. Olaya yalnız 
firmanın enerji tasarrufu veya ucuz soğutma yapmak anlamında bakmamak gerekir. Bu tür sistemlerin 
yaygınlaşması için bilgi ve tecrübelerin paylaşılması çok önemlidir. 
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DOĞAL GAZ DAĞITIM İHALELERİNİN FİNANSAL 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
 

Umran SERPEN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada değişik gaz dağıtım şebekelerinin oluşturulması ekonomik açıdan değerlendirilmiştir. X 
veY şehirleri ile Z bölgesinin doğal gaz şebekeleri önce imar planı üzerinden kaba olarak oluşturulmuş 
ve şebekelerin elemanları belirlenmiştir. Dağıtım şebekelerinin yatırım programları yıllara göre 
planlanmıştır. Ön proje safhasında veri toplama ve verilerin değerlendirilmesi gerçekleştirilmiş ve avan 
proje kısmında şehir ve bölge giriş ve şehir içi bölge istasyonları, orta basınçlı (çelik) ve düşük basınçlı 
(PE) dağıtım şebekesi, son olarak servis hatları ve servis kutuları gibi elemanları “Gasworks” yazılımı 
kullanılarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, doğal gaz şebeke hattı projesi tamamlanmış ve bu model 
üzerinden ekonomik değerlendirmeler yapılarak, sonuçları sunulmuştur. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
Son yıllarda EPDK’nın açtığı ihaleler vasıtasıyla, Türkiye’de birçok şehirde doğal gaz dağıtım 
şebekeleri oluşturulmaya başlanmıştır. Bu ihalelerde gözlenen, teklif edilen fiyatlar arasındaki önemli 
farklar yanında, neredeyse toptan satıcıdan alınan gaz maliyetine hiçbir bedel eklemeden ve abonman 
bedelini de çok aşağılara çekerek, bazı firmalar tarafından bazı şehirlerin ihaleleri alınmasıdır. Son 
olarak gerçekleştirilen Adana Bölgesi ihalesinde de ihale sıfır bedel ve abonman bedeli de 180$’dan 
167$’a indirilerek alınmıştır. Bu durum bize ekonomik olarak anlamlı görünmemektedir. Sonuçta bu tür 
bir ihale sistemiyle alınan imtiyazların, ilerde inşa edilecek dağıtım şebekesinde inşaat kalitesi 
nedeniyle sorunlar çıkarabileceği ve bunun da topluma zarar verebileceği düşünülmektedir. 
 
EPDK, ihale aşamasında proje konularında herhangi bir araştırma yapmamakta ve en basit mantıkla 
hareket ederek, birim fiyatı en düşük verene dağıtım işini vermektedir. Bu durum rekabeti teşvik 
etmekle birlikte, şimdilik sadece gerçekte varolmayan gaz için haksız faturalandırma (veya sayaç 
hatası?) olayı ile karşılaşılmış ise de, gelecekte tehlikeli sonuçlar da doğurabilir. 
 
Bu çalışmanın amacı, dağıtım ihalelerinde birbirinden çok farklı olarak verilen birim fiyat bedellerinin 
ekonomik bakımdan anlamlı olup, olmadığını anlamak ve ekonomik modelde bu farkı oluşturacak 
parametreleri değişimiyle oluşan birim fiyatlarla önerilen bedellerin elde edilip edilmeyeceğini 
araştırmaktır. 
 
 
 
 
2. GAZ VERİLECEK ŞEHİRLER VE BÖLGENİN DOĞALGAZ DAĞITIM ŞEBEKESİ HAKKINDA 
BİLGİLER 
 
Yapılan çalışmada iki şehrin ve bir bölgenin doğal gaz dağıtımının ekonomisi incelenmiştir. Şehirlerin 
imar planları üzerinde yapılan incelemelerinde, bölgelerin konut yoğunluğu, kentleşme ve kalkınmışlık 
oranı ile doğal gaza uygunluğu belirlenmiştir. Sanayi kuruluşları ile özellikle yakıt tüketimi yüksek olan 
kuruluşlar gözönünde bulundurularak sanayi tüketimi tahmini ve doğal gaz birim fiyatları tahmini 
yapılmıştır. 
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Proje alanı dahilindeki konut ve işyeri sayılarının yıllara göre nüfus artış hızları dikkate alınarak 
potansiyel abone sayıları hesaplanmıştır. 
 
X şehrindeki konut sayısı yaklaşık 35.000 olarak tahmin edilmiştir. Bahsi geçen şehrin göç alan bir 
şehir olduğu istatistiksel bilgilerden alınmıştır [1]. Bundan dolayı, şehrin büyüme hızı için, Türkiye’nin 
ortalama büyüme hızının iki katı, bu şehir için nüfus ve dolayısıyla konut sayısı büyüme hızı olarak 
alınmıştır. 
 
Şehirler ve bölge için oluşturulan proje alanlarının 30 yıllık nüfus artış hızlarının tespit edilebilmesi 
amacıyla, DİE tarafından 2010 yılına kadar yürütülen tahminler arasındaki nüfus artış hızları üstsel 
regrasyon yöntemiyle incelenmiş ve Y Şehri nüfus artış hızının 30 yıl sonra yaklaşık ‰2,5 olacağı 
öngörülmüştür [2]. Z Bölgesi için yapılan benzer çalışmayla, nüfus artış hızının 30 yıl sonra yaklaşık 
‰1 olacağı öngörülmüştür 
 
Tüm şehirlerdeki ve Z bölgesindeki bir konutun yıllık gaz tüketimi hesaplarında derece-gün hesap 
yöntemi kullanılmıştır. Yüz m2 lik bir kapalı alan için gaz tüketimi hesaplarında Satman (1991) 
tarafından Türkiye için hesaplanan derece gün değerlerinden yararlanılmıştır. Yapılan hesaplarda X, Y 
şehirleri ve Z Bölgesi için konut başına gaz tüketimi 3130 m3/yıl, 1500 m3/yıl ve 2094 m3/yıl olarak 
bulunmuştur.  
 
Şebeke tasarımındaki hidrolik hesaplamalar Gaswork 7.0 yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiş ve bu 
simülasyon çalışmasında EPDK kriterleri de esas alınmıştır. Gaswork [3] kullanıcıya doğal gaz ve 
sıkışabilen akışkanlarda dağıtım, iletim ve toplama işlemlerinde tesis borulama sistemleri için üst 
düzeyde ve geniş çapta bir boru ağı modelleme araç ve gereçleri sunmaktadır. Gaswork sadece 
düzgün-akışlı modellerdeki boru tipi elemanlarla değil aynı zamanda regülatör, kompresör, vana, kuyu 
ve fitting türünden elemanlarla da aynı modeli oluşturmak için kullanılabilir. Gaswork regülatörler için 
de vana katsayısını ve kompresörler için kullanılan enerjiyi ve yakıtı hesaplar. Modeldeki boruların 
boyutlarını tanımlamak için boru boyutlama fonksiyonu sağlanmıştır [4]. 
 
X şehri doğalgaz dağıtım şebeke hattı ekipmanların özellikleri ve metraj değerleri Gasworks 
simulatörü kullanılarak elde edilmiştir. Basınç ve hız değerleri EPDK’nın belirlediği aralıktadır [5]. Buna 
göre projede; iki şehir giriş istasyonu, 52 km çelik hat , 39 bölge istasyonu, 80 km PE ve çelik olmak 
üzere düşük basınç sistemi ve 71 km servis hattı yer almaktadır. DİE 2000 [1] bina sayımı sonuçlarına 
göre projede ihtiyaç duyulacak servis kutusu sayısı ve boyutları hakkında verilerle, gereken tutar 
yatırım miktarına eklenmiştir. Sonuç olarak, yaklaşık 15 milyon $ değerinde bir yatırım X şehri 
doğalgaz dağıtım şebeke hattının ekonomik büyüklüğüdür. 
 
Y şehri için de dağıtım şebeke hattı ekipmanların özellikleri ve metraj değerleri Gasworks simulatörü 
kullanılarak elde edilmiştir. Buna göre projede 1 adet şehir giriş istasyonu, 21 km çelik hat, 17 adet 
bölge istasyonu, 374 km PE ve çelik olmak üzere düşük basınç sistemi ve 89 km servis hattı yer 
almaktadır. Sonuç olarak, yaklaşık 19 milyon $ değerinde bir yatırım Y şehri doğal gaz dağıtım 
şebekesi hattının ekonomik büyüklüğüdür. 
 
Z Bölgesi doğalgaz dağıtım şebeke hattı ekipmanların özellikleri ve metraj değerleri Gasworks 
simulatörü kullanılarak elde edilmiştir. Buna göre projede; bir şehir giriş istasyonu, 6.7 km çelik hat, 18 
bölge istasyonu, 139 km PE ve çelik olmak üzere düşük basınç sistemi ve 126 km servis hattı yer 
almaktadır. DİE 2000 [1] bina sayımı sonuçlarına göre projede ihtiyaç duyulacak servis kutusu sayısı ve 
boyutları hakkında verilerle gereken tutar yatırım miktarına eklenmiştir. Sonuç olarak, yaklaşık 13 milyon $ 
değerinde bir yatırım Z Bölgesi doğalgaz dağıtım şebeke hattının ekonomik büyüklüğüdür. 
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3. EKONOMİK MODEL 
 
Bu modelde ekonomik değerlendirme yapmak için ilk önce yatırım miktarı tespit edilmiştir. Bu 
bağlamda, beş yıllık yatırım planı çıkartılmış ve her yıl yüzde kaçının tamamlanacağı hesap edilmiştir. 
Bunlar yatırımın giderlerini oluşturmaktadır. 
 
Tüm programın 30 yılda tamamlanacak şekilde tasarlanması gerektiğinden, 30 yıllık yatırım programı 
çıkartılmıştır. Gelir hesabı için 30 yıllık gaz satış programı çıkartılmıştır. 
 
Bunun için gaz satışları konut ve sanayi olmak üzere iki kısımda incelenerek, yaklaşık gaz 
tüketiminden elde edilecek gaz satış gelirleri hesaplanmıştır. Giderler için ise; 30 yıllık işletme gider 
tabloları oluşturulmuştur. Bütün bu değerler gözönünde bulundurularak NPV (Net Şimdiki Değer), IRR 
(İç Kârlılık Oranı) ve geri ödeme süreleri hesaplanmıştır.  
 
 
3.1. Gelirler 
 
Modelin gelir tablosunu oluşturacak satış ve depozito gelirleri detaylarıyla aşağıda verilmektedir: 
 
3.1.1. Satış Gelirleri 
 
Gaz satış gelirleri aşağıda gösterildiği gib konutlar ve sanayi satışlarından elde edilen nakit gelirlerdir. 
 
Konutlara Satış Gelirleri 
Konutların ocak, sıcak su ve ısınma için tüketecekleri gaz satışlarının bedelidir. Konut gaz tüketimi 
hesaplarında derece-gün yöntemi kullanılmıştır. Örneğin, bir konutun yılda 3130 m3 gaz tüketimi bu 
gelir için bir katsayı olup diğer bir katsayı abone miktarıdır.  
 
Sanayi Satışları Gelirleri 
Bölgedeki sanayi tüketiminden elde edilecek gelirdir. Sanayi tüketimi için X şehrine ait tahminler göz 
önünde bulundurulmuştur. Ayrıca, sanayi satışları için birim fiyat konut birim fiyatından % 25 indirimli 
olarak alınmıştır. 
 
3.1.2. Depozito Gelirleri 
 
Her abonenin gaz kullanıcısı olmadan önce güvence bedeli olarak ödeyeceği bedel ile beraber gaz 
açma ve hizmet bedeli olarak ödeyeceği bedeller toplamıdır. Konut büyüklüğüne ve tüketimine bağlı 
olarak 260$ ile 280$ aralığında yer alan bu bedel modelde 270$ olarak yer bulmuştur.    
 
 
3.2. GİDERLER 
 
Giderler yatırım, işletme giderleri ve yatırım finasmanı başlıkları altında aşağıdaki gibi incelenmiştir. 
 
3.2.1. Yatırım 
 
Yatırım Miktarı ve Zamanı 
Yapılan çalışmalar sonucu projenin yatırım miktarı, örneğin, 19 milyon $ olarak bulunmuştur. İşletme 
giderlerine bakım ve onarım, sigorta, mühendislik ve danışmanlık, personel, yönetim binası, araçlar, 
sistem kayıpları, amortisman gibi diğer giderler de dahildir. 
 
Y Şehri Doğal Gaz Dağıtımı Projesi’nin fizibilitesi açısından, yatırımın tamamını ilk yılda (tek 
kademede) yapmak yerine yatırımın kademelendirilmesi, başka bir ifadeyle, mahallelerin doğal gaz 
dağıtımına uygunluğuna göre sınıflandırılması ve bu sınıflandırma doğrultusunda yatırımın yıllara 
yayılması uygun görülmüştür. Yatırımın ilk beş yılda tamamlanması düşünülmektedir. 
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Yatırımın Yıllara Göre Dağılımı 
Tüm programın 30 yılda tamamlanacak şekilde tasarlanması gerektiğinden bahsedilmişti. Pazar 
analizlerinden elde edilen pazar öncelikleri, aynı zamanda şebekenin inşaat önceliklerini de 
oluşturacaktır. Buna göre şebekenin ana çelik hatlarının inşası 2 yılda, dağıtım hatlarının ve servis 
hatlarının inşası ise 4 aşamada tamamlanabilmektedir. Birinci aşamada yatırımın tamamlanma süresi 
olarak 3 yıl, ikinci aşamanın 7 yıl, üçüncü aşamanın 7 yıl ve dördüncü aşamanın da 6 yıl olacağı 
öngörülmektedir. 
 
Bu kabullerde her aşamada yatırımın yüzde kaçlık bir oranının tamamlanacağı aynı şekilde abone 
gerçekleşme oranlarının ne kadar olacağı bulunabilmektedir. Buradan da toplam şebeke yatırımı 
maliyetine ulaşmak mümkündür. 
 
Gaz Satış Programı 
Gaz satış programı konut ve sanayi olmak üzere iki kısımda incelenmiştir. Konut kısımında ilk yıl 
abone oranının %15 olacağı planlanmıştır. Bu oranının 5 yıl sonunda %60 olarak ele alınması kabul 
edilmiştir. Bundan sonraki yıllarda artışın %2 oranında seyrediceği öngörülmüştür. 
 
3.2.2. Yatırımın Finansmanı 
 
Yatırımın finansmanı aşağıda işaret edileceği gibi, büyük ölçüde krediler ve daha küçük ölçekte 
özkaynakla yapılacaktır. 
 
Öz Kaynak 
Öz kaynaklar, işletmenin kurucuları tarafından gerek kuruluş sırasında gerekse daha sonra konulmuş 
bulunan fon kaynaklarını ifade eder. Yatırım projelerinin finansmanında öz kaynakların asgari bir 
seviyede bulunmasını zorunlu kılan sebepler vardır. Özkaynaklardan sağlanan sermayenin miktarında 
ve bileşiminde işletmenin büyüklüğü, ortak sayısı, sermaye piyasasının durumu, borç alabilme 
imkanları vb. faktörler rol oynar. Bu projede %15 öz sermaye kullanılmıştır. 
 
Yabancı Kaynak 
İşletmenin alacaklılarına borçlandığı miktar ile alacaklıların işletmeye sağladıkları kaynakların para ile 
ifade edilen değeri yabancı kaynaklardan oluşur. Bu projede %85 oranında kredi kaynağı 
kullanılmıştır. 
 
3.2.3. İşletme Giderleri 
 
İşletme faaliyete geçtikten sonra dağıtım şebekesini çalıştırma amaçlı bakım-onarım, sigorta, 
mühendislik, vb. yapılacak harcamalar işletme giderleri olacak ve aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 
  
Bakım ve Onarım 
Yeni kurulmuş olan şebekenin ilk yıllarda fazla onarım ihtiyacı gerektirmeyeceği dikkate alınarak son 
yıllara doğru bu değerde bir artış programlanmıştır. Buna göre ilk beş yıl biriken yatırımın % 0.5’i 
büyüklüğünde bir değere sahip olan bakım ve onarım giderleri, sonraki on yıl % 1 ve kalan onbeş yıl % 
2 olarak hesaplamalarda yer almıştır. 
 
Sigorta 
Bütün risklere karşı şebeke ve diğer zarar görebilir varlıklar sigortalanmıştır.  Sigorta gideri biriken  
fiziksel değerin % 0,5’i büyüklüğündedir. 
 
Mühendislik ve Danışmanlık 
Şebekenin projelendirilmesi ve projenin yürütülmesi aşamalarında ihtiyaç duyulan mühendislik 
hizmetlerinin tamamının şirket tarafından yapılması kârlı görülmemektedir. Dolayısıyla, bu tür işler için 
dışardan hizmet almak şirket için daha akılcıdır. Bu hizmet için ödenecek bedel, bu projelerde 
mühendislik ve danışmanlık gideri olarak gösterilmiştir ve o yıldaki yapılan şebeke toplam bedelinin % 
0.3 olarak varsayılmıştır. 
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Personel 
Personel sayısı ve artışı X, Y ve Z dağıtım şebekeleri için proje bazında hesaplanmıştır. Örneğin, X 
projesinin başlangıç tarihinde 15 personel ile başlayacağı planlanmıştır. Ayrıca, ortalama olarak her üç 
yılda bir personel artışı olacağı varsayılmıştır. Dolayısıyla 2034 yılında şirketin 24 personelli bir kuruluş 
olacağı planlanmıştır. Personel giderlerinin bir diğer katsayısı olan ücret ise 10000 ($/yıl-personel) 
olarak belirlenmiştir.  
 
Yönetim Binası 
Periyodik olarak ihtiyaç duyulacak bakımlar bu bölümde yer almaktadır. Bu bedel bina değerinin %2.5’i 
kadardır. 
 
Araçlar 
Araçların toplam değerinin % 20’si kadarlık bir bütçe araçların bakım-onarımı ve yakıtı için 
harcanacaktır. Bu bedel araç giderleri adı altında program dahilindedir. 
 
Sistem Kayıpları 
Şebekede oluşacak bazı kayıplar giderler arasında yer almaktadır. Bu değer toplam satış girdilerinin 
% 0.5’i kadar olarak hesaplanmıştır. 
 
Amortisman 
Düzgün doğrusal (straight line) amortisman yöntemi kullanılarak bu değer hesaplanmıştır. Amortisman 
hesaplarında şebeke, bina ve araç değerleri hesaba katılmıştır. Şebeke ve bina ömürlerinin otuz yıl 
olarak araç ömrü ise beş yıl olarak alınmıştır. 
 
Diğer Giderler 
Olası diğer bütün giderler bu başlık altında toplanmıştır. Bu gider yukarda hesaplanan bütün gider 
toplamının % 0.5’i kadar bir büyüklüğe sahiptir. 
 
 
 
 
4. EKONOMİK ANALİZ 
 
X,Y şehirleri ile Z Bölge gaz dağıtım sistemleri için ekonomik analizlerin sonuçları aşağıda 
verilmektedir. 
 
4.1. X Şehri 
 
Ekonomik analiz gerçekleştirmek amacıyla farklı durumlar için farklı kârlılıklar ve geri ödeme süreleri 
elde edilmiştir. Bu durumlar, tahmin edilen sanayi tüketimine ve projenin şehir içi şebeke hattının 
tamamlanma sürelerine bağlı olarak değişmektedir. Tahmin edilen sanayi tüketimleri kötümser, baz ve 
iyimser olarak değerlendirilmiş olup, tamamlanma süreleri için beş yıl ve sekiz yıl olmak üzere iki 
durum ele alınmıştır. Sonuç olarak ekonomik analiz aşağıda verilen altı farklı durum için yapılmıştır.  
 

1. Beş Yıllık Yatırım Süresi ve Kötümser Sanayi Tahmini, 
2. Beş Yıllık Yatırım Süresi ve Baz Sanayi Tahmini, 
3. Beş Yıllık Yatırım Süresi ve İyimser Sanayi Tahmini, 
4. Sekiz Yıllık Yatırım Süresi ve Kötümser Sanayi Tahmini, 
5. Sekiz Yıllık Yatırım Süresi ve Baz Sanayi Tahmini, 
6. Sekiz Yıllık Yatırım Süresi ve İyimser Sanayi Tahmini. 

 
Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4 sırasıyla 1., 3., 4. ve 5. durumlar için ekonomik analiz sonuçlarını 
göstermektedir. 
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Şekil 1. 1. Durum için NPV ve IRR değerleri [6]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. 3. Durum için NPV ve IRR değerleri [6]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. 4. Durum için NPV ve IRR değerleri [6]. 
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Şekil 4. 5. Durum için NPV ve IRR değerleri [6]. 
 
Şekil 1, 2, 3 ve 4 incelenirse, X şehri için en olumlu senaryo ile en kötümser senaryo arasında 
ekonomik açıdan %30 kadar fark görülüyor. Yatırım sürecinin 5 yıldan 8 yıla çıkarılmasının ekonomik 
açıdan etkisinin, beklenildiği gibi olumlu olmakla birlikte, marjinal kaldığı gözleniyor. Öte yandan, 
senaryolara göre projelerin geri ödeme sürelerinde çok daha olumlu bir durum gözleniyor. Şekil 5 ve 
Şekil 6 sırasıyla en kötümser ve en olumlu geri ödeme senaryolarını temsil ettiğine göre, kötümser 
durum için 5 yıl olan geri ödeme süresinin 2.5 yıla düştüğü gözlenmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 5. 1. Durum (en kötümser) için geri ödeme süreleri [6]. 
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Şekil 6. 6. Durum (eniyimser) için geri ödeme süreleri [6]. 
 
 
4.2. Y Şehri 
 
Y Şehri için gerçekleştirilen ekonomik analizde, değişik durumlar için farklı NPV, IRR ve geri ödeme 
süreleri hesap edilmiştir. Bunlar şehir şebeke hattının tesis edilmesine ve sanayi tüketime bağlı olarak 
farklılıklar göstermektedir. Beş farklı birim fiyat tahmini yapılmıştır. Herbir birim fiyatın da iç kârlılık ve 
geri ödeme süreleri birbirlerinden değişiktir. Bunları karşılaştıracak olursak, beş farklı şekilde 
açıklamak mümkündür. Şekil 7 projenin iç kârlığı ve NPV’si üzerinde bir fikir vermektedir. Birim fiyat 
0.009$/m3 gibi çok küçük bir değer olsa bile, küçük pozitif bir NPV vermekte ve %10 gibi bir iç kârlılık 
oranı göstermektedir. Ancak, geri ödeme sürelerine bakarsak, 0.009$/m3-0.0106$/m3’lük birim 
fiyatlarıyla projenin 8 yıl içinde geri ödemediği ve bunun daha çok uzun yıllar alacağı Şekil 8’deki 
amortizasyon durumundan gözlenmektedir. Aynı şekilde, 0.0133$/m3’lük birim fiyatın 6 yılda, 
0.016$/m3’lük birim fiyatın da 4 yılda kendini ödediği görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7. Farklı Birim Fiyatlarla NPV ve IRR Değişimi [7]. 
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Şekil 8. Farklı Birim Fiyatlarda Amortizasyon Süreleri [7]. 
 
Bilindiği gibi, sanayi tüketimi toplam tüketimin içinde önemli bir pay almakta ve proje ekonomisini 
etkilemektedir. Y şehri için sanayi tüketiminin proje ekonomisine etkisini incelemek amacıyla, sanayi 
tüketimleri kötümser, optimum ve iyimser olarak değerlendirildiği durumlarda; NPV ve IRR değerleri 
değişimi hesaplanmıştır. Bu senaryolar aşağıda sunulmaktadır. 
 
Kötümser Sanayi Kullanımı 
Kötümser senaryo durumunda ekonomik analiz sonuçları Şekil 9’da verilmektedir. Şekil 7’deki durumla 
karşılaştırıldığında hem iç karlılık oranlarının (IRR), hem de net şimdiki değerlerin çok düştüğü 
gözlenmekte sadece 0.0133$/m3-0,016$/m3’lük birim fiyatların kâr getireceğini göstermektedir. Bilanço 
durumları da incelenince, bunların da 0.0133$/m3-0.016$/m3’lük birim fiyatları için sırasıyla 6-8 yıl 
içinde pozitife geçtikleri gözlenmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9. Sanayi kullanımında kötümser senaryo için NPV ve IRR değerleri [7]. 
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En Olası Sanayi Kullanımı 
Bu senaryoda olabilecek en olası sanayi kullanımı tahmin edilerek gerçekleştirilmiştir. Şekil 10 bu 
senaryo için gerçekleştirilen ekonomik analiz sonuçlarını göstermektedir. Elde edilen neticeler hem ilk 
yapılan ve sonuçları Şekil 7’de verilen, hem de kötümser senaryo sonuçlarına göre daha olumludur. 
Yatırımın daha kısa zamanda geri ödeyeceği gözlenmektedir. 
 
En Yüksek Sanayi Kullanımı 
Şekil 11 maksimum sanayi kullanımı tahmini gerçekleştiği zaman elde edilecek neticeleri 
göstermektedir. Bu sonuçlar diğer senaryolarla karşılaştırıldığında son derece olumlu görünmektedir. 
Yıl sonu bilançoları da diğerlerine göre daha çabuk geri ödeme perspektifi vermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 10. En olası sanayi kullanımı senaryosu için NPV ve IRR değerleri [7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 11. En yüksek sanayi kullanımında NPV ve IRR değerleri [7]. 
 
Sanayi kullanım senaryolarına göre yapılan değerlendirmeler sonucunda kötümser ile iyimser 
senaryolar arasında aynı birim fiyat için NPV’nin dört kat, IRR’ın da iki kat artış gösterdiği 
gözlenmektedir. Öte yandan, kötümser senaryoda düşük birim fiyatlarda projenin zarar edeceği 
görülmektedir. Diğer senaryolarda da düşük birim fiyatlarda proje karlılığı çok düşük olup, 
uygulanmaya deymeyen sonuçlar çıkmaktadır. 
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4.3. Z Bölgesi  
 
Z Bölgesi ile ilgili ekonomik analiz iki ayrı durum için yapılmıştır. Birinci durumda X ve Y şehirlerinde 
dikkate alınan hususlar bu bölge için de geçerli varsayılmıştır. İkinci durumda ise 8 yıl sonra gaz birim 
fiyatlarında %15’lik bir artış olacağı varsayılmıştır. Bu artışın NPV ve IRR değerlerinde %15-20’lik bir 
artış yarattığı gözlenmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 12. Z Bölgesi ekonomik analiz sonuçları [8]. 
 
 
 
 
5. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 
 
Çalışmada dikkate değer olarak bulunan sonuçların başında sanayi tüketim tahminlerinin çok hassas 
bir şekilde yapılması gerektiği olup, bunun fiyat tahminlerine de aynı duyarlılıkla yansıyacağı aşikardır. 
Görüldüğü üzere; iyimser, en olası ve kötümser olarak alınan sanayi tahminlerinin NPV değeri 
üzerindeki etkileri çok büyüktür. Bu da, verilecek birim fiyatlar arasındaki farkın büyümesine sebep 
olmaktadır. 
 
Ayrıca beş yıl ve sekiz yıl olarak yapılan iki farklı yatırım programı sonucunda yine aynı birim fiyatta 
NPV değerleri arasında dikkate değer bir fark olduğu gözlenmiştir. Bundan ötürü, yapılan şebeke hattı 
tasarımının yatırım programında gelecek abone sayısıyla yapılan yatırım arasındaki ilişki dikkate 
alınmalıdır. Buna göre, optimum yatırım yerleri ve zamanlamasının seçilmesi, en düşük fiyat 
verilmesinde etkili olacaktır.   
 
Sanayi tahminlerinin ve yatırım sürelerinin bir diğer etkisi, geri ödeme süresi üzerinde olmaktadır. 
Özellikle yüksek sanayi tüketimine sahip bölgelerde, bu konu etkisini daha fazla göstermektedir. 
Örneğin, X şehri için yapılan çalışmada Durum 1 ile yapılan proje kendini 5 yılda geri öderken, Durum 
6 ile yapılan çalışmada proje kendini 2,5 yılda geri ödemektedir. Öte yandan, Durum 6 % 25 daha 
düşük birim fiyatla aynı NPV değerini sağlamaktadır. 
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Geri ödeme süresi sanayi tahmini ve yatırım sürelerine bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Bu 
projelerde ele alınan şehirlerde tahmini konut sayısına göre belirlenen abone sayısına göre doğal gaz 
tüketimi ve projenin kendini en kısa sürede geri ödemesine olanak veren birim fiyat belirlenmiştir. 
Ancak, tespit edilen bu birim fiyatlarla ihale kazanmak mümkün görünmüyor. 
 
İlk ihalenin yapıldığı zamandan beri birim fiyat için verilen teklifler arasında 1/10 gibi farklar 
gözlenmekteydi. Bu çalışma çerçevesinde yapılanlar böyle bir durumun mümkün olup, olmayacağını 
araştırmak amacına yönelikti. Bu çalışmada böyle farkların oluşmasının mümkün olmadığı 
gözlenmiştir. Yapılabilecek en kötü tahminlerle (özellikle sanayi kullanımında) bile 3-4 katlık farklar 
gözlenmekle beraber bunların aşırı zorlanmış tahminler olması dolayısıyla, gerçekçi olamayacağı 
düşünülmektedir. Birim fiyatlarda oluşabilecek en gerçekçi farklar %30’lar seviyesinde bulunmuştur. 
Bu bağlamda, incelenen proje kârlılığını etkileyebilecek diğer bir husus ta EPDK’nın vadettiği söylenen 
8. yıldan sonraki birim fiyat artışıdır. Bu konuda Z bölgesi için yaptığımız bir çalışmada böyle bir artış 
öngörülmüş ve ekonomiyi %15-20’den daha fazla etkileyemeyeceği gözlenmiştir. 
 
Çalıştığımız yerlerdeki ihaellerde verilen birim fiyatlar bizim hesaplarımızda ekonomik görülmeyen 
birim fiyatlarla alınmıştır. Bunlar yine de tolere edilebilecek durumlardır, çünkü en azından çok küçük 
te olsa bir artı değer verilerek kazanılmış ihalelerdir. Bunun yanında, “sıfır artı bedelle alınan projeler 
kendilerini nasıl ödeyecekler?” sorusu zihinlerimizde dolaşmaktadır. Yakın geçmişte bunların ipuçları 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Örnek olarak, son günlerde gazetelerde çıkan gaz dağıtım şirketinin aldığı 
gaz miktarından % 20 fazla gaz sattığının EPDK tarafından belirlenmesi (bir sayaç hatası da olabilir!), 
gösterilebilir. Bir başka durum, bir gaz dağıtıcısının müşterisine doğal gazın üst ısıl değerinin altında 
bir değerde garanti edileceği sözedilen bir sözleşme yapmasıdır. Bu durumda toptan satıcıdan alınan 
gazın üst ısıl değeri belli olduğuna göre, müşteri aradaki fark için bir bonus ödemek zorunda 
kalacaktır. Bunların yanoında daha az yaratıcı başka örnekler de sunmak mümkündür. Bizi asıl 
kaygılandıran, dağıtım şebekesi inşaatında fiyatları düşürmek için kalitenin düşmesi olasılığıdır. 
Bundan bir müddet önce Meksika’nın Guadalajara şehrinde kanalizasyona olan bir gaz kaçağı sonucu 
oluşan büyük patlama nedeniyle, insanların ölmesi ve şehrin altüst olması gibi bir durumun ülkemizde 
tekrarlanmasını arzu etmiyoruz.  
 
Netice olarak, bu çalışmada çeşitli seçeneklerin incelenmesine rağmen, EPDK’nın gerçekleştirdiği gaz 
dağıtım ihalelerinde, toptan satıcıdan alınan gaz bedeline sıfır artı değer konularak ve bazan da 
abonman bedellerinde de iskontolar yapılarak verilen tekliflerle alınan ihalelerin, nasıl kârlı olacağı 
konusunda herhangi bir sonuç elde edilememiştir. 
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ENDÜSTRİDE VE TİCARİ YAPILARDA DOĞAL SOĞUTMA 
(FREE COOLING) SİSTEMLERİNİN UYGULANMASI 

 
 
Mustafa BİLGE 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada gerek endüstriyel proseslerde gerek ticari yapılarda geçiş dönemlerinde ve kışın 
soğutma ihtiyacı olduğu durumlarda düşük sıcaklıkta ki havanın doğal soğutma yapabilme 
yeteneğinden faydalanarak nasıl soğutma yapılacağı hakkında bilgi verilecektir. Özellikle dış hava 
sıcaklığının uygun sıcaklıklarda olması durumunda soğutma grubunu çalıştırmadan doğal soğutma 
ile gerek ticari gerek endüstriyel tesisler de gerçekleştirilen uygulamalar anlatılacaktır. 
 
Gerek enerji gerek çevre ile ilgili sorunlar dikkate alındığında enerji tasarrufu anlamında yapılan bu 
gibi çalışmaların gelecekte ön plana çıkacağı aşikardır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Kapalı mahallerde yaşayan insanlara iç hava kalitesini ve konfor şartlarını yükseltirken enerji tüketimi 
azaltmak paradoks gibi gözükse de dış hava sıcaklığı bina iç hava sıcaklığının oldukça altında 
olması durumunda soğutma gruplarının çalışması da ayrı bir paradokstur. Yaşadığımız şehirlerdeki 
binalarda dışarıda kar yağarken çalışan soğutma grupları veya split klimalar buna çok güzel örnek 
teşkil eder. Doğal soğutmalı (free cooling) sistemlerin avantajı dış hava sıcaklığı uygun şartlara 
geldiğinde binadaki iç ısı yüklerini soğutma gruplarını çalıştırmadan dış havayı kullanarak 
karşılamaktır, bu sistemler sayesinde iç ısı yüklerinin 20 -60 % doğal soğutma ile karşılamak 
mümkündür. 
 
 
 
 
2. KONFOR KLİMASINDA FREE COOLING UYGULAMALARI 
 
Konfor klimasında doğal soğutma uygulamaları hava ve su tarafı olmak üzere iki ana grupta 
incelenecektir. 
 
 
2.1 Hava Tarafı Klima Uygulamaları 
 
Klimada hava tarafı sistemlerini iki grupta toplamak mümkündür, sabit debili sistemler (CAV) bu 
sistemde klima santralı hava debisi pik yüke göre seçilir ve santral sürekli bu sabit debide çalıştırılır. 
Değişken debili sistemlerde(VAV) yine santral debisi pik yüke göre seçilir ancak hava debisi, kısmi 
yüklerde konfor şartlarını bozmadan azaltılır santralden çıkan havanın sıcaklığı sabit tutulur. 
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Klima sistemleri hava tarafı esas alındığında aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. 
 

3. Sabit Debili ve zon ısıtıcılı (CAV- RH) 
4. Yer değiştirmeli sistemler, DF (Displacement Flow) 
5. Fan coil ve Taze Havalı Sistemler FC-OSA  
6. Değişken Debili ve zon ısıtıcılı (VAV-RH) 
7. Değişken Debili dış kabuk ısıtmalı (VAV-PH) 
8. Fanlı değişken Debili ve zon ısıtıcılı (FPVAV-RH) 
9. Fanlı Değişken Debili ve dış kabuk Isıtmalı (FPVAV-PH) 
10. Değişken Debili ve Fan Coilli Taze Havalı Sistemler (VAV; FC-OSA) 

 
Bu sistemlerin bazıları Şekil 1 de şematik olarak gösterilmiştir. 

 
 

Şekil 1. Sabit debili ve değişken debili klima sistemleri 
 Seminer Bildirisi 
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Sabit debili sistemlerden CAV- RH sistem ile tek bir kima santrali ile birden fazla zonun ısıtılıp 
soğutulması sağlanır. Klasik sabit debili sistemden farkı her zona bağımsız olarak giren hava kanalı 
üzerinde kanal tipi ısıtıcı kullanılmasıdır. Kış çalışmasında klima santralı mahallere ortam sıcaklığına 
yakın sıcaklıkta hava göndermekte (16-20ºC) zonlardaki sıcaklık kontrolü ise zon ısıtıcılar sayesinde 
yapılmaktadır. 
 
Çok yaygın olarak kullanılan Fan Coil li sistemde binanın ısıtma soğutma yükü FClerle karşılanırken 
insanların temiz hava ihtiyacı ayrı bir klima santralı ile temin edilir. 
 
VAV kategorisindeki sistemler Şekil 1 de tanımlanmışlardır, VAV-RH ve FPVAV – RH sistemler 
genellikle dış kabuğa yakın monte edilen VAV larda uygulanır, ancak bu uygulamada üfleme 
difüzörleri genellikle soğutma yüküne göre ve düşük hızda seçildiklerinden daha düşük debilerdeki 
kış çalışmasında difüzörden çıkan düşük hızlı sıcak hava iç hava ile karışamamakta ve efektif bir 
ısıtma sağlanamamaktadır. Dış kabuğu radyatör veya konvektör tipi ısıtıcılar ile ısıtılan değişken 
debili sistemler VAV-PH olarak tanımlanır ısıtmanın doğal konveksiyon ve radyasyon ile yapılması 
nedeniyle zonlarda daha homojen sıcaklık dağılımı elde edilir. Yaz çalışmasında mahal sıcaklığı set 
değerinin üzerinde ise VAV damperi tamamen açık konumundadır set değerinin altında olması 
durumunda ve özellikle KIŞ PERYODUNDA minimum açıklıkta çalışır. 
 
Değişken debili sistem ile FC- Temiz Havalı Sistemin birlikte kullanılması dış kabuk ve iç zonun farklı 
istemler ile çözülmesi durumunda geçerlidir  
 
 
2.2 Hava Tarafı Doğal Soğutma Uygulamaları 
 
Konfor klimasında doğal soğutmadan faydalanabilmek için ticari yapının herhangi bir bölgesinin 
soğutma ihtiyacı olduğunda dış hava sıcaklığının (daha doğrusu entalpisinin) set edilen sıcaklık 
değerinin altında olması gerekir. Örneklemek gerekirse dış hava sıcaklığı 22ºC ve mahal sıcaklığı 
set değeri 24ºC olduğunda Şekil 1 de gösterilen klima santralı  %100 dış hava ile çalıştırılarak kısmi 
olarak doğal soğutmadan faydalanılır, dış hava sıcaklığı 16ºC nin altına düştüğünde yapının o 
bölgesinde iç yükler nedeniyle hala soğutma ihtiyacı duyuluyorsa o bölgenin tüm soğutma ihtiyacı 
herhangi mekanik soğutmalı bir sisteme gerek duyulmadan doğrudan dış havadan sağlanabilinir. 
 
Ticari yüksek katlı bir yapıdaki zonlama Şekil 2 de gösterildiği gibi yapıldığında iç zonun diğer dört 
yöne bakan dış kabuk zonlarından farklı davranacağı anlaşılmaktadır. Geçiş dönemleri haricinde dış 
kabuk zonlarında kışın ısıtma yazın soğutma ihtiyacı ortaya çıkarken, iç kabuk zonunda herhangi bir 
ısı kaybı olmadığından yaz ve kış peryodlarında sadece soğutma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 
 

 
 

Şekil 2. Ticari bir binadaki zonlama 
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Bu bölümde, hiç ısı kaybı olmayan bir  iç zondaki  ısı kazancının (yaklaşık olarak  60 W /2M)  doğal 
soğutma ile nasıl karşılanacağı irdelenecektir. Fan Coilli sistemlerde doğrudan havayı kullanarak 
doğal soğutmadan faydalanmak mümkün değildir. 
 
Değişken debili sistemlerde doğal soğutmadan faydalanmak ancak zonlama sisteminin doğru 
yapılması koşulu ile mümkündür. Şekil 3 de görüldüğü gibi VAV-PH isteminde iç zonda doğal 
soğutmadan faydalanabilmek için iç zon ve dış zon klima santralleri zorunlu olarak ayrıştırılmıştır. 
Özellikle kış çalışmasında dış kabuk santrali minimumda ve %100 dış hava ile çalışırken yani dış 
kabuktaki insanların temiz hava ihtiyacını temin ederken  (ısı kaybı radyatörler ile karşılanıyor) iç 
zondaki klima santrali ise iç ısı yüklerine bağlı olarak maksimuma yakın bir debide ve soğutma 
amaçlı çalışacaktır. Bu zonlama mantığına göre çalışan sistem Şekil 3 de gösterilmiştir. İç zonda 
kışın soğutma amaçlı çalışması gerektiğinde VAV santralının (şekil 1) basit bir otomasyon yöntemi 
ile dış havanın soğukluğundan faydalanması çok basit şekilde gerçekleştirilecektir. VAV lı 
uygulamalarda iç ve dış zon için aynı klima santralının seçilmesi durumunda bu olasılığın gerek 
işletme mantığı gerek iç ve dış zonun farklı davranışı nedeniyle oldukça azalacağı unutulmamalıdır. 
 

 
 

Şekil 3. VAV-PH sisteminde doğal soğutma uygulaması 
 
Doğal soğutmanın sorunsuz olarak uygulandığı diğer bir sistem ise VAV; FC-OSA sistemidir,(Şekil 4) 
bu sistemde dış kabuk fan coiller ile ısıtılıp soğutulurken insanların taze hava ihtiyacı sabit debide 
çalışan ayrı bir temiz hava santrali ile sağlanmaktadır. İç zon ise VAV sistemi ile kontrol edilmektedir, 
geçiş dönemlerinde ve kış işletmesinde iç zon klima santrali doğal soğutmadan maksimum 
kapasitede faydalanmaktadır. 

 
 

Şekil 4. VAV; FC- OSA Sisteminde doğal soğutma uygulaması 
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Yer Değiştirmeli (Displacement) vantilasyon sistemlerinde, bilindiği gibi şartlandırılmış hava mahale 
döşeme seviyesine yakın ve düşük hızda bırakılır, şartlandırılmış havanın sıcaklığı ise Şekil 5 de 
görüldüğü gibi 19 ºC de gönderilir, bu sıcaklık baş yüksekliğinde 23 ºC, tavan seviyesinde ise  26ºC 
civarındadır. Üfleme havası ile dönüş havası arasındaki sıcaklık farkı 7 ºC gibidir diğer tüm havalı 
sistemlerde bu fark 9-10 ºC civarındadır. Üfleme havası tasarım değerinin yüksek olması nedeniyle 
bu sistemlerde geçiş dönemlerinde doğal soğutma (free cooling) opsiyonun dan daha verimli şekilde 
faydalanmak mümkündür. 

 
Şekil 5. Yer Değiştirmeli (Displacement) vantilasyon 

 
Doğal soğutmanın bir başka uygulaması gece soğutma prosesidir, gündüz gece arasındaki sıcaklık 
farkının bölgelere göre 10-15 ºC arasında olduğu göz önüne alınırsa, sabaha karşı dış hava 
sıcaklığının 20 ºC ve altında olması durumunda klima santralini soğutma gruplarını çalıştırmadan 
100% dış hava ile havalandırılarak binanın termal ısısının düşürülmesi ve iç hava kalitesinin 
yükseltilmesi anlamında çok önemli katkı sağlayacağı aşikardır. 
 
 
2.3 Su Tarafı Doğal Soğutma Uygulamaları 
 
Bu sistemler dış hava ile soğutma grubu su devresi arasında ısı transferi esasına göre çalışırlar, yani 
dış hava sıcaklığı uygun koşullara geldiğinde ve yapının bazı bölgelerinde hala soğutma ihtiyacı 
hissedildiğinde soğutma grubunu çalıştırmadan veya kısmi yükte çalıştırarak soğutma devresi 
suyunu soğutmaktır. 
 
Soğutma grubu suyunu doğal soğutma ile soğutmak için kuru soğutucuları(dry cooler), yaş tip 
soğutucuları (wet cooler), kapalı ve açık tip soğutma kuleleri kullanan sistemlerin yanı sıra doğrudan 
hava soğutmalı soğutma gruplarına ilave edilen soğutucular ile paket olarak hizmete sunulan 
sistemler de mevcuttur. 
 
Bu sistemler ile genellikle fan coillerin veya 100 % dış hava ile çalışma imkanı olmayan minimum 
sabit dış hava ile çalışan klima santralarının soğutucu bataryalarının soğuk su ihtiyacı karşılanır. 
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Şekil 5 de Moskova da uygulaması yapılan bir alışveriş ve iş merkezi projesinde kullanılan doğal 
soğutma sisteminin şematik resmi gösterilmiştir. 
 
Doğal soğutma sisteminde dry cooler kullanılmıştır dry cooler yaz alışmasında kondenserdeki 
soğutucu akışkanı yoğuşturmak amacı ile kullanılırken ara mevsimlerde ve kışın doğal soğutma 
amaçlı kullanılmıştır.  
 
Yapıdaki klima sisteminde dış kabukda ki ısı kaybı radyatörler ile karşılanırken iç ve dış zondaki 
soğutma yükü yüksek basınçlı fan coiller ile karşılanmıştır bu nedenle özellikle alışveriş 
merkezlerinde fan coillerin ihtiyacı olan soğuk su ara mevsimlerde ve kışın soğutma gruplarını 
çalıştırmadan doğal soğutma ile elde edilmiştir. 
 
Dış hava sıcaklığının -30 ºC lere ulaşması nedeniyle dry cooler tarafında ciddi bir anti freze 
yüklemesi yapılmıştır. 
 

PLAKALI ISI
DEĞİŞTİRİCİ

DRY COOLER

KONDENSER

KOMP.

EVAPARATÖR

SOĞUTUCU SU DEVRESİ

FCU

 
 

Şekil 6. Doğal Soğutmalı Çevrimi 
 
Benzer uygulamalarda kuru soğutucu (dry cooler) yerine yaş soğutucu(wet cooler) veya kapalı tip 
soğutma kulesi kullanmak mümkündür. Eğer sistemde açık tip soğutucu kullanılacaksa dış hava 
sıcaklığının 0 ºC nin altında olması durumuna kulede suyun donmasına karşı gerekli önlemler 
alınmalıdır.  
 
Su tarafı doğal soğutmanın diğer bir avantajı da mevcut soğutma sistemine adaptasyonunun çok 
kısa zamanda ve düşük maliyetle yapılabilmesidir. 
 
 
 
 
3. ENDÜSTRİDE DOĞAL SOĞUTMA (FREE COOLING) UYGULAMALARI 
 
Endüstride doğal soğutmanın kullanılması tıpkı konfor klimasında olduğu gibi dış havanın 
soğukluğundan faydalanma prensibine dayanır. Plastik baskı makinelerinde, baskı makinelerinde 
doğal soğutma uygulamaları sıkça kullanılmaktadır. 

Kuru soğutucu 
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Bu bölümde İstanbul da bir baskı tesisinde baskı makineleri motorlarının soğutulması için kullanılan 
doğal soğutma (free cooling) sistemi hakkında bilgi verilecektir. 
 
 
3.1 Tasarım Kriterleri 
 
Baskı makinesi imalatçı firmanın su soğutmalı motorlar için istediği kriterler aşağıda açıklanmıştır. 
 
 Motor soğutma suyu giriş sıcaklığı 27 ºC 
 Motor soğutma suyu çıkış sıcaklığı 35 ºC 
 Motorlara giden suyun debisi 13 m³/h 
 Çalışma Saatleri 20-04 (365 gün) 
 Toplam soğutma kapasitesi 120 kW 
 
Yukarıdaki kriterler özellikle baskı makinelerinin gece çalışacağı göz önünde tutularak geliştirilen 
soğutma sistemi Şekil 7 da gösterilmiştir. Baskı makineleri motor soğutucusundan çıkan su P1 
pompası yardımıyla dry cooler a gönderilir, soğutucuda soğuk hava ile soğutulan su  (27 ºC) daha 
sonra plakalı tip ısı değiştiricisine gönderilir. Dış hava kuru termometre sıcaklığına bağlı olarak 
çalışan dry cooler da soğutulan suyun sıcaklığı 27 ºC nin üzerine çıkması durumunda 6/12 ºC su 
rejiminde çalışan plakalı ısı değiştiricisinde ikincil bir soğutmaya tabi tutulur. 
 

 
 

Şekil 7. Motor Suyu Soğutma sistemi 
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Kış çalışmasında dış hava sıcaklığının 0 ºC nin altına düşmesi olasılığı göz önünde tutularak su 
devresinde anti freze kullanılmıştır. Dry cooler cihazı dış hava sıcaklığının 22 ºC olması durumunda 
proses suyu sıcaklığını 35ºC den 27ºC ye düşürecek şekilde tasarlanmıştır. 
 
 
3.2 Enerji Analizi 
 
Kuru soğutucuda 13 m³/h lik suyun sıcaklığını 35 ºC den 27 ºC ye düşürmek yani 121 kW lık ısı 
yükünü karşılamak için 2 kW lık 3 adet aksiyel fan kullanılmıştır. Fanların çektiği güç ise toplam 3,9 
Kw olarak ölçülmüştür. Sistemin COP değeri 30 civarındadır. 
 
Bu ısı yükünün tümü hava soğutmalı soğutma grubu tarafından karşılanması durumunda, soğutma 
grubu COP si 3 civarında olduğu kabul edilirse tüketilen enerji 121/3 = 40 kW civarında olur. 
 
Sonuç olarak kurulan doğal soğutma sistemi ile 90 % oranında enerji tasarrufu sağlanmış ve sistem 
kendini  5 ayda amorti etmiştir (ref..) 
 
 
SONUÇ 
 
Ülkemizde klima veya ısıtma sistemlerinde enerji tasarrufu diyince genellikle ilk akla gelenler ısı geri 
kazanım sistemleri, hız kontrollü cihazlar ve yalıtım akla gelmektedir. Bu çalışmada binada konfor 
şartlarını yükseltirken enerji tasarrufunun da yapılabilineceğini bunun için sistem seçiminin ve 
zonlamanın ne kadar önemli olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Yatırımcılar enerji tasarrufu konusunda 
sadece işletme maliyeti anlamında değil çevre duyarlılığı anlamında da bilgilendirilmelidir. 
 
Geceleyin ışık saçan binalar yerine çevreyle uyumlu binaların ön plana çıkarılması için yatırımcılar 
ve işletmeciler üzerinde gerek mevzuatlar, gerek ilgili sivil toplum kuruluşları ile baskı kurulmalıdır. 
 
Her ne kadar bu çalışmanın konusu olmasa da sistem seçiminde özellikle su kaynaklı ısıtma 
sistemleri de( özellikle yapıda aynı anda zonlar arasında ısıtma ve soğutma ihtiyacı olması 
durumunda ) unutulmamalıdır. 
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İZMİR İLİ İÇİN SERBEST SOĞUTMA POTANSİYELİNİN 
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ÖZET 
 
Havalı tip iklimlendirme sistemlerinin en büyük avantajlarından biri, serbest soğutma yapmaya uygun 
olmalarıdır. Serbest soğutma, dış havanın uygun koşullarında bir mahalin doğrudan dış hava ile 
soğutulması temeline dayanmaktadır. Bir bölgenin yerel iklim özelliklerine göre serbest soğutma 
potansiyeli farklıdır. Bu potansiyelin belirlenmesi için iklim verilerinin detaylı analizi gerekir. Bu 
çalışmada İzmir ilinin serbest soğutma potansiyeli belirlenmiştir. Serbest soğutma şartlarının tespitinde 
dış hava sıcaklığı ana parametre olarak ele alınmıştır. Bu amaçla ilk olarak İzmir ilinin 16 yıllık saatlik 
dış hava sıcaklıkları kullanılarak bin değerleri belirlenmiştir. İzmir ilinin serbest soğutma potansiyeli, 
sabit iç hava sıcaklığı ile saatlik dış havanın sıcaklığı arasındaki farka göre belirlenmiştir. İzmir ilinde 
tam havalı iklimlendirme sistemine sahip bir binada, soğutma sezonu boyunca serbest soğutma 
uygulaması durumundaki enerji analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, yapıların iklimlendirmesinde serbest 
soğutma uygulaması ihmal edilmeyecek bir konumda olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’nin büyük 
illerinden olan ve Ege bölgesinin genel iklim özelliklerini taşıyan İzmir’de serbest soğutma 
uygulamalarının yaygınlaştırılması ve mevcut potansiyelin kullanılması önemli oranda enerji tasarrufu 
sağlayacaktır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Havalı tip iklimlendirme sistemlerinin en büyük avantajlarından biri, serbest soğutma (free cooling) 
yapmaya uygun olmalarıdır. Uygun dış hava koşullarında iklimlendirilecek mahalin, doğrudan dış hava 
ile soğutulması serbest soğutma ya da ekonomizer çevrim olarak adlandırılır. Uygun dış hava koşulu, 
dış ortam havasının entalpi veya sıcaklığının, iç ortam havasının entalpisi veya sıcaklığından düşük 
olmasıdır. 
 
Soğutma sisteminin serbest soğutma yapması durumunda, mekanik soğutmaya ihtiyaç duyulmaz, 
ortama sevk edilen dış havanın taşınması için sadece fanlar çalışır. Dolayısıyla sistemin enerji tüketimi 
minimum seviyededir. Serbest soğutma uygulaması için uygun olmayan dış hava koşullarında ise, 
sadece havalandırma için gerekli (minimum) miktarda dış hava kullanılarak mevcut soğutma grubu 
devreye alınır. Kuru iklime sahip bölgelerde ekonomizer çevrimli sistemler %15-80 oranında soğutma 
enerjisinde tasarruf potansiyeline sahiptir. Bu yüksek oranda tasarruf potansiyeli sistemin doğru 
seçimi, montajı, denenmesi ve işletilmesiyle olanaklıdır [1]. 
 
Serbest soğutma potansiyeli, mekanik soğutmaya ihtiyaç duymadan, ısıl konforu sağlayacak şekilde 
dış ortam şartlarının soğutma yükünü karşılamasının bir ölçüsüdür [2]. Serbest soğutma 
uygulamalarında dış hava şartları, sıcaklık kontrolü veya entalpi kontrolü yapılarak belirlenir [3, 4]. Dış 
sıcaklık kontrolü yönteminde, dış hava belirli bir sıcaklık değerine set edilir. Bu set değerinin üstündeki 
sıcaklıklarda, sistemin mekanik soğutma yapması sağlanır. Mekanik soğutma çalışmasında taze hava 
minimum oranda kullanılır. Set değerinin altındaki dış hava sıcaklık değerlerinde ise, sistemin 
maksimum oranda dış hava kullanmasına izin verilerek serbest soğutma yapması sağlanır. Sıcaklık 
kontrolü, entalpi kontrolüne göre daha basit olduğundan tercih edilmektedir. Entalpi kontrolü 
uygulamalarda çeşitli problemlerle karşılaşılmaktadır [3]. 
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Serbest soğutma uygulamalarında doğrudan dış hava kullanıldığından iç hava kalitesi artmaktadır. 
Yüksek kalitede iç ortam havası, dünyanın birçok bölgesinde bürolarda rastlanan orta kalitede havaya 
göre, % 5-10 verimlilik artışı getirebilmektedir [5]. İşletmelerde genellikle ihmal edilen yıllık iş kaybı, 
çoğu zaman enerji, sermaye ve binanın işletme giderlerinden çok daha fazladır.  
 
Serbest soğutma tek başına mekanik soğutma sistemlerine alternatif olmayıp, mekanik sistemi 
destekleyici ve tamamlayıcı bir sistem olarak düşünülmelidir [6]. Özellikle yüksek ısıl kapasiteli dış 
yapı elemanlarından oluşturulan yapılarda, serbest soğutma ile mekanik soğutma sisteminin tasarım 
kapasitesi düşürülebilir. Bu yapılarda gün boyunca yapı elemanlarında depolanan ısı enerjisi, gece 
periyodunda serbest soğutma yapılarak uzaklaştırılır [7]. Gece soğutması uygulanan bir binada, yapı 
elemanlarının ısıl kapasitesine bağlı olarak, binanın toplam soğutma yükünün %27-36 oranında 
azaltılabileceğini belirlenmiştir [8]. Benzer şekilde, İstanbul'da bir örnek ofis binasında doğal ve 
mekanik sistemin birlikte uygulandığı hibrit bir klima sisteminin simülasyon çalışmasında, mekanik 
havalandırma ve mekanik soğutma ünitelerinin çalışma sürelerinden sırasıyla %38 ve %47 
oranlarında tasarruf edilebileceği gösterilmiştir [9]. Diğer bir çalışmada, İzmir, Ankara ve İstanbul 
şartlarında serbest soğutma yapan hava soğutmalı bir soğutma ünitesinin yıllık işletme giderlerinde 
yaklaşık olarak sırasıyla % 15, %30 ve %38 oranında tasarruf sağlandığı ifade edilmiştir [10].  
 
İklim özelliklerine göre bölgesel olarak serbest soğutma potansiyelinde farklılıklar görülür [11-16]. Bu 
potansiyelinin belirlenmesi için iklim verilerinin detaylı analizi gerekir. İzmir ilinin serbest havalandırma 
potansiyellinin belirlenmesinde bin (sıcaklık aralığı) değerleri kullanılmıştır. Bin değerleri; bir sıcaklık 
aralığının, belli bir zaman periyodundaki görülme saatini gösterir [17, 18]. Bu çalışmada, İzmir’in 1983-
1998 yılları arası 16 yıllık uzun dönem saatlik dış hava sıcaklık değerleri kullanılarak, sıcaklık aralığı 
(bin) değerleri 3 oC artışlarla ve günlük 4 saatlik periyotlar için tespit edilmiş bin değerleri kullanılmıştır. 
Tablo 1’de soğutma ihtiyacının olduğu aylar için bin değerleri verilmiştir. Tablo 1’den görüleceği gibi, 
Mayıs ayında 01:00-04:00 zaman periyodunda 15 °C/18 °C sıcaklık aralığı 47 saat görülmüş, Ağustos 
ayında ise 15 °C/18 °C sıcaklık aralığı hiçbir zaman periyodunda tespit edilmemiştir. 
 
Uzun dönem günlük ortalama sıcaklıklarının yıllık değişimine göre İzmir ilinin soğutma sezonu tespit 
edilmiştir. Şekil 1’de İzmir ili için günlük minimum, maksimum ve ortalama sıcaklık değerlerinin yıl 
boyunca değişimi görülmektedir. Şekildeki değerler, 16 yıllık uzun dönem ortalamalardan elde 
edilmiştir. 15 oC ortalama dış sıcaklık değerine göre (ortalama maksimum sıcaklık 22 oC civarındadır), 
soğutma sezonu 1 Nisan’da (91. gün) başlamakta, 31 Ekim’de (305. gün) bitmektedir. Ortalama dış 
sıcaklık değerlerinin 15 oC ile 22 oC arasındaki olduğu dönem, soğutma yükünün bağıl olarak düşük 
olduğu geçiş dönemi kabul edilirse, Nisan, Mayıs, Eylül ve Ekim geçiş ayları olarak ele alınabilir. 
 
Bu çalışmada, bin değerleri yardımıyla İzmir’in serbest soğutma potansiyeli çeşitli durumlar için 
incelenerek, bir uygulama yapılmıştır.  
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Tablo 1. İzmir ili bin değerleri (saat/ay) 
 

Ay Zaman 
Aralığı 

Sıcaklık Aralıkları (ºC) 
3/6 6/9 9/12 12/15 15/18 18/21 21/24 24/27 27/30 30/33 33/36 36/39 39/42 

N
is

an
 

01-04 2 12 36 39 21 7 3 0 0 0 0 0 0 
05-08 2 13 32 38 24 8 3 0 0 0 0 0 0 
09-12 0 1 8 22 32 33 16 6 2 0 0 0 0 
13-16 0 1 4 13 21 30 30 14 6 1 0 0 0 
17-20 0 2 9 24 33 31 15 5 1 0 0 0 0 
21-24 1 5 23 39 34 13 4 1 0 0 0 0 0 

M
ay

ıs
 

01-04 0 1 5 24 47 35 10 2 0 0 0 0 0 
05-08 0 1 4 21 40 36 18 3 1 0 0 0 0 
09-12 0 0 0 3 11 23 36 34 14 3 0 0 0 
13-16 0 0 0 1 6 14 28 37 28 8 2 0 0 
17-20 0 0 0 3 14 29 39 27 10 2 0 0 0 
21-24 0 0 1 12 33 42 28 7 1 0 0 0 0 

H
az

ira
n 

01-04 0 0 0 0 8 45 46 20 1 0 0 0 0 
05-08 0 0 0 0 6 32 48 28 6 0 0 0 0 
09-12 0 0 0 0 1 1 10 37 44 22 5 0 0 
13-16 0 0 0 0 1 1 3 18 42 37 16 2 0 
17-20 0 0 0 0 0 3 15 42 39 17 4 0 0 
21-24 0 0 0 1 1 15 46 43 13 1 0 0 0 

Te
m

m
uz

 

01-04 0 0 0 0 0 8 47 58 10 1 0 0 0 
05-08 0 0 0 0 1 6 46 55 14 2 0 0 0 
09-12 0 0 0 0 0 0 2 14 49 44 13 2 0 
13-16 0 0 0 0 0 0 0 4 21 53 36 8 2 
17-20 0 0 0 0 0 0 3 16 47 44 12 2 0 
21-24 0 0 0 0 0 2 14 54 45 8 1 0 0 

A
ğu

st
os

 

01-04 0 0 0 0 0 7 54 52 10 1 0 0 0 
05-08 0 0 0 0 0 11 53 49 10 1 0 0 0 
09-12 0 0 0 0 0 0 1 23 53 36 10 1 0 
13-16 0 0 0 0 0 0 0 4 29 55 28 7 1 
17-20 0 0 0 0 0 0 3 24 53 35 8 1 0 
21-24 0 0 0 0 0 1 20 58 39 5 1 0 0 

Ey
lü

l 

01-04 0 0 0 1 19 49 41 9 1 0 0 0 0 
05-08 0 0 0 2 22 48 37 10 1 0 0 0 0 
09-12 0 0 0 0 0 7 27 45 31 9 1 0 0 
13-16 0 0 0 0 0 1 8 33 43 29 6 0 0 
17-20 0 0 0 0 0 10 32 48 23 6 1 0 0 
21-24 0 0 0 0 7 28 53 28 4 0 0 0 0 

Ek
im

 

01-04 0 2 13 28 46 25 9 1 0 0 0 0 0 
05-08 0 3 14 33 42 24 7 1 0 0 0 0 0 
09-12 0 0 2 8 21 37 33 16 6 1 0 0 0 
13-16 0 0 1 4 11 23 38 29 13 5 0 0 0 
17-20 0 0 2 12 24 43 30 10 3 0 0 0 0 
21-24 0 0 8 19 43 39 12 3 0 0 0 0 0 
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Şekil 1. İzmir ilinin uzun dönem minimum, maksimum ve ortalama sıcaklıklarının yıl boyunca değişimi 
 
 
 
 
2. ÖRNEK UYGULAMA VE SİSTEM TASARIMI 
 
Örnek uygulama için İzmir ilinde Şekil 2’de kat planı verilen bir finans kurumu seçilmiştir. Binada 9:00-
21:00 çalışma saatlerinde 12 personelin çalıştığı ve 9:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arası ortalama 
olarak 10 kişinin işlem yaptırdığı kabul edilmiştir.  
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Şekil 2. Örnek binanın kat planı 
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Binanın aydınlatma enerjisi 4160 W ve kullanım oranı 0.7’dir. Kullanılan cihazlarından (bilgisayar, 
yazıcı, fotokopi ve fax) olan toplam ısı kazancı 2380 W ve kullanım oranı 0.8’dir. Binanın iç konfor 
şartları, 24 °C kuru termometre sıcaklığı ve %50 bağıl nem’dir. İzmir ilinin yaz tasarım değerleri olarak; 
kuru termometre sıcaklığı 37 °C, Yaş Termometre sıcaklığı 24 °C, özgül nem 13.5 g/kg ve günlük 
sıcaklık farkı 12.8 °C alınmıştır [19]. Binanın dış duvarlarının toplam ısı transfer katsayısı 0.5 W/m2K, 
tavanlarının 0.3 W/m2K, kapı ve pencerelerinin ise 2.8 W/m2K’dir. 
 
Bina soğutma yükü RTS hesap yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır [17, 20]. Bina tasarım soğutma 
yükü 21 Temmuz’a göre hesaplanarak Şekil 3’te verilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi binanın en yüksek 
tasarım soğutma yükü saat 17:00’da görülmüştür. Bu durumda toplam soğutma yükü 26.18 kW ve 
duyulur ısı oranı (DIO) ise 0.96’dir.  
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Şekil 3. Bina tasarım soğutma yükünün değişimi 

 
Örnek bina, Şekil 4’te şematik olarak gösterilen havalı tip iklimlendirme sistemi ile iklimlendirilmiştir. 
İklimlendirme sisteminin karışım odasında, havalandırma için gerekli taze hava ile dönüş havası 
karıştırılarak soğutma serpantinine gönderilmektedir. Burada bina soğutma yükünü karşılayacak 
şekilde minimum 15°C sıcaklığa kadar soğutularak, sabit hava debisinde mahale gönderilmektedir. Bu 
işlem, Şekil 5’te verilen psikrometrik diyagram üzerinde gösterilmiştir. ASHRAE’nin havalandırma ile 
ilgili standardında bürolar için kişi başına taze hava miktarı 28 m3/h olarak önerilmektedir [21]. Bu 
standarda uygun olarak, binanın toplam taze hava miktarı 616 m3/h olarak belirlenmiştir. 
 
Yukarıda verilen tasarım şartlarına göre iklimlendirme sisteminin psikrometrik analizi yapılarak 
sistemin tasarım değerleri bulunmuştur. Soğutma grubunun tasarım kapasitesi 30.77 kW ve toplam 
hava debisi 9895 m3/h olarak belirlenmiştir. Tasarım kapasitesine uygun olarak 37 °C nominal çalışma 
şartlarında, soğutma kapasitesi 30.80 kW, etkinlik katsayısı (COP) 2.39 ve enerji tüketimi 12.9 kW 
olan hava soğutmalı soğutma grubu seçilmiştir. Klima santralinde emme ve basma fanlarının toplam 
motor gücü (3+4 kW) 7 kW ve hava dağıtımı sabit debide olmaktadır. 
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Şekil 4. Havalı tip iklimlendirme sisteminin çalışma prensibi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. Havalı tip iklimlendirme sistemi soğutma işleminin psikrometrik diyagramda gösterilmesi 
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3. İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN SİMULASYONU 
 
Ekonomizer çevrimin kullanıldığı iklimlendirme sistemlerinde, dış havanın uygun değerlerinde ortamın 
konfor şartlarının sağlanması için ortamdan uzaklaştırılması gereken yükün tamamı (serbest 
soğutma) veya bir bölümü (kısmi serbest soğutma) karşılanabilir.  
 
Dış hava kontrollü ekonomizer çevriminde, ilk olarak dış hava sıcaklığı belirlenir. Sonra dış hava 
sıcaklığı, serbest soğutma için belirlenen set değeri ile karşılaştırılarak sistemin mekanik soğutma, 
serbest soğutma veya kısmi serbest soğutma yapmasına izin verilir.  
 
Serbest soğutma uygulamalarında sıcaklık set değeri, oda sıcaklığı ile üfleme sıcaklığı arasında 
seçilmesi uygundur [15, 16]. 
 
• Eğer set değeri üfleme sıcaklığına eşit olarak seçilirse, iklimlendirme sistemi, dış havanın üfleme 

sıcaklığına eşit ve küçük değerlerinde serbest soğutma, büyük değerlerde ise mekanik soğutma 
modunda çalışır. 

• Eğer set değeri üfleme sıcaklığından büyük seçilirse, iklimlendirme sistemi, dış havanın üfleme 
sıcaklığına eşit ve küçük değerlerinde serbest soğutma, oda sıcaklık değerinden büyük 
değerlerde mekanik soğutma, üfleme sıcaklığından büyük ve oda sıcaklığından küçük 
sıcaklıklarda ise kısmi serbest soğutma modunda çalışır.  

 
İklimlendirme sistemi mekanik soğutma çalışma modunda iken, havalandırma için gerekli taze hava 
(minimum dış hava) ile dönüş havasından elde edilen karışım havası soğutma serpantininden 
geçirilerek mahalin ısıl konforu sağlanır. İklimlendirme sistemi soğutma grubu ve fanları çalışır 
durumdadır. 
 
Serbest soğutma modunda iken, klima santraline maksimum miktarda alınan dış hava, doğrudan 
mahale gönderilerek ısıl konfor sağlanır. İklimlendirme sistemi soğutma grubu devre dışıdır ve sadece 
fanlar çalışır durumdadır. 
 
Kısmi serbest soğutma modunda ise, klima santraline maksimum oranda alınan dış hava, soğutma 
serpantininde üfleme sıcaklığına düşürülerek mahale gönderilir. Böylece oda soğutma yükü 
karşılanarak ısıl konfor sağlanır. İklimlendirme sisteminin soğutma grubu ve fanları çalışır durumdadır. 
Ancak bu durumda, serpantin yükü mekanik soğutma çalışma durumuna göre daha az olduğundan 
sistemin enerji tüketimi de azalmaktadır. 
 
Bu çalışmada, iklimlendirme sisteminin sıcaklık set değeri üfleme sıcaklığına eşit olduğu (15 °C), ve 
yüksek olduğu (18°C ve 21 °C ) durumlar için, serbest soğutma potansiyelleri tespit edilmiştir. Diğer bir 
ifade ile Tdış≤ 15 oC, Tdış≤ 18 oC ve Tdış≤ 21 oC şartları incelenmiştir.  
 
Şekil 6’da, bu çalışmada dikkate alınan dış hava sıcaklık kontrollü ekonomizer çevriminin akış 
diyagramı gösterilmiştir. Bu akış diyagramına uygun olarak hazırlanan bilgisayar programı ile 
iklimlendirme sisteminin çalışması simule edilmiştir. Simülasyon için gerekli olan dış veriler, dış hava 
sıcaklık ve mutlak nemi, oda havası sıcaklık ve bağıl nemi, sistemin saatlik taze hava miktarı ve 
maksimum hava debisi, oda soğutma yükü ve bina duyulur ısı oranıdır. Her bin sayısına uygun olarak 
aylara göre dış hava sıcaklıkları alınmıştır. Dış hava mutlak nemi, uzun dönem aylık ortalama 
değerlerden tespit edilmiştir. Oda sıcaklığı 24 oC sabit sıcaklıkta ve %50 bağıl nemdedir. Üfleme 
sıcaklığı 15 °C’dir. Binanın toplam taze hava miktarı 616 m3/h ve maksimum fan debisi 9895 m3/h’tir. 
Her bin aralığı için oda soğutma yükü RTS yöntemine göre hesaplanmıştır. Sistemin psikrometrik 
analizi yapılarak, her bin sayısı için sistemde kullanılan temiz hava miktarından kaynaklanan yük oda 
soğutma yüküne ilave edilerek soğutma serpantini yükü bulunmuştur. Bulunan bu soğutma yükü 
altında soğutma ünitesi ve fanların enerji tüketimleri belirlenmiştir. Soğutma ünitesinin her bin sayısı 
için COP değerleri yerel üreticiden sağlanmıştır. 
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Şekil 6. Dış hava sıcaklık kontrollü ekonomizer çevrimi akış diyagramı 
 
 
 
 
4. TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRME 
 
Şekil 7’de İzmir ilinin soğutma sezonu boyunca, dış hava sıcaklığının (Tdış) ≤ 15 oC, 18 °C, 21 oC ve 24 

oC şartları için aylık serbest soğutma potansiyelleri gösterilmiştir. Şekillerden görüldüğü gibi, genel 
olarak Nisan, Mayıs, Eylül ve Ekim gibi geçiş dönemlerindeki aylarda serbest soğutma potansiyeli 
yüksek olmakta ve Tdış’ın artmasıyla potansiyel daha da artmaktadır. Haziran, Temmuz ve Ağustos 
gibi yaz aylarında ise serbest soğutma potansiyeli düşmektedir. Ağustos en düşük serbest soğutma 
potansiyeline sahip ay olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Şekil 8’de günlük zaman dilimlerinde serbest soğutma potansiyelinin değişimi geçiş aylarından Nisan 
ve Ekim ayları için gösterilmiştir. Şekillerden serbest soğutma potansiyelinin gündüz ( 09:00-12:00 ve 
13:00-16:00), özellikle öğle saatlerinde en düşük değerlerde olduğu gözlenmektedir.  Gün içerisindeki 
sıcaklık değişimi göz önüne alındığında bu durum beklenebilir. Gece periyotlarında (17:00-20:00, 
21:00-24:00, 01:00-04:00 ve 05:00-08:00) gözlenen serbest soğutma potansiyelleri, gündüz 
periyotuna göre oldukça artmaktadır. Dolayısıyla mesai saatleri dışında (gece periyodunda) gece 
soğutması uygulaması ile binada oluşan soğutma yükleri düşürülerek iklimlendirme sistemi tasarım 
kapasiteleri ve işletme giderlerinde tasarruf sağlanabilir. Tdış’ın artması ile serbest soğutma 
potansiyelinde dikkate değer artışlar gözlenmektedir. Nisan ayında Tdış≤ 21 oC için gözlenen serbest 
havalandırma potansiyeli, gündüz periyodu hariç (13:00-16:00) %80’in üzerindedir.  
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Şekil 7. İzmir ilinin Tdış≤ 15 oC, 18 °C 21 oC ve 24 oC şartları için aylık serbest soğutma potansiyelleri 

 
Yukarıda verilen serbest soğutma potansiyellerinin havalı tip bir iklimlendirme cihazında enerji tüketimi 
ve işletme maliyetine etkisi belirlenmiştir. Serbest soğutma durumunun tespiti için dış hava sıcaklığı 
kontrolü yapılmıştır. Sıcaklık kontrolü için Tdış≤ 15 oC, 18 °C, ve 21 oC durumları incelenmiştir. Binanın 
iklimlendirmesi mesai saatleri (9:00-21:00) içinde yapılmaktadır. Günün kalan saatlerinde sistem 
kapatılmaktadır. 
 
Tablo 2’de iklimlendirme sisteminin fan ve soğutma grubunun toplam enerji tüketimleri verilmiştir. 
Tablodan görüldüğü gibi iklimlendirme sisteminde enerji tasarrufu Nisan ve Ekim aylarında en yüksek, 
Haziran, Temmuz Ağustos ve Eylül aylarında ise en düşük olmuştur. 15 oC’lik set değerinde sadece 
Nisan ayında (%13) kayda değer bir enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Set değeri 21 oC’ye arttırıldığında 
Nisan (%42), Mayıs (%16) ve Ekim (%29) aylarında önemli derecede enerji tasarrufu elde edilebilir. 
Soğutma sezonunda 21oC için toplam % 13 oranında enerji tasarrufu elde edilmiştir. 18 ve 21 oC set 
değerlerinde iklimlendirme sisteminin mekanik soğutma modunda çalışma süresi 15 oC’ye göre 
azalmakta ve sistem daha fazla kısmi serbest soğutma modunda çalışmaktadır. 
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Örneğin günlük olarak 9:00-21:00 zaman periyodunda çalışan iklimlendirme sisteminin, Nisan ayı 
toplam çalışma süresi 360 saattir. 15 oC set değerinde, bu çalışma süresinin 84 saatinde serbest 
soğutma yapmakta, kalan sürede mekanik soğutma yapmaktadır. 18 oC set değerinde, iklimlendirme 
sistemi 84 saat serbest soğutma, 86 saat kısmi serbest soğutma ve 190 saat mekanik soğutma 
yapmaktadır. Set değeri 21 oC’ye yükseltildiğinde, çalışma süreleri serbest soğutma için 84 saat, kısmi 
serbest soğutma için 180 saat ve mekanik soğutma için 96 saat olmaktadır. İzmir ilinin serbest 
soğutma potansiyeli geçiş dönemlerinde kullanılarak önemli oranda enerji tasarrufu sağlanabilir. 
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Tdış ≤ 15 - Ekim
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Tdış ≤ 18 - Nisan

0 20 40 60 80 100

01-04

05-08

09-12

13-16

17-20

21-24

Za
m

an

%

 

Tdış ≤ 18 - Ekim
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Tdış ≤ 21 - Nisan
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Tdış ≤ 21 - Ekim
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Şekil 8. Nisan ve Ekim aylarına ait Tdış≤ 15 oC, 18°C ve 21 oC için serbest soğutma potansiyelleri 

 Seminer Bildirisi 



   ___________________________________________  695  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

Tablo 2. Çeşitli çalışma durumları için iklimlendirme sisteminin aylık enerji tüketimi 
 

Aylar Mekanik Soğutma 
(kWh) 

Ekonomizer Çevrim (kWh) 

Tdış≤ 15 Tdış≤ 18 Tdış≤ 21 

Nisan 6086 5307 4477 3538 

Mayıs 6432 6367 6068 5408 

Haziran 6339 6329 6281 6001 

Temmuz 6535 6535 6535 6485 

Ağustos 6623 6623 6623 6623 

Eylül 6297 6297 6297 6117 

Ekim 6268 6043 5502 4473 

Soğutma Sezonu 44579 43501 41783 38646 
 
 
 
 
SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
Bu çalışmada, farklı dış hava sıcaklık değerlerinde havalı tip bir iklimlendirme sistemleri için İzmir ilinin 
serbest soğutma potansiyeli araştırılmıştır. İklimlendirilen örnek bina için sistem tasarımı yapılarak 
sistemin serbest soğutma yapması durumunda elde edilecek enerji tasarrufu miktarı belirlenmiştir. 
 
Elde edilen sonuçlara göre; İzmir ilinin aylık serbest soğutma potansiyeli aylara göre değişmekte olup, 
bu potansiyel geçiş aylarında yüksek, yaz aylarında düşük olmaktadır. Dış hava sıcaklık set değerinin 
(Tdış) artması ile serbest soğutma potansiyelinde dikkate değer artışlar gözlenmektedir. 
 
Örnek uygulama için 09:00-21:00 saatleri arasında çalıştırılan iklimlendirme sisteminde, enerji 
tasarrufu en fazla Nisan (%42) ve Ekim (%29 ) aylarında görülmüştür. Haziran, Temmuz Ağustos ve 
Eylül aylarında dikkate değer bir enerji tasarrufu elde edilmemiştir.  
 
Yüksek iç ısı yüklerine sahip binalarda ve uzun işletme rejimli sistemlerde serbest soğutma 
uygulaması ile enerji tasarrufu yapılabilir. Özellikle ticari binalarda mesai saatleri dışında gece 
soğutması yapılması, bina soğutma yükünü azaltıcı bir etki yapacağı açıktır. Bu durum binanın 
iklimlendirme sistemi için, gerek ilk yatırım gerekse işletme giderlerinde pozitif yönde önemli katkılar 
sağlayacaktır.  
 
Sonuç olarak, enerji kaynaklarının etkin olarak kullanılması için, yapıların iklimlendirme çalışmalarında 
serbest soğutma sistemleri ihmal edilmeyecek bir konumdadır. Türkiye’nin büyük illerinden olan ve 
Ege bölgesinin genel iklim özelliklerini taşıyan İzmir’de serbest soğutma uygulamalarının 
yaygınlaştırılması ve mevcut potansiyelin kullanılması önemli oranda enerji tasarrufu sağlayacaktır. 
Ayrıca bu tip sistemlerin uygulamaya geçirilmesiyle, enerji tüketiminin düşmesinden dolayı küresel 
ısınmayı tetikleyen sera gazı emisyonlarını azaltacağından çevreye olumlu katkılar sağlayacaktır. 
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(DOĞAL) SOĞUTMA SİSTEMLERİ 
 
 

Hasan ACÜL 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik 
enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekelerinde, ulaşımda, iklimlendirme tesislerinde enerji 
verimliliğinin artırılması günümüzde en önemli başlık haline gelmeye başlamış, doğal kaynakların bu 
amaçla daha geniş kullanımı için sistemler geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir. 
 
Serbest Soğutma (Doğal Soğutma) ya da literatürdeki genel adlandırma ile “free cooling” sistemleri 
yaygın olarak kullanılan enerji verimliliği uygulamalarındandır. (Yazının devamında tanımlama olarak 
“Serbest Soğutma” terimi kullanılacaktır.) Serbest Soğutma sistemleri Sulu ve Havalı Sistemlerde 
yapılan uygulamalar olmak üzere iki temel kategoridedir.  
 
Kazandırdığı verim artışı ile soğutma suyu ihtiyacı olan sistemlerde işletme maliyetlerini düşüren Serbest 
Soğutma sistemi ve özellikle kuzey ülkeleri ağırlıklı olarak Avrupa’da yaygın biçimde kullanılan, A.B.D dahil 
diğer ülkelerde giderek yaygınlaşan Chilled Beam (Soğuk Tavan) sistemi enerji verimliliği amaçlı etkili 
sistemlerdir. Makalede, bu iki sistem hakkında bilgi aktarılarak iklimlendirme tesisatlarında enerji 
verimliliğinin önemine vurgu yapılmaktadır.  
 
 
1. GİRİŞ 
 
Temelde Sulu Soğutma Uygulamaları için Serbest Soğutma olarak kategorize edilen Serbest Soğutma 
teknikleri merkezi bir soğutma grubundan sağlanan soğuk su üretiminin maliyetini azaltmaya yönelik 
uygulamaları kapsamaktadır. Soğutma suyu ihtiyacı olan sistemlerde uygulanan Serbest Soğutma, 
ortamın düşük hava sıcaklığından faydalanarak soğuk su üretici grubun (chiller) kompresörünün 
çalışması olmaksızın ya da kısmen çalıştırılarak soğutma suyu elde edilmesidir. 
 
Sulu Soğutma Uygulamaları için Serbest Soğutma uygulamaları kendi içinde iki ana kategoriye 
ayrılmaktadır: 
 
1. Evaporatif Soğutma Uygulamaları 
1.1 Açık Devre Soğutma Kulesi Uygulamaları 
1.2 Kapalı Devre Soğutma Kulesi Uygulamaları 
 
2. Isı Değiştirgeçli Soğutma Uygulamaları 
2.1 Entegre Serbest Soğutma Bataryası Uygulamaları 
2.2 Kuru ve Islak/Kuru Soğutucu Uygulamaları 
 
Her bir sistem kendi avantaj ve dezavantajlarına sahip olmakla birlikte uygulanacak sistem seçimini 
etkileyen en önemli unsurlardan biri soğutma sisteminin hangi amaç doğrultusunda kullanıldığı yada 
kullanılacak olduğudur. Bu durum sistem tasarımını doğrudan etkilemektedir. 
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Diğer önemli etken ise, sistemin kurulacağı bölgenin iklim koşullarıdır. Soğutma sistemi proje 
aşamasında iken Serbest Soğutma uygulanmasının avantajlı olup olmadığının değerlendirilmesi için 
yıl boyunca soğutma ihtiyacı olan mevsimlerde sıcaklık aralıklarının belirli zaman periyotlarında tekrar 
sıklıklarının (BIN Sayısı) bilinmesi çok önemlidir. Sistem maliyet ve işletme analizleri yapılırken ihtiyaç 
duyulan soğutma suyu dereceleri ile ortam sıcaklık değerlerinin karşılaştırılması elde edilecek 
kazancın baştan bilinmesi ve sağlıklı bir yatırım kararı alınabilmesi açısından çok önemlidir. 
 
Aşağıda belirtilen noktalar da sistem seçiminde göz önüne alınması gereken diğer önemli etkenlerdir: 
 
 Sistemin Soğutma Kapasitesi 
 Soğutma Grubunun Çalışma aralıkları ve operasyon zamanı 
 Serbest Soğutma maliyeti ve uygulama ile geri ödeme süresi 
 Sistemde Kullanılan diğer yardımcı ekipmanların sisteme etkisi 
 Sistemin kurulacağı bölgenin elektrik, su vb. maliyetleri 
 
 
 
 
2. SULU SOĞUTMA UYGULAMALARI İÇİN SERBEST SOĞUTMA SİSTEMLERİ 
 
2.1 Evaporatif Soğutma Uygulamaları 
 
2.1.1 Açık Devre Soğutma Kulesi Uygulamaları  
 
 
Soğutma kulesi kullanılan sistemlerde soğutma grubunun kondenseri su soğutmalıdır. Kondenser 
boru-kovan tipindedir. Boruların dışından geçen soğutucu akışkan buharı boruların içinden geçen 
kondenser suyu tarafından soğutularak yoğuşturulur. Bu aşamada sıcaklığı yükselen kondenser 
suyunun soğutulması kule tarafından sağlanır. Soğutma grubunun yüksek dış ortam sıcaklıklarında 
çalışması esnasında kondenser suyunun soğutulması bu biçimde sağlanır. Ancak ortam havası 
sıcaklık değerlerinin soğutma sisteminde kullanılan soğuk su sıcaklık değerinin altına düşmesi ile 
birlikte soğutma grubunun çalışmasına ihtiyaç kalmaz. Bu durumda Direkt Sistemlerde, soğutma 
grubu bypass edilerek kondenser suyu sistemin ihtiyaç duyduğu soğutma suyu olarak kuleden 
doğrudan yük alma işlemi için sisteme gönderilir. Açık devre olarak çalışan kulelerde bu sistemin 
temel avantajı şöyle özetlenebilir, ihtiyaç duyulan soğuk su sıcaklığı ortam yaş termometre sıcaklığına 
en üst düzeyde yaklaştırılabilir. Bu durumda Serbest Soğutmadan sağlanan fayda da en üst düzeyde 
olacaktır. Ancak, sistemdeki ciddi dezavantaj göreceli olarak kirli kondenser suyunun temiz soğuk su 
sisteminde kirlenmeye yol açmasıdır. Kirlenme filtrasyon vb. yöntemler ile çözülmeye çalışılsa dahi 
yine de bu sistem son dönemde uygulamacılar tarafından kaçınılan bir yapıdadır. Kapalı devre-indirekt 
sistemler olarak çalışan soğutma kulesi uygulamaları ya da aynı ihtiyacı karşılayacak kuru soğutucu 
uygulamaları bu durumu ortadan kaldırmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1.a – 1.b Direkt Sistem-Açık devre su soğutma kuleli sistemler prensip şemaları [1],[2] 
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2.1.2 Kapalı Devre Soğutma Kulesi Uygulamaları  
 
Kapalı Devre Sistemlerde kondenser suyu devresi ile soğuk su devresi birbirinden ayrıdır. Açık devre 
sistemlerde ortaya çıkan kirlenme riski indirekt-kapalı devreli uygulamalarda ortadan kalkmaktadır. 
Ancak, ek bir ısı transfer yüzeyinin sisteme eklenmesi nedeni ile açık devre su kulelerine göre daha 
yüksek bir su sıcaklığı elde edilir. Bu durum Serbest Soğutma veriminde bir miktar düşmeye neden 
olur. 
 
Kapalı Devre sistemler üç ana biçimde uygulanabilir: 
 
1. Kapalı devre soğutma kulesi kullanılan sistemler: 
 
Kapalı Devre Soğutma kulesi kullanımı Serbest Soğutmada yaygın bir yöntemdir. Daha önce de 
belirtildiği gibi açık devre sistemlerde görülen kirlenme vb. risklerini ortadan kaldırmaktadır. Soğutma 
grubunun normal çalışma periyodu olan Yaz döneminde kuleden gelen kondenser suyu kapalı bir 
devre içerisinde kondenserden sirküle eder. Tamamen Serbest Soğutma yapılan Kış aylarında ise 
kuleden gelen su kapalı devre içerisinde soğuk su devresinde sirküle eder. 
 
Şekil 2.b’de Yük paylaşımlı Kapalı Devre Soğutma kuleleri Serbest Soğutma uygulaması 
görülmektedir. Bu sistem ile dönüş soğutma suyu evaporatöre girmeden önce bir ön soğutma 
işleminden geçer. Bu uygulama ile soğutma grubu üzerine gelen soğutma yükü azalmaktadır. Bu 
sistem ara sezonlarda sistem verimliliğini arttırıcı uygulamadır. 
 

  
Şekil 2.a İndirekt - Kapalı Devre Soğutma kulesi 

Serbest Soğutma uygulaması [1] 
Şekil 2.b Yük paylaşımlı Kapalı Devre Soğutma 

kuleleri Serbest Soğutma uygulaması [2] 

 
Su soğutma kulelerinde dizayna bağlı olarak su yaş termometre sıcaklığının 3-6ºC kadar üzerinde bir 
sıcaklığa kadar soğutulabilir. Kapalı devre soğutma kulelerinde açık devre su kulelerine göre 2-3ºC 
kadar daha yüksek bir su sıcaklığı elde edilebilir. Kule boyutları büyütülerek ideal koşullarda yaş 
termometre sıcaklığına çok yaklaşılabilir; ancak bu durumda yatırım maliyeti önemli oranda artacaktır. 
Su soğutma kuleleri, ilk yatırım maliyeti açısından avantajlı olmakla birlikte, işletmede sorunlarla 
karşılaşılabilmektedir. Su kulesi suyunun direkt kullanılması halinde soğutma eşanjörlerinde 
kireçlenmeye ve kirlenmeye neden olmaktadır. Ayrıca, su kulelerinde kullanılan suyun buharlaşma 
nedeniyle eksilen kısmının sürekli olarak takviye edilmesi gerekmektedir. Buna ek olarak, kule 
haznesinde biriken tortulardan kurtulmak için belirli aralıklarla suyun blöf edilmesi gerekir; haznedeki 
su, buharlaşma sonucu eksilen suyun içindeki kireç ve benzeri maddelerin sistemde birikmesi 
nedeniyle çok yüksek sertlik ve kirlilik değerlerine ulaşabilmektedir. Su kaybı ve su kalitesi yönünden 
de bu sistemlerin kullanılmasının incelenmesi gerekir. 
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2. Ek ısı değiştirgeci Kullanılan sistemler: 
 
Sistem içerisinde ayrı bir ısı değiştirgeci kullanmak sureti ile yapılan uygulamalardır. Kullanılan ısı 
değiştirgeçleri genelde plakalı tiptedir. Kış döneminde, soğuk su devresindeki ısı yükü kule suyu 
tarafından soğutucu gruba ihtiyaç duyulmaksızın ek bir ısı değiştirgeci vasıtası ile alınır. 
 

 
 

Şekil 3. Ek ısı değiştirgeci Kullanılan sistemler [1] 
 
3. Soğutucu Gaz hareketi sistemi: 
 
Soğutucu Gaz hareketi sistemi nadir olarak uygulanan bir sistemdir. Kondenser suyunun istenilen 
soğuk su sıcaklığının altında elde edilebilir olduğu durumlarda soğutma grubu bir termal sifon gibi 
çalışır. Düşük Kondenser suyu kondenserde gaz fazındaki soğutucu akışkanı yoğuşturur. Yoğuşan 
soğutucu akışkan yer çekiminin etkisi ya da yardımcı bir pompa ile evaporatöre geçer. Sistemde 
sirküle eden yüksek sıcaklıktaki soğutma suyu evaporatörde soğutucu akışkanın gaz fazına 
geçmesine neden olur. Evaporatör ve Kondenser arasındaki basınç farkı nedeni ile gaz kondensere 
geri döner. Bu sistemde evaporatör ve kondenser arasındaki akış by-pass bağlantıları ile sağlanır.  Bu 
sistem sayesinde kompresör çalışmasına gerek kalmaz. Bu sistem tüm soğutma gruplarına 
uygulanamaz. Uygulanan gruplarda da Serbest Soğutma kapasitesi soğutma grubu dizayn 
kapasitesinin %10-30’ u ile sınırlıdır. Serbest Soğutma kapasitesi, soğutma grubunun tasarım şartları 
ve istenen soğuk su sıcaklığı ile kondenser suyu sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkına bağlıdır. 
 

 
 

Şekil 4. Soğutucu Gaz hareketi sistemi [1] 
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2.2 Isı Değiştirgeçli Soğutma Uygulamaları 
 
İklimlendirme sistemlerinde, proses su soğutma tesislerinde vb. ihtiyaç duyulan soğuk su üretimi için 
çok farklı uygulamalar yapılabileceği, bu sistemlerde Serbest Soğutma uygulamalarının kategorileri 
önceki başlıklarda belirtilmişti. Hava / Su soğutmalı su soğutma grupları (Chillerler), açık / kapalı su 
soğutma kuleleri, plakalı / boru-kovan tip eşanjörler bu sistemlerdendir.  
 
Bahsi geçen uygulamalara ek olarak soğuk su üretimde oldukça yaygın kullanım alanına sahip olan bir 
diğer sistem de kanatlı-borulu ısı eşanjörlü (Soğutma Bataryalı) sistemlerdir. Bu sistemler uygulamada 
ihtiyaç duyulan soğuk su sıcaklık değerlerine bağlı olarak herhangi bir soğuk su üretici grup 
olmaksızın çalışabilmekle birlikte Serbest Soğutma uygulamaları için bir soğuk su üretici grup ile 
beraber entegre yada bağlantılı olarak da kullanılabilirler. Ortam sıcaklık değerlerinin istenilen 
soğutma suyu değerinin 1,5 – 2.0°C altına düşmesi ile birlikte bu sistemler kullanılmaya başlanabilir. 
Sistemin çalışma yapısı, tamamen mekanik soğutma (Serbest Soğutma uygulaması yok), kısmi 
Serbest Soğutma (yük paylaşımı-ön soğutma) ve tamamen Serbest Soğutma (soğutma grubu 
çalışmıyor) olmak üzere üç değişik yaklaşım ile tanımlanabilir.  
 
Su kulelerine alternatif olan bu sistemin kapalı devre çalışması sayesinde soğutma suyunun azalması 
problemiyle karşılaşılmaz, bunun yanı sıra devre içerisinde kirlenme vb. riskler bu uygulamalarda 
tamamen ortadan kalkmaktadır. 
 
Kanatlı-borulu ısı eşanjörlü (Soğutma Bataryalı) sistemler iki farklı biçimde uygulanabilir: 
 
1. Soğutma Grubu ve Entegre Serbest Soğutma Bataryası Uygulamaları  
2. Kuru ve Islak/Kuru Soğutucu Sistemleri Uygulamaları 
 
2.2.1 Soğutma Grubu ve Entegre Serbest Soğutma Bataryası Uygulamaları 
 
Enerji verimliliğinin tesisatlarda giderek ön plana çıkması tesislerde enerji tüketiminin büyük kısmını 
yaratan su soğutma gruplarının dizaynlarını da etkilemeye başlamıştır. Geleneksel su soğutma 
gruplarından farklı olarak entegre Serbest Soğutma bataryalı hava soğutmalı su soğutma grupları 
uygulamalarda kendilerini hissettirir olmuşlardır. Entegre Serbest Soğutma bataryalı grupların 
fabrikada üreticiler tarafından standart olarak imal edilmesinin yanı sıra tesiste var olan geleneksel 
gruplara da sistemde bazı değişiklikler yapılarak Serbest Soğutma bataryaları uygulanabilmektedir. 
 
Serbest Soğutma kullanılacak tesisin iklimlendirme amaçlı mı yoksa proses soğutma amaçlı mı 
çalıştığı, bunun yanı sıra devrede sirküle eden suyun eksi bir dış ortam sıcaklığı ile karşılaşıp 
karşılaşmayacağı tasarım için önemlidir. Sistemin soğutma suyu ihtiyacında %100 su kullanılabileceği 
gibi, eksi bir dış ortam sıcaklığı altında çalışan sistemde donmayı önlemek için glikol-su karışımlı 
(salamuralı) suyun kullanılması gerekmektedir. (Ağırlıkça %20 glikollü bir karışım ortalama –10oC, 
%30 glikollü bir karışım ise ortalama –16 oC’a kadar koruma sağlar.) Glikol-su karışımlı sistemin 
kullanımı durumunda unutulmaması gereken iki önemli konu vardır. Birincisi, soğutucu bataryada 
donmayı önlemek için kullanılan glikol-su karışımının kapasitesinin %100 su kullanılan sistemlere göre 
çok daha düşük olduğu ve bu nedenle de daha büyük ısı transfer alanına, dolayısıyla daha büyük 
(maliyeti daha yüksek) bir soğutucu chillere gereksinim olduğudur. İkinci nokta ise, klima santrali, 
fancoil gibi iklimlendirme cihazlarında glikol-su karışımının kullanılmasının istenmemesidir ki bu 
durumda glikol-su sistemine göre dizayn edilmiş soğuk sulu ünite ile soğuk su devresi arasına ek bir 
ısı değiştirgeci gereksinimi duyulur. Tasarım öncesi uygulama yeri ve sıcaklıklarına göre bu durumlar 
muhakkak dikkate alınmalıdır. 

 Seminer Bildirisi 



   ___________________________________________  706  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

 

  

Şekil 5.a Entegre Serbest Soğutma bataryalı 
hava soğutmalı su soğutma grubu şematik [3] 

Şekil 5.b Entegre Serbest Soğutma bataryalı 
hava soğutmalı su soğutma grubu [4] 

 
Aşağıda görsel şekiller ile Yaz, Kış ve Bahar dönemlerinde entegre Serbest Soğutma bataryalı hava 
soğutmalı su soğutma gruplarının çalışma mantığı verilmektedir. Kuru soğutma sistemlerinde de temel 
olarak aynı yaklaşım mevcut olup grup ile kuru soğutucu ayrı ayrı üniteler olarak çalışmaktadır. 
 

 
 
Şekil 6.a Entegre serbest soğutma bataryalı hava soğutmalı su soğutma grubu Yaz Mevsimi çalışma 

koşulu [5] 
 
Ortam sıcaklığı istenilen soğuk su sıcaklık değeri ve dönüş suyu sıcaklık değerinin üzerindedir. (Örnek 
Tortam: 35°C, T soğutma suyu: 10°C, T dönüş suyu: 15°C) Soğuk su ihtiyacı tamamen geleneksel 
soğutma çevrimi içerisinde soğutma grubunun kompresörü çalışması ile sağlanır. Serbest soğutma 
bataryası çalışmamaktadır. 
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Şekil 6.b Entegre serbest soğutma bataryalı hava soğutmalı su soğutma grubu Bahar Mevsimleri 
çalışma koşulu [5] 

 
Ortam sıcaklığı istenilen soğuk su sıcaklık değerinin üzerinde ve dönüş suyu sıcaklık değerinin 
altındadır. (Örnek Tortam: 13°C, T soğutma suyu: 10°C, T dönüş suyu: 15°C) Soğutma dönüş suyu 
öncelikli olarak Serbest Soğutma bataryasından geçirilerek ortam havası ile ön-soğutulur. Serbest 
soğutma kapasitesi ortam sıcaklık değerine bağlıdır. Üç yollu vana ve kontrol ünitesi vasıtası ile 
serbest soğutmadan yararlanılır. 
 

 
 

Şekil 6.c Entegre serbest soğutma bataryalı hava soğutmalı su soğutma grubu Kış Mevsimi çalışma 
koşulu [5] 

 
Ortam sıcaklığı istenilen soğuk su sıcaklık değeri ve dönüş suyu sıcaklık değerinin altındadır. (Örnek 
Tortam: 5°C, T soğutma suyu: 10°C, T dönüş suyu: 15°C) Sistemde ihtiyaç duyulan soğuk su 
tamamen ortam havası vasıtası ile serbest soğutma bataryası tarafından sağlanır. Bu durumda soğuk 
su elde edilmesi için harcanacak enerji yalnızca soğutma grubunun üzerindeki fanların çektiği güç 
kadar olacaktır. 
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UYGULAMA ÖRNEĞİ: Entegre Serbest Soğutma bataryalı su soğutma grubu uygulaması 
 

-KURU SOGUTUCU SUYU DEVRESI (YAG)

-CHILLER SUYU DEVRESI (KALIP)

-POMPA

-KURESEL VANA

-CEKVALF

11/2"

SISTEME (KALIPLARA) GIDIS.

11/2"
10m3/h 12mss

2x15m3/h 25mss-HIDROFOR

2"

2"
KONTROL PANELI

PLAKALI ESANJOR

YAG DEVRESI GIDIS 30°-SU/GLIKOL

25m3/h 12mss

REGULASYON VALFI

2x15m3/h -25mss

DENGE TANKI

-HIDROFOR

OTOMATIK  BESLEME

-OTOMATIK  BESLEME

Y1

K1

K2

Y2

BESLEME

BATARYALI SOĞUTMA GRUBU UYGULAMASI PRENSİP ŞEMASI
OTOMATIK Yaz-Kıs Konumu Kontrolu

Y
-YAZ MOTORLU VANA

K
-KIS MOTORLU VANA

YAG REGULE VANASI

 
 
Şekil 7. Entegre serbest soğutma bataryalı hava soğutmalı su soğutma grubu uygulamasına yönelik 

prensip şeması [6] 
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Yukarıda verilen prensip şeması plastik sektörüne yönelik olarak 2002 yılında İstanbul’da yapılmış bir 
uygulamaya aittir. Sistemde mevsimsel dış hava sıcaklıklarına bağlı olarak soğutma grubu devreden 
çıkarılmakta, kalıp ve yağ soğutma için serbest soğutma kullanılmaktadır. Böylelikle sistemde enerji 
verimliliği sağlanmaktadır. Çalışma Otomatik kontrol sistemi ile kumanda edilmektedir. 
 
Sonraki sayfada sistem için yapılan karşılaştırma görülmektedir. 
 
Serbest soğutma bataryası (Kuru Soğutucu sistemi) hava soğutmalı grubun kondenseri ile entegre 
olarak aynı kaset içerisindendir. Böylelikle ünitenin kompakt bir yapıda olması da sağlanmıştır. 
 
 
Soğutma sisteminin kurulu olduğu fabrika plastik sektörü içersinde faaliyet göstermek-te, giyim askıları 
imalatı yapmaktadır. Fabrika 12 ay, 6 gün/24 saat üretim yapmaktadır. Toplam 7 adet enjeksiyon 
makinesi prensip şeması verilen Entegre serbest soğutma bataryalı hava soğutmalı su soğutma 
grubuna bağlı çalışmaktadır. 
 
Sistem Yaz konumunda 4 ay (Haziran - Eylül); Kış konumunda 8 ay (Ekim - Mayıs) çalışmaktadır. 
 
 
Yaz Konumunda (Haziran - Eylül) 
 
1. Kalıpları  soğutmak için  Chiller grubu çalıştırılmaktadır. Soğutma suyu çalışma sıcaklık aralığı alt 
sınır değeri: 24,5ºC , üst sınır değeri : 26 ºC’dir  . Sistemde Chiller grubu saatte toplam 30 dk. 
beklemekte, 30 dk. çalışmaktadır. Üretilen giyim askılarının malzemesi polistren ve polipropilendir. 
Üreticinin yaptığı çeşitli denemeler sonrasında kalıpların daha düşük sıcaklıklarda soğutulmasının 
üretilen bu ürünün üretim hızını çok fazla etkilemediği (Bunun ihmal edilebilir düzeyde olduğu) 
görülmüştür. Bu nedenle de görece yüksek sıcaklıkta kalıp soğutulması yapılmaktadır. Ürün için farklı 
bir malzeme kullanılması yada ürün kalınlıklarının artması durumunda daha düşük sıcaklıkta kalıp 
soğutma suyuna ihtiyaç duyulabilir ve düşük sıcaklıkta su kullanımı ile üretim hızı arttırılabilir. 
 
2. Enjeksiyon makineleri hidrolik yağı soğutulması için entegre Serbest Soğutma bataryası (Entegre 
kuru soğutucu ünitesi)  kullanılmaktadır. Yağ soğutma için soğutma suyu çalışma sıcaklık aralığı alt 
sınır değeri: 30ºC, üst sınır değeri: 36 ºC’dir. Mevsim normallerinin üzerindeki aşırı hava 
sıcaklıklarında Plakalı eşanjör devreye girmektedir.  
 
 
Kış Konumunda( Ekim - Mayıs ) 
 
1. Kalıpları  soğutmak için   entegre Serbest Soğutma bataryası (Entegre kuru soğutucu ünitesi)  
kullanılmaktadır. Chiller grubu kapalıdır. Soğutma suyu çalışma sıcaklık aralığı alt sınır değeri: 24,5ºC, 
üst sınır değeri : 26 ºC’dir  . Altı fandan oluşan ünitenin ikisi sürekli çalışmakta, diğer fanlar termostat 
kontrolü ile sisteme girmektedir. (Bunun yanı sıra Ocak ve Şubat aylarında bazı günlerde Lodos estiği 
zaman oluşan hava akımı fanları kendisi çevirmekte böyle durumlarda fanlar günün sadece 5 saat 
çalışmakta, ek bir enerji kazancı sağlamaktadır. Bu durumun oluşma zamanları belirsiz olduğundan 
dolayı uygulama için yapılan analizde dikkate alınmamıştır.) 
 
2. Enjeksiyon makineleri hidrolik yağı soğutulması için entegre Serbest Soğutma bataryası (Entegre 
kuru soğutucu ünitesi)  kullanılmaktadır. Yağ soğutma için soğutma suyu çalışma sıcaklık aralığı alt 
sınır değeri:24,5ºC, üst sınır değeri:26 ºC’dir. Yağ sıcaklığı kışın düşük kaldığından makinelere giden 
hattaki su debisi ayarlanarak yağ sıcaklığı istenilen değerde tutulmaktadır. 
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Tablo 1. Varolan soğutma sisteminin çalışma durumu ve Serbest Soğutma olmaması durumu 
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VAROLAN DURUM 

Kalıp Soğutma Kuru Soğutucu 
Soğutma 
Grubu(Chiller) Kuru Soğutucu 

Yağ Soğutma Kuru Soğutucu 
SERBEST SOĞUTMA UGULANMAMASI DURUMU 
Kalıp Soğutma Soğutma Grubu (Chiller) 1 
Yağ Soğutma Soğutma Grubu (Chiller) 2 

 
Serbest Soğutma ile ortaya çıkan kazancın bulunması için yapılan hesaplamada sistemde kurulu 
soğutma grubu ve entegre soğutucu batarya kullanımı durumu ile Serbest Soğutmanın yapılmaması 
durumu (ikinci bir soğutma grubunun kullanılması) karşılaştırılmıştır. 
 
Sistemde gerekli olan soğutma kapasitesi ihtiyacı: 180 kw’dır. Varolan durumda Kalıp soğutma için 60 
kw ve Yağ soğutma için 120 kw güç gerekmektedir. Chiller daha sonra yapılacak yatırımlar içerisinde 
ortaya çıkacak kapasite gereksinimlerini karşılaması için gereken kapasiteden daha büyük seçilmiş bu 
nedenle de saatte toplam 30 dk. beklemekte, 30 dk. çalışmaktadır. Serbest Soğutma bataryası (Kuru 
Soğutucu sistemi) hava soğutmalı grubun kondenseri ile entegre olarak aynı ünite içerisindendir. 
Ünitede 6 adet yüksek devirli Ø630 mm fan mevcuttur. 
 
Serbest Soğutma uygulanmaması durumundaki senaryoda ise sistemdeki yağ ve kalıp soğutma 
prosesleri için gerekli toplam 180 kw lik soğutma kapasitesini karşılamak için iki adet 120 kw lik chiller 
kullanımı öngörülmüştür. Sistemde ihtiyaç duyulan 180 kw soğutma yüküne karşılık toplam 240 kw 
kapasiteli chillerlerin 18’er saat çalışması yeterlidir. Analizde elektrik birim fiyatının KDV ve benzeri 
eklentiler dahil 0,09 €/kWh olduğu kabul edilmiştir. Serbest Soğutma uygulamalı ve Serbest Soğutma 
uygulanmaksızın Yaz ve Kış aylarında yapılan proses soğutma esnasında harcanacak enerji bedelleri 
dönemlere bağlı olarak yıllık toplamda aşağıdaki tabloda verilmiş, ekonomik kazanç gösterilmiştir. Ele 
alınan uygulamada yıllık 15.998,73 € (63,72%) kazanç sağlanmaktadır. 
 
Tablo 2. Serbest Soğutma ile ortaya çıkan kazanç hesap tablosu 
 
VAROLAN DURUM (CHILLER + KURU SOĞUTUCU UYGULAMASI) 

KALIP SOĞUTMA &  
YAĞ SOĞUTMA 

4 Aylık YAZ DÖNEMİ 5.612,52 € 
8 Aylık KIŞ DÖNEMİ 3.498,08 € 
YILLIK TÜKETİM BEDELİ 9.110,60 € 

CHILLER + CHILLER SENARYOSU (KURU SOĞUTUCU YOK) 

KALIP SOĞUTMA &  
YAĞ SOĞUTMA 

4 Aylık YAZ DÖNEMİ 10.761,14 € 
8 Aylık KIŞ DÖNEMİ 14.348,19 € 
YILLIK TÜKETİM BEDELİ 25.109,33 € 

EKONOMİK KAZANÇ (EURO/YIL) 15.998,73 € 
EKONOMİK KAZANÇ (%) 63,72% 
 
Proses soğutma uygulamasının yanı sıra, Serbest Soğutmanın klima sistemlerinde kullanılması 
esnasında oluşan kazancı göstermek amaçlı olarak chiller üreticisi bir firmanın entegre Serbest 
Soğutma bataryalı hava soğutmalı su soğutma gruplarına yönelik olarak Avrupa’nın dört farklı 
şehrinde yaptığı ölçümlere bağlı sonuçlar aşağıda grafikler halinde verilmiştir. 
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Grafik 1. Avrupa’daki dört farklı şehirde çalışan klima sistemine uygulanan serbest soğutma bataryalı 

gruba ait dış sıcaklık verilerine bağlı enerji kazanç değerleri [7] 
 
Soğuk iklim bölgele-rindeki yerleşimlerde doğal soğutma veriminin yükseldiği açıklıkla görülmekte-dir. 
 
Aynı üreticinin Milano şehrindeki bir başka klima sistemi için entegre Serbest Soğutmalı 
uygulamasından çıkan sonuçlar aşağıdaki grafikten görülebilir. (Dış ortam sıcaklığı: 30°C, Tsu 
gidiş/dönüş: 10°C/15°C, %30 Glikol karışımlı) Bu örnekte elde edilen verim üreticin yaklaşımı ile 
%27,6 dır. 
 

 
 
Grafik 2. Milano şehrinde çalışan klima sistemine uygulanan 1123 kw soğutma kapasiteli gruba ait dış 

sıcaklık verilerine bağlı serbest Soğutma karşılaştırma değerleri [7] 
 
Ülkemizdeki üç farklı şehir için yapılan teorik bir başka çalışmaya istinaden 1.625 kw’lık soğutma 
grubuna ait Serbest Soğutma verimliliği İzmir şartlarında yaklaşık %15, İstanbul şartlarında yaklaşık 
%30 ve Ankara şartlarında yaklaşık %37 olarak hesaplanmıştır.[ 8] 
 
Aşağıda İstanbul, İzmir ve Ankara şehirlerine ait Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün 
yayınladığı 11 yıllık sıcaklık verileri görülmektedir. Sistemde ihtiyaç duyulan soğutma suyu sıcaklığı 
yükseldikçe Serbest Soğutmadan alınan faydanın artacağı rahatlıkla görülmektedir. 

 Seminer Bildirisi 



   ___________________________________________  712  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

Tablo 3.a D.M.İ İstanbul şehrine ait 11 yıllık sıcaklık verileri [9] 
 

 
 
Tablo 3.b D.M.İ Ankara şehrine ait 11 yıllık sıcaklık verileri [9] 
 

 
 
Tablo 3.c D.M.İ İzmir şehrine ait 11 yıllık sıcaklık verileri [9] 
 

 
 
2.2.2 Kuru ve Islak/Kuru Soğutucu Sistemleri Uygulamaları 
 
Kuru Soğutucular 
 
Su soğutma işleminde kullanılan kanatlı-borulu ısı eşanjörlü bir diğer yöntem de Kuru Soğutucu (Dry 
Cooler) olarak adlandırılan sistemlerdir. Temel mantık sistemdeki dönüş suyu yükünün bir fanlı 
eşanjör sistemi yardımıyla havaya aktarılmasıdır. Fanlar (vantilatörler) ile emilen havanın kanatlar 
(lameller) arasından geçerken boru içindeki akışkanı soğutması esasına göre çalışır. Bu yöntemde 
eşanjörün dış yüzeyi kurudur. Bu durumda kanatlarda kireçlenme ve korozyon gibi sorunlar yoktur. 
Sistemin kapalı devre çalışması sayesinde soğutma suyunun azalması problemiyle karşılaşılmaz. 
 
Kış aylarında Kuru Soğutucularda donma riskine karşı önlem alınmalıdır. Aksi takdirde, iç akışkanın 
donması sonucu borularda oluşacak tahribatın onarılması imkansızdır. Ülkemizde, donma sonucu 
kullanılamaz hale gelmiş Kuru Soğutucuların tamamen yenilenmek zorunda kalındığı örneklere sıklıkla 
rastlanmaktadır. Donma riskine karşı genel olarak uygulanan önlem, sistemin kullanım dışı bırakıldığı 
soğuk havalarda Kuru Soğutucu içindeki suyun boşaltılmasıdır. 
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Bununla birlikte, borulama yapısından dolayı Kuru Soğutucu içindeki suyun tam olarak boşaltılması 
mümkün olmadığından, soğutma suyuna yeterli oranda antifriz (etilen-glikol) katılması gereklidir. 
 
Kuru Soğutucu seçiminde, kullanım sırasında soğutma suyuna eklenecek glikolün de hesaba 
katılması gerekir. Kuru Soğutucu tasarımı %25-%35 glikollü suya göre yapılmalıdır. Aksi takdirde, 
suya eklenecek glikolün soğutma kapasitesinde yol açacağı düşüş, Kuru Soğutucudan beklenen 
performansın alınamamasına yol açacaktır. Dolayısıyla, Kuru Soğutucunun soğutma kapasitesinin 
değeri, tasarım şartları ve glikol oranı bilgisi verilmezse bir anlam taşımaz.  
 

   
Şekil 8.a Yatık Tip Kuru 

Soğutucu [6] 
Şekil 8.b V Tipi Kuru 

Soğutucu [6] 
Şekil 8.c Soğutma grubu ve Kuru 

Soğutucu uygulaması [4] 
 
Kuru Soğutucularda elde edilen su sıcaklığı ortamın kuru termometre sıcaklığına bağlıdır; kuru 
termometre sıcaklığının yaklaşık 5 ºC üzerine kadar soğutulmuş su elde edilebilir. Daha düşük 
sıcaklıklarda soğutma suyuna ihtiyaç duyulan durumlarda Islak-Kuru Soğutucular kullanılır.  
 
Bu sistemler yukarıda açıklaması yapılan Serbest Soğutma bataryalı sistemler ile aynı mantıkta 
çalışmaktadır. Tesiste kurulmuş bir su soğutma grubu mevcutsa ve düşük ortam sıcaklıklarında 
Serbest Soğutma işleminden faydalanılmak isteniyorsa kuru soğutucu sistemler bu durum için idealdir. 
Kuru soğutma sistemleri plastik, kimya, enerji, iklimlendirme vb. sektörü içindeki uygulamalarda bir 
soğutma grubu ile birlikte kullanılabileceği gibi ayrıca su soğutma ihtiyacına bağlı olarak tek başına da 
kullanılabilmektedirler. 
 

%100 Serbest Soğutma 
 

 

Kısmi Serbest Soğutma 
 

 

%100 Mekanik Soğutma 
 

 
 

Şekil 9. Soğutma Grubu ile Birlikte Kuru Soğutucu Uygulaması şematik gösterim [10] 
 
Islak/Kuru Soğutucular 
 
Islak-Kuru Soğutucular, temel prensip olarak Kuru Soğutucular gibi çalışır. Sistemde gerektiğinde ek 
soğutma sağlayacak bir su spreyleme sistemi bulunmaktadır. Spreylenen su, giriş havası akışında 
adyabatik soğutma etkisi meydana getirir.  Sistemdeki akışkanın dış ortam sıcaklığından daha düşük 
sıcaklık değerlerine kadar soğutulması gerektiğinde, basınçlı su püskürtme sistemi devreye girerek 
giriş havasını neme doyurur ve hava sıcaklığını ortam sıcaklığının altına düşürür. 
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Su püskürtme sistemi yıl boyunca yalnız en sıcak günlerindeki belli saatlerde termostat kontrollü 
olarak devreye girerek ihtiyaç duyulan ek soğutmayı sağlayarak özel durumlar için ek bir soğutma 
sistemi ihtiyacını ortadan kaldırır. Diğer zamanlarda kuru çalışma olacağı için sistemde su tüketimi 
yoktur. Spreyleme sistemi kuru soğutucuların yanı sıra hava soğutmalı su soğutma gruplarının 
kondenserlerine de uygulanabilir. Islak-kuru soğutucular temel mantık aynı olmak üzere üç farklı 
biçimde uygulanabilirler: 
 
Doğrudan Su Spreyleme Sistemli Islak-Kuru Soğutucular 
 
Spreyleme sisteminde kullanılan  suyun sertliği alınmış ve filtrelenmiş olması gerekir; aksi halde 
eşanjör kanatları üzerinde biriken kireç ve tortu, zamanla eşanjörün kapasitesini düşürecek ve 
ömrünün kısalmasına neden olacaktır. Bu etkiyi önlemek için bir ağ sistemi üzerine su spreyleme 
yapılan Ağ Üzeri Su Spreyleme Sistemli Islak-Kuru Soğutucular geliştirilmiştir. Islak-Kuru 
Soğutucularda aşındırıcı etkiye karşı ek önlem olarak epoksi kaplı lamel kullanılmalıdır. Epoksi 
kaplama, ortamdaki tuz ve aside karşı oldukça yüksek dayanıma sahiptir. Ünitenin epoksi toz boyalı 
galvaniz sac yada ileri korozif ortamlarda paslanmaz çelik olması tercih edilir. Su kulesine kıyasla 
suyun zararlı etkilerine çok daha az maruz kalmasına karşın, Islak-Kuru Soğutucuların uzun ömürlü 
olması için bu önlemlerin alınması önemlidir. 
 

 
 

Şekil 10. Doğrudan su spreyleme sistemli Islak-kuru soğutucu [6] 
 
Giriş havasının neme doyurulabilmesi amacıyla harcanacak su miktarı kullanılan püskürtücüye ve 
püskürtme basıncına göre değişiklik gösterir. Seçim, ortam havasının bağıl nemine bağlıdır; bağıl 
nemi %100’e mümkün olduğunca yaklaştırmak için yeterli miktarda ve kalitede su püskürtüldüğünden 
emin olunmalıdır. Bu nedenle tamamen buharlaşacak miktardan bir miktar daha fazla su püskürtülür 
ve artan su ortamda sıvı olarak kalır. Bu önlem, püskürtme sisteminin performansında zamanla 
oluşabilecek kayıplara karşı da emniyet sağlar. 
 
Sisleme (Fogging) Sistemli Islak-Kuru Soğutucular 
 
Doğrudan su spreyleme sistemlerine benzer bu uygulamada yüksek basınçta (70 bar) nozüllerden 35 
mikronunun altında püskürtülen su zerrecikleri giriş havasını neme doyurmakta ve ortam yaş 
termometre sıcaklığına yaklaştırmaktadır. Bu sistemde de spreyleme sisteminde olduğu gibi kullanılan 
suyun sertliği alınmış ve filtrelenmiş olması gerekir. 
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Şekil 11. Sisleme Sistemli Islak-Kuru Soğutucu [6] 
 
Ağ Üzeri Su Spreyleme Sistemli Islak-Kuru Soğutucular 
 
Ağ üzeri su spreyleme sistemi, kuru soğutucuların ön kısmına yerleştirilmiş geniş sık gözlü ağ yapılı 
malzemenin üzerine belirli mesafelerde bulunan nozullardan aralıklı olarak sistemin ihtiyacı kadar su 
spreyleme ve spreylenen suyun adyabatik olarak buharlaşması sonucu ısı değiştirgeci yüzeyine temas 
eden giriş havası sıcaklığının düşürülerek, soğutmada verimin arttırılmasını sağlama mantığı ile 
çalışan sistemdir. 
 
Daha önce de açıklandığı üzere su spreyleme, giriş havası akışında adyabatik soğutma etkisi 
meydana getirir. Belirlenmiş set değerlerinin aşılması ile kontrol sistemi ısı değiştirgeciye giren hava 
sıcaklığını düşürmek için su spreyleme sistemini başlatır. Çok kuru iklim şartlarında su spreyleme 
sistemi giriş (ortam) havası için 15˚C ile 20˚C arası değerlere varan adyabatik soğutma sağlayabilir. 
Su spreyleme sisteminin çalışma süresi ve frekans ayarı, sistem performansının optimizasyonu ve su 
tüketiminin en aza indirilmesi amacı ile sürekli olarak kontrol cihazı tarafından sağlanır. Su, ısı 
değiştirgeci yüzeyine doğrudan püskürtülmediği, ağ yüzeyine püskürtüldüğü için lamellerin üzerinde 
kireç tabakası oluşmaz. Böylelikle ısıl transfer verimliliğinin düşmesi engellenir. Bu sistemde su 
yumuşatma işlemine ayrıca gerek de kalmamaktadır. 
 

  

Şekil 12. Ağ Üzeri Su Spreyleme Sistemli Islak-Kuru Soğutucu [6] 
 
Kuru- Islak/Kuru Soğutucu seçiminde dikkat edilmesi gereken bir nokta da, tasarımın ortam 
sıcaklığının yüksek olduğu zamanlarda ihtiyaç duyulan soğutma kapasitesini sağlayacak şekilde 
yapılması gerekliliğidir. Ancak, hava sıcaklığının daha düşük olduğu zamanlarda, istenen kapasitenin 
elde edilmesi için fanların hepsinin tam devirde çalışması gereksiz ve masraflı olur. Soğutma suyu 
çıkış sıcaklığı üzerinden kontrol edilen sistemlerde, fanların düşük devirle çalıştırılması veya devreden 
çıkarılması ile sistem için uygun debide hava tedariki sağlanır. 
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Otomatik kontrol ile birlikte çift devirli fanların, hız kontrol cihazlarının ve Elektronik kontrollü EC 
fanların kullanılması sisteme ek enerji tasarrufu kazandıracaktır. 
 
Plastik sektöründe Yağ Soğutma Sistemlerinde kullanılan soğutma uygulamaları karşılaştırılması 
 
Daha önceki bölümde aktarılan uygulama örneğinin de seçildiği plastik sanayi, soğutma 
uygulamalarına en fazla ihtiyaç duyulan, Serbest Soğutma uygulamalarının yaygınca kullanıldığı 
sektörlerden biridir. Bu nedenle soğutma uygulamalarında kullanılacak yöntemin bilinçli seçilmesi 
gerekir. 
 
İmalatta kullanılan kalıpların soğutulması, özellikle ürün kalitesi açısından önemlidir. Plastiğin cinsine 
göre kalıpların belirli sıcaklık değerleri arasında tutulması gereklidir. Gerektiği gibi soğutulamayan 
kalıplarda üretilen mamullerde yüzey pürüzlülüğü yüksektir ve renk değişimi görülebilir. Ayrıca, yeterli 
soğutmanın yapılamaması sonucu kalıpların açılıp kapanma süreleri uzar ve üretim kapasitesi düşer. 
Ortam yaş termometre sıcaklığının gereken soğutma suyu sıcaklığının üzerinde olduğu zamanlarda 
diğer soğutucu sistemler ihtiyacı karşılayamadıkları için, böyle durumlarda kalıp soğutmada chiller 
grubundan yararlanılması gerekmektedir. 
 
Makinelerin düzgün ve verimli çalışabilmesi için, kullanılan yağın da uygun şekilde soğutulmasına 
ihtiyaç vardır. Aksi taktirde performans düşer ve aşınmalar artar. Bu durumda enerji kaybının 
artmasının yanı sıra, makine ömrü de kısalacaktır. Yağ soğutma işleminin doğru şekilde yapılması 
durumunda bu sorunlar önlenecektir. Yağ soğutma için 29-35ºC civarında soğutma suyuna ihtiyaç 
vardır. Yağ soğutma sistemlerinin ekonomik açıdan incelenmesinde ilk yatırım maliyetinin yanında 
işletme masraflarının da göz önünde bulundurulması gereklidir. Soğutma sisteminin seçiminde, 
alternatiflerden hangisinin orta ve uzun vadede diğerlerine göre avantajlı olduğu belirlenmelidir. 
 
Aynı ihtiyacı karşılayacak açık ve kapalı devre su kuleleri ile Islak-kuru Soğutucu Sistemin ekonomik 
açıdan karşılaştırılması amacıyla hazırlanan analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. Bir soğutma cihazının 
kondenserinden 630 kW’lık ısı alınması söz konusudur. %70-%30 su/glikol karışımının soğutucuya 
giriş sıcaklığı 30ºC, soğutucudan çıkış sıcaklığı ise 26ºC’tır. Hava sıcaklığı 32ºC, bağıl nem % 38 
alınmıştır. Analizde su birim fiyatının 1,98 €/m3, elektrik birim fiyatının ise KDV ve benzeri eklentiler 
dahil 0,09 €/kWh olduğu kabul edilmiştir. Sermaye masraflarının hesaplanmasında €’ya uygulanan 
yıllık faiz oranı % 10 alınmış, her üç sistemin de 15 yıl kullanılacağı varsayılmıştır (Hesaplamalarda 
böyle alınmakla birlikte kulenin korozif gazlara dayanıksızlığı ve diğer etkenlerle ekonomik ömrünün 
galvaniz kaplı olanlarda bile 5 ila 10 yıl olduğunu belirtmekte yarar vardır). 
 
Tablo 4. Su kuleleri ile Islak-kuru Soğutucu Sistemin ekonomik açıdan karşılaştırılması 
 

SİSTEM 
MASRAF 

Açık Devre 
Su Kulesi 

Kapalı Devre 
Su Kulesi 

Islak-Kuru 
Soğutucu 

İlk Yatırım Maliyeti (€) 4.350 9.500 23.500 
Su Giderleri (€/yıl) 31.300 31.300 4.600 

Elektrik Giderleri  (€/yıl) 5.900 7.020 11.260 

Muhafaza Etme 
Masrafları (€/yıl) 510 640 510 

Faiz Giderleri  (€/yıl) 570 1.250 3.090 
Yıllık Toplam 

İşletme 
Masrafı (€/yıl) 

38.280 40.210 19.460 

 
Yıllık toplam işletme masrafları; su, elektrik ve faiz giderleri ile muhafaza etme masraflarının 
toplamından oluşmaktadır. Yukarıdaki tabloya göre Islak-kuru Sistem, açık devre su kulesi ile 
arasındaki ilk yatırım maliyeti farkını 1 yılda, kapalı devre su kulesi ile arasındaki ilk yatırım maliyeti 
farkını ise 1 yıldan kısa sürede karşılamaktadır. Bu süreler sonunda Islak-kuru Soğutucu Sistem diğer 
sistemlere göre ekonomik olarak daha avantajlı duruma geçer. Masraflar hesaplanırken kullanılan 
değerler tesisin bulunduğu yere ve kullanıldığı zamana göre değişeceği için, yukarıdaki tablo genel bir 
kıyaslama amacıyla kullanılmalıdır. 
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Suyun çok bol ve ucuz olduğu yerlerde ilk yatırım maliyeti su harcamalarından daha önemli bir kriter 
olabilir. Suyun az bulunduğu ve pahalı olduğu koşullarda ise soğutma suyu açısından en fazla 
tasarrufu sağlayacak sistemin seçilmesi avantajlı olacaktır. 
 
Aşağıdaki tabloda ise, 560 kW’lık soğutma ihtiyacını karşılayacak bir chiller grubu ile, aynı ihtiyacı 
karşılayacak bir Islak-kuru Soğutucu Sistem aylık (30 gün çalışma) enerji harcaması açısından 
karşılaştırılmaktadır. Soğutucudan geçen akışkanın 35ºC sıcaklıktan 31ºC sıcaklığa soğutulması 
istenmektedir. Hava sıcaklığı 33ºC, bağıl nem % 48 alınmıştır. Her iki sistemin de 16 saat/gün çalıştığı 
kabul edilmiştir. Elektrik birim fiyatı KDV ve benzeri eklentiler dahil 0,09 €/kWh alınmıştır. 
 
Tablo 5. Su Soğutma Grubu (Chiller) ile Islak-kuru Soğutucu Sistemin ekonomik açıdan 
karşılaştırılması 
 

Chiller Ünitesi Islak-Kuru Soğutucu Sistem 
Kompresör gücü: 

136 kW 
16 fanın çektiği güç: 

32 kW 
10 fanın çektiği güç: 

20 kW 
Toplam güç: 168 kW Toplam güç: 20 kW 

Aylık enerji harcaması: 
80640 kWh 

Aylık enerji harcaması: 
9600 kWh 

Aylık masraf: 
7.258 EURO 

Aylık masraf: 
864 EURO 

 
Yukarıdaki tabloya göre, Islak-kuru Soğutucu Sistem kullanılması durumunda aylık kazanç 6.395 
EURO olarak hesaplanabilir. Su tesisatı ve benzeri yatırımlar hariç tutularak sadece soğutucular ele 
alındığında, kullanılan chiller grubunun yatırım maliyetinin yaklaşık olarak 61.355 EURO olduğu, Islak-
kuru Soğutucunun ise 27.600.EURO gibi bir yatırımla elde edilebileceği konusu da dikkate alınmalıdır. 
Sonuç olarak Islak-kuru Soğutucu Sistem hem ilk yatırım maliyeti açısından, hem de işletme 
masrafları açısından chiller grubundan daha avantajlı durumdadır. 
 
 
 
 
SOĞUK TAVAN (CHILLED BEAM) SİSTEMLERİNDE SERBEST SOĞUTMA UYGULAMASI 
 
Özellikle kuzey ülkeleri ağırlıklı olarak Avrupa’da yaygın biçimde kullanılan, A.B.D dahil diğer ülkelerde 
giderek yaygınlaşan Soğuk Tavan (Chilled Beam) sistemi kullanıldığı iç ortamda hava kalitesini 
düşürmeden, merkezi şartlandırma sisteminin küçültülmesini sağlayarak enerji verimliliği yaratan 
oldukça etkili bir sistemdir. Bu sistemlerde Serbest Soğutma uygulamaları yapılması düşük sıcaklıklı 
chiller uygulamalarına göre daha yüksek soğutma suyu sıcakları nedeni ile daha fazla enerji tasarrufu 
sağlamaktadır. Soğuk Tavan (Chilled Beam) genel uygulamalarda kullanılan hava diffüzörlerinden 
farklı olarak çalışan, içerisinde bir kanatlı borulu su bataryası bulunan şartlandırma cihazı olarak 
tanımlanabilir. Bu ünitelerde sadece soğutma değil, su tesisatında sıcak su sirküle etmesi sureti ile 
ısıtma da yapılır. 
 
Soğuk Tavan uygulaması "pasif" ve "aktif" olmak üzere iki temel kategoridedir. 
 
Pasif Soğuk Tavan Sistemi 
 
Pasif Soğuk Tavan olarak adlandırılan sistemde ısı transferi temel olarak doğal konveksiyon ve 
radyasyon vasıtası ile gerçekleştirir. Pasif Soğuk Tavan ünitesi bir kasetin içerisine yerleştirilmiş 
kanatlı borulu ısı değiştirgecinden (soğutucu batarya) oluşur. Uygulamalarda yaygın olarak kanat 
(lamel) malzemesi olarak alüminyum, boru malzemesi olarak da bakır kullanılır. Su soğutma 
santralinden elde edilen soğuk su soğutma bataryasının içerisinden sirküle ettirilir. Bu esnada kanatlar 
arasından akan ortam havası, soğur ve oda üst kısmından alt kısmına doğru hareket eder. Oda 
içerisinde ısınan hava da yukarı doğru hareket eder. Soğutma kapasitesi, soğutucu batarya sıcaklığı 
ile oda sıcaklığı arasındaki farka bağlıdır. 
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Şekil 13. Pasif Soğuk Tavan ünitesi [11],[12],[13] 
 
Aktif Soğuk Tavan Sistemi 
 
Aktif Soğuk Tavan olarak adlandırılan sistemde ünite taze hava besleme kanallarına ve soğuk su 
hattına bağlıdır. Merkezi klima santralinden sağlanan ön şartlandırılmış hava ünite içerisinde bulunan 
küçük hava jetlerinden üflenerek odada üniteden doğru bir hava hareketi yaratılır. Bu hava hareketinin 
etkisi ile oda havası ünite içerisine akar ve ısı değiştirgeçleri vasıtası ile soğutulur. Odadaki hava 
hareketi taze hava ve oda içinde sirküle eden havayı da karıştırır. Geleneksel diffüzörlerden boyut 
olarak büyük oluşları ek bir maliyet artışını beraberinde getirse de sağladığı işletme maliyeti avantajı 
bu dezavantajı önemsiz kılmaktadır. 
 

  

Şekil 14. Aktif Soğuk Tavan ünitesi [12],[13] 

 
 

Şekil 15. Aktif Soğuk Tavan ünitesi sistem dizaynı [11] 
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Gerekli soğuk enerjiyi taşımak için ihtiyaç duyulan hava miktarı, taze hava ihtiyaç miktarından yüksek 
olduğu hallerde soğuk tavan sistemi sirküle eden hava miktarını önemli oranda düşürerek merkezi 
İklimlendirme cihaz kapasitesini düşürür. Bu sistemler mahalin duyulur soğutma ihtiyacını karşılayıp 
sistemin genel toplam soğutma ihtiyacını düşürerek soğutma gerekliliklerini havalandırma ve nem 
kontrolünden ayırdıkları için merkezi klima santrali boyutlarının küçülmesine böylelikle de ilk yatırım ve 
işletme maliyetlerinin azalmasını sağlarlar. Sistem duyulur olarak çalıştığından dolayı chiller grubu 
yüksek su sıcaklarında çalışmakta Serbest Soğutmaya imkan sağlamakta ve işletme maliyetinde 
düşmeye neden olmaktadır. Ayrıca Duyulur çalışma şartlarının bir başka etkisi de drenaj tesisatı 
gereksiniminin ortadan kaldırılmasıdır. 
 
Aşağıda iki farklı karşılaştırma sonucu ile soğuk tavan sisteminin verimliliğe etkisi görülmektedir: 
 

  
Şekil 16. Geleneksel HVAC tesisatı ile Soğuk 

tavan sisteminin enerji bakımından 
karşılaştırılması [14] 

Grafik 3. Tahoe Çevre bilim merkezinde (Incline 
Village, Nev.A.B.D) yapılan Soğuk tavan 

uygulamasının toplam yıllık enerji harcamasına 
göre Geleneksel HVAC tesisatı ile 

karşılaştırılması [12] 
 
Soğuk Tavan Sistem Kullanım Yerleri 
 
Aşağıda belirtilen mekanlarda aktif soğuk tavan sisteminin kullanımı önerilmektedir. 
 

• Bölünmüş ofis ve açık ofis mekanlarında 
• Otel odalarında 
• Hastanelerde 
• Mağazalarda 
• Bankalarda 
• Laboratuarlarda  

 
Ancak, konferans salonları, toplantı odaları, sınıflar vb. yüksek havalandırma yüklerine gereksinim 
duyulan mekanlarda ise bu uygulamalar tavsiye edilmemektedir. 
 
Soğuk Tavan Sistemi Çalışma Aralığı 
 
Aktif Soğuk tavan sistemi, toplam duyulur soğutma gerekliliği 120 W/zemin-m2’nin altında olduğu 
yerlere uygulanabilir. Optimum çalışma aralığı 60-80 W/zemin-m2’dir. Pasif soğuk tavan sistemi ise 
toplam duyulur soğutma gerekliliği 40-80 W/zemin-m2 olduğu yerlerde uygulanabilir. Yaz şartlarında 
hedeflenen iç ortam sıcaklığı 23-26ºC’dir.  
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Serbest Soğutma ve Soğuk Tavan Sistemi 
 
Soğuk tavan sisteminde yoğuşmadan kaçınma amaçlı olarak yüksek soğutma suyu sıcaklığı kullanır. 
Odayı soğutma amaçlı olarak bataryadan sirküle eden su sıcaklığı yaygın olarak 14-18 ºC’dir. (ısıtma 
amaçlı olarak sirküle eden su sıcaklığı da 30-45ºC’dir.) Yüksek soğutma suyu sıcaklığı sistemde daha 
düşük kapasiteli soğutma grubunun kullanılmasını sağlar. Bu durumda hem ilk yatırım hem de işletme 
maliyetleri azalır. [14] 
 
Soğutmada 6/11ºC yada 7/12ºC çalışan sistemlere göre daha yüksek soğutma suyu değerleri ile 
çalışılmasından dolayı soğutma suyu için kullanılan Serbest Soğutma sistemleri soğuk tavan 
ünitelerinin bulunduğu yerlerde uygulanabilir. 
 

 
 

Şekil 17. Soğuk Tavan (Chilled beam) sistemi ve açık devre soğutma kulesi Serbest Soğutma 
uygulaması[2] 

 
Soğuk tavan sistemlerinde Serbest Soğutma uygulaması farklı yöntemler ile yapılabilmektedir: 
 

• Kuru Soğutucu uygulaması 
• Soğutma Kulesi uygulaması 
• Yeraltı enerji depolama sistemleri uygulaması bu yöntemlerdendir. 

 
Şekil 17.’de Soğuk Tavan (Chilled beam) sistemi ve açık devre soğutma kulesi Serbest Soğutma 
uygulaması görülmektedir. Buradaki uygulamada su kulesi kullanımı yerine Kuru soğutucular 
kullanmakta olasıdır. Soğuk tavan sistemlerinde Doğal Soğutma uygulamaları yapılması sisteme ek 
bir verimlilik sağlamaktadır. 
 
 
 
 
SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
Yukarıdaki bölümlerde çeşitli uygulama örnekleri de kullanılarak belirtildiği üzere Sulu Soğutma 
Uygulamaları için Serbest Soğutma Sistemleri ve giderek yaygınlaşan Chilled Beam (Soğuk Tavan) 
Sistemlerinin getirdiği verim hiçbir tereddüde yer bırakmayacak kadar açıktır.  
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Verimliliği arttırmak ve böylece birim maliyeti en düşük düzeye indirmek günümüzün rekabetçi 
ortamında en can alıcı noktadır. Tesisat sektörü içerisinde yer alan mühendislerin proje ve 
uygulamalarında yukarıda tanımlanan sistemlerin kullanımını yaygınlaştırması ile birlikte 
işletmelerimizde verimlilik artacak ve ülke olarak rekabet gücümüz yükselecektir. Bu sistemlerin aynı 
zamanda çevreci sistemler olduğu akıldan çıkartılmamalıdır. 
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AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE 
DEVREYE ALMA, TEST, ÖLÇÜM VE AYAR 

(COMMISSIONING) ÇALIŞMALARI 
 
 

Mustafa BİLGE 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada mekanik tesisat işlerinde etkinleştirme ( commissioning ) yani devreye alma, test, ayar 
çalışmaları hakkında genel anlamda bilgi verilmiş, hastane ve ilaç fabrikalarında etkinleştirme 
çalışmalarının önemi vurgulandıktan sonra bu çalışmaların kapsamında yer alan işletme ve 
performans yeterlilik testleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Herhangi bir yapı veya hastane yapım sürecini dört ana başlıkta toplamak mümkündür. 
 
• Tasarım (mimari, statik, elektrik, mekanik) 
• İhale 
• Uygulama (kaba işler, ince işler, mekanik tesisat, elektrik tesisatı) 
• Etkinleştirme (sistemler ile ilgili eksik işlerin tamamlanması, devreye alma, kalibrasyon, test ve 
 ayar işleri, performans testleri, eğitim, işletim ve bakım talimatlarının hazırlanması) 
 
Her bir süreç kendi içersinde çok büyük öneme sahip olsa da sistemlerin etkinleştirilmesi 
(commissioning) olarak tanımlanan sürecin ülkemizde yapı sektöründe yeni kullanılmaya başlanması 
veya eksik olarak anlaşılması nedeniyle yatırımcı, yüklenici, tasarımcı ve son kullanıcı arasında önemli 
sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
 
Özellikle hastane veya ilaç fabrikası gibi risk faktörünün çok yüksek olduğu yapılarda etkinleştirme 
çalışmaları çok iyi anlaşılmalı gerek yatırımcı gerek yüklenici tarafından ciddi anlamda 
önemsenmelidir. 
 
 
 
 
2.SİSTEMLERİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ 
 
Bir yapıdaki tüm sistemlerin (ısıtma, soğutma, klima, medikal gaz, elektrik tesisatı, kontrol sistemi gibi) 
performansın tasarım kriterlerine ve işletmenin ihtiyaçlarına uygunluğunu interaktiv olarak 
belgelendirmektir. 
 
Etkinleştirme çalışmaları tasarım (design qualification, DQ) ve kullanıcı işletim ihtiyaçlarının 
belirlenmesi (URS) ile başlar uygulama ve sistemlerin devreye alınması aşamalarında devam eder. 
Uygulamada yapılacak sistemlerin etkinleştirilmesi çalışmaları aşağıda tanımlanan işleri kapsar veya 
koordine eder. Bu çalışmalar ihale evraklarında mutlaka tanımlanması gerekmektedir. 
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• Cihazların veya sistemlerin imalatçı firmaların tavsiyelerine, projelere ve kabul edilebilir 

standartlara uygun olarak montajlarının veya uygulamaların yapıldığının doğrulanması, başka 
bir deyişle uygulamanın yeterliliğinin belgelendirilmesidir. 

• Cihazların devreye alınması. 
• Cihazların veya sitemlerin işletim değerlerinin ve fonksiyonlarının tasarım değerlerine 

uygunluğunun doğrulanması ve belgelendirilmesi (operation, qualification, OQ tests) 
• İşletme ve bakım dosyalarının hazırlanması 
• Kontrol sistemlerinin ve ölçü cihazlarının kalibrasyonu 
• İşletme personelinin eğitimi 
 
 
2.1.Sistem Etkinliği Takımı Ve Koordinasyon 
 
Bu takım aşağıda açıklanan guruplardan veya kişilerden oluşur. 
• Yatırımcı temsilcisi,  
• Takım yöneticisi (TY), 
• Mimar ve mekanik tesisat tasarımcısı, 
• Ana yüklenici (müteahhit), 
• Mekanik yüklenici(MY), 
• Elektrik yüklenici(EY), 
• Test ve ayar yüklenici(TAB),  
• Otomasyon ve kontrol sistemi yüklenici(OKY) , 
• Diğer alt yüklenici temsilcileri ve bina işletim mühendisleri bu takımın üyeleridir. 
 
Commissioning çalışmalarını koordine ve yönlendirme görevi TY e aittir, çalışmaları yatırımcı 
temsilcisine raporlar ve ana yüklenici ve diğer takım üyelerinin yerine getireceği aktiviteleri planlar ve 
iş programını hazırlar ve tüm aktiviteleri kontrol eder. 
 
 
2.2.Etkinlik Çalışmalarının Yürütülmesi 
 
Commissioning plan ihale dokümanların ayrılmaz bir parçasıdır takım yöneticisinin liderliğinde yapılan 
bu çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. 
 
• Etkinlik toplantıları uygulama (yapım) süreci boyunca yapılır, toplantıya tüm üyeler katılır 

toplantının amacı; yazılım bazlı iş programını oluşturmak, işlerin sınırlarını çizerek koordine 
etmek, revize edilen aktiviteleri programlamak, olası sorunları çözmektir. 

• Projede kullanılacak ekipmanların detaylı devreye alma prosüdürlerini içeren ekipman 
dokümanlarının onay için takım liderine sunulması, 

• Devreye alma işleri için takım lideri ana yükleniciyi yönlendirir eksik işler listesinin 
tamamlanması, devreye alma planının hazırlanması gibi, 

• İşletme testlerinden önce yapılacak son kontroller ve testler için ana yükleniciyi yönlendirir ve 
kontrol test formlarını hazırlar. 

• Takım lideri işletim ve fonksiyon testleri(OQ) için yöntem ve prosedür geliştirir. 
• Prosedürler ana yüklenici veya onun alt yüklenicileri (MY veya TAB) tarafından takım lideri 

direktifleri ile uygulanır. Dökümantasyon çalışmaları takım lideri tarafından hazırlanır. 
• Ana yüklenici veya alt yükleniciler tarafından hazırlanan işletim ve bakım talimatları takım lideri 

tarafından onaylanır. 
• Takım lideri ana yüklenici tarafından yürütülecek eğitim çalışmalarını takip ve koordine eder. 
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3.AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE KULLANICI İHTİYAÇLARININ 
BELİRLENMESİ 
 
Bir hastane temiz oda tasarımına yönelik olarak hazırlanan bu dosyada aşağıda belirtilen hususların 
yer alması gerekmektedir. 
 

• Temiz odalarda personel, hasta ve malzeme akış senaryosu tanımlanmalıdır. 
• Tasarımda veya uygulamada istenilen özel şartlar belirtilmelidir. 
• Temiz odalardan kirli odalara doğru hava akışı tanımlanmalıdır. 
• Ameliyathanelerde ne tip ameliyatların gerçekleştirileceği belirtilmelidir. 
• Septik ameliyathane ve bu ameliyathanedeki hava akışı mutlaka tanımlanmalıdır. 
• Ameliyathane de kullanılan medikal gazlar, anestezi veya karbondioksit gibi tanımlanmalıdır. 

 
 
 
 
4.AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ ETKİNLİK ÇALIŞMALARI 
 
Yukarıda genel olarak anlatılan commissioning yani sistemleri etkinleştirme çalışmaları ile temiz oda 
sınıfına giren ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerindeki mekanik sistemlerin etkinleştirme 
çalışmaları arasındaki fark,  bu işlere ilave olarak gelen temiz odaların performansının yeterliliğini 
doğrulama ve belgelendirme çalışmalarıdır başka bir deyişle  “Performans Yeterlilik Testleri” dir 
(performance qualification tests, PQ). Ameliyathane ve yoğun bakın ünitelerinde yapılması zorunlu 
etkinleştirme (com.) çalışmaları aşağıda özetlenerek anlatılmıştır. 
 
 
3.1.KONTROL LİSTESİ 
3.2.UYGULAMA YETERLİLİK ÇALIŞMALARI 
3.3 DEVREYE ALMA 
3.4 KALİBRASYON ÇALIŞMALARI 
3.5 İŞLETME YETERLİLİK TESTLERİ 
3.6.PERFORMANS TESTLERİ  
3.7 İŞLETİM VE BAKIM DOSYALARININ HAZIRLANMASI VE EĞİTİM 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu bildiride temiz odalarda Test & Commissioning işinin ne kadar meşakkatli, zor ve sabır isteyen bir 
iş olduğunu,  her bir sistem her bir klima santralı için bu işlemlerin tekrarlanması ve dolaplar dolusu 
dosyaların oluşması gerekliliğini vurgulamak istedik. Dosyalarda işletme ve performans test 
formlarının yanı sıra as built projeler, kulanım ve işletim kılavuzları, bakım kılavuzları, parça ve cihaz 
listeleri ile teknik dökümanları, vb. belgelerin de bulunması gerekir. Ancak temiz oda sistemlerin 
denetimi kontrolü veya doğruluğunu belgilendirme süreci yani “VALİDASYON” kavramı ilaç 
fabrikalarında olduğu gibi hastane temiz odalar için kesinlikle benimsenmemiş ve ülkemizde hiçbir 
hastanede bu süreç sağlıklı olarak yerine getirilmeden hastaneler hizmete açılmıştır. 
 
Konunun çözümü için; gerek kamu gerek özel hastanelerde konunun önemi ilgili tüm disiplinler 
dernekler ve odalar tarafından gündeme getirilerek gerek yeni gerek mevcut sistemlerde validasyon 
çalışmalarının başlatılması ve belirli bir süre zarfında bu çalışmalarının tüm hastaneleri kapsaması 
anlamında kamuya ve özel yatırımcılara baskı oluşturulmasını önermekteyiz. 
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İLAÇ FABRİKASINDA HVAC VALİDASYON ÇALIŞMALARI 
HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME 

 
 

Filiz ÖZCAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
İlaç fabrikalarında üretilen ürünler arasında en fazla risk taşıyan grup aseptik koşullarda üretilen 
parenterallerdir. Bu ürünler dolum gerçekleştirildikten sonra çeşitli nedenlerden dolayı tekrar 
sterilizasyona tabi tutulamadıklarından dolum prosesi, dolum alanları ve bunları destekleyen sistemler 
büyük önem taşımaktadır.Bu sistemlerin en başında,ürün prosesin bazı aşamalarında dış ortama açık 
olduğundan, havalandırma sistemleri gelmektedir ve bu nedenle HVAC sistemlerinin validasyonu ilaç 
sanayi acısından çok büyük önem taşımaktadır. İlaç sanayiinde HVAC sistem validasyonları yasal 
yükümlülüklerle zorunlu tutulan uluslararası standartlar doğrultusunda uygulanmaktadır. Bu sunumda 
ilaç sanayni de ki HVAC sistem validasyonları hakkında bilgi verilecektir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Validasyon [1]; Validasyon tesis,laboratuvar,bilgisayar, proses veya servis uygulamalarının, önceden 
belirlenmiş parametre ve spesifikasyon doğrultusunda sürekli ve tekrarlayan şekilde çalışmalarını 
yüksek derecede güvence altına alan önceden planlanmış sistematik ve dokümante edilmiş bir 
programdır. Validasyon tasarımdan başlayarak son onaya kadar geçen süreçlerin tümün 
kapsamaktadır. 
 
Validasyon çalışmaları 4 ana başlık altında gerçekleştirilir[1]. 
 
Dizayn (tasarım) kalifikasyonu (DQ) ; Proses,tesis ve sistemlerin henüz dizaynı safhasında 
GMP,kalite ve yasal  gereklilikleri ve önceden kullanıcı tarafından belirlenen gereklilikleri sağladığının 
yazılı olarak ispatlanmasıdır 
 
İnstallasyon (yerleşim) kalifikasyonu (IQ) ; DQ aşaması tamamlanmış olan proses,tesis veya 
servislerin dizayn edildiği şekilde, spesifikasyonlarına uygun olarak monte edildiğinin veya mevcut 
sisteme doğru adapte edildiğinin yazılı olarak ispatlandığı validasyon aşamasıdır. 
 
Operasyon( çalıştırma) kalifikasyonu ( OQ) ; IQ aşaması tamamlandıktan sonra önceden 
tanımlanmış spesifikasyonlara uygun şekilde fonksiyonlarını gerçekleştirdiğinin dokümante edilerek 
ispatlanmasıdır. 
 
Performans kalifikasyonu (PQ) ;OQ aşaması tamamlanmış olan tesis ve sistemlerin amaçlanan 
fonksiyonu, sürekli bir şekilde önceden belirlenen spesifikasyonlara uygun olarak yerine getirildiğinin 
yazılı olarak ispat edilmesidir. 
İlk uygunluk onayı sonrası PQ çalışmaları belirli aralıklarla gözden geçirilir ve revalidasyon çalışmalar 
olarak PQ çalışmaları tekrar edilir. 
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2. İLAÇ SANAYİDE HVAC SİSTEMLERİNDE UYGULANAN VALİDASYON ÇALIŞMALARI 
 
DQ ve IQ çalışmaları kullanıcı ihtiyacları ve gereklilikleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu kalifikasyon 
çalışmalarıyla HVAC sisteminin her bir parçasının ( filtre spesifikasyonunun, fanların, soğutucu 
ünitelerinin,nemlendirme ünitlerinin, kanal sızdırmazlıklarının,kontrol sistemlerinin,sistem balanslarının 
ve enstrumanların kalibrasyonları) belirlenen spesifikasyonlara uygunluğu doğrulanmış olur 
 
 
2.1. OQ/PQ Çalışmaları 
 
HEPA filtrelerin yerleştirilmesiyle validasyon testleri başlamış olur.Bu aşamadan sonra artık sistemin 
istenilen alan şartlarını sağlayıp sağlamadığın kontrolü başlamış olur. 
 
Uygulanan testler aşağıda belirtilmiştir; [1,2,3.4] 
 
1) Filtre sıkılık testi 
2) Hava hızı ölçümleri 
3) Hava değişim oranları 
4) Fark basınç ölçümleri 
5) Alan klasifikasyonu 
6) Hava akış yönleri 
7) Statik konumda partikül sayımları 
8) Çalışma konumunda partikül sayımları 
 
 
2.2. Rutin kontroller 
 
PQ çalışmaları tamamlandıktan sonra rutin kontrol peryodları belirlenir. Kullanım alanı,sistem 
performansı ve dizaynı doğrultusunda aşağıdaki tanımlanan testler gerçekleştirilir. 
 
1) Çalışma konumunda partikül sayımları 
2) Statik konumda partikül sayımları 
3) Hava değişim oranları  
4) Hava hızı ölçümleri 
5) Alan fark basınçları 
6) Filtre fark basınçları 
 
 
2.3. Revalidasyon PQ Çalışmaları[1,2,3.4] 
 
Sistem kurulumlarını takiben yapılan ilk validasyonlar sonrası GMP gereği belirlenmiş peryotlarda 
sistemin güvenilir çalışmaya devam ettiğini ortaya koymak amacıyla Revalidasyon adı altında aşağıda 
belirtilen çalışmalar gerçekleştirilir.  
 
1) Filtre integrity testi 
2) Hava hızı ölçümleri 
3) Hava değişim oranları 
4) Fark basınç ölçümleri 
5) Statik konumda partikül sayımları 
6) Çalışma konumunda partikül sayımları 
 
Sistemde herhangi bir ilave veya değişiklik yapılması öngörüldüğünde ise ayrı bir değerlendirme 
yapılır. 
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SONUÇ 
 
İnsan sağlığına hizmet eden yüksek kalitede üretim yapılması zorunluluğuyla ilaç firmalarında HVAC 
sistem validasyon çalışmaları yasal yükümlülüklerle uluslararası standartlara bağlıdır. 
 
Bu standartlara uygunluk sağlayarak, ilaç sanayi yüksek maaliyetli ilaç üretimini, havalandırmalardan 
kaynaklanacak herhangi bir uygunsuzluk nedeniyle riske atmamak amacıyla, garanti altına almaya 
çalışmaktadır. 
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TEMİZ ODA KLİMA SİSTEMLERİNDE DEVREYE ALMA, 
DENGELEME, IQ VE OQ TESTLERİ, ÖLÇÜM VE 

BELGELENDİRME 
 
 

Hasan HEPERKAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada temiz oda standartları hakkında genel anlamda bilgi verilmiş, temiz oda klima sistemleri 
tanıtıldıktan sonra validasyon kapsamında yer alan dokümantasyon yeterlilik testleri ve ölçümler 
hakkında detaylı bilgi verilmiştir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Temiz oda klima sistemleri değerlendirilirken sürecin en başından başlamak gerekir, çünkü yapılacak 
testler ile temiz odada olmasını istediğimiz özelliklerin birebir ilgisi bulunmaktadır. Bu iş doğal olarak 
standartlar referans alınarak sürdürülür, ancak konuyla ilgili Türk standartları olmadığı için mecburen 
yabancı standartlar adapte edilmiştir. Bir teste başladığınız zaman elimizde bazı verilerin olması 
gerekir. Öncelikle ölçümlerin neye göre yapılacağının ve ne ile karşılaştırılacağının bilinmesi çok 
önemlidir ve bu nedenle ilk başta onların hatırlanması yararlıdır.. Konuyla ilgili birçok standart 
bulunmaktadır, ancak en çok kabul görenleri, 2 grupta incelemek mümkündür. Bir tarafta Amerikan 
standartları, 209 dediğimiz federal standart, diğer tarafta da Alman standartları, DIN 1946/4, VDI 2167, 
2080, 2083 ve diğer yönergeler ve bunların yeni, birleştirilmiş Avrupa standardı, ISO 14644. Tablo 1, 2 
ve 3 de temiz oda standartlarının bir karşılaştırmasını görüyoruz. Burada parçacık sayısına göre 
odaların klasları verilmektedir. Alışık olduğumuz 1, 10, 100, 1000 sistemi yerine, daha sonra M li 
sistem ve en son olarak da ISO sınıflandırması adapte edilmiştir. Tablolarda, belirli bir hacim içerisinde 
hangi tanecik büyüklüğünden ne kadar olması gerektiği hakkında bilgiler verilmektedir. 
 
Tablo 1. Federal Standart 209 E ye göre Temiz Oda Sınıfları 
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Tablo 2. ISO 14644 e göre Temiz Oda Sınıfları 
 

 
 
Tablo 3. Temiz Oda Standartlarının Karşılaştırılması 
 

 
 
Parçacık büyüklüklerini karşılaştırırsak, örneğin, HEPA filtreler için söylediğimiz 0,3-0,5 mikron 
görüldüğü gibi oldukça küçük bir büyüklüktür, hatta bazı büyük bakterileri bile tutabilecek filtreleme 
özelliğine sahiptir, tabii virüsleri ve küçük bakterileri tutamaz. Tablolarda ayrıca standartlara göre, klas 
odalar, hava değişim miktarları, hava hızları gibi bilgiler de yer almaktadır. 
 
 
 
 
2. TEMİZ ODA HAVA TARAFI TEST VE DENGELEME SÜRECİ 
 
Temiz odada ortamının nasıl olması istenir, konuya bununla başlamamız gerekir. Aşağıda istenilen 
özelliklerden önemli olanları sıralanmıştır. 
 
• Sıcaklık 20°C ile 24°C arasında ayarlanabilmeli 
• Bağıl nem %50 - %60 arasında olmalı (özel şartlar belirtilmediği durumlarda) 
• Laminar akışta HEPA filtre üzerindeki hava hızı 0,45m/s ±%20 olmalı 
• Mahal içine %10-%15 fazla hava vererek pozitif basınç sağlanmalı 
• Kapı, duvar ve tavanlarda sızdırmazlık sağlanmalı 
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Sıcaklığın, nemin, akış hızlarının, toleranslarıyla birlikte belirli sınırlar içinde kalması istenir; 
mahallerde pozitif basınç gerekebilir ve kapı duvar tabanlarının sızdırmaz olması istenir. Genel bilgiler 
P&ID dediğimiz diyagramlardan alınır. Bu diyagramlar çok önemlidir, çünkü devreye alma, test ve 
dengeleme sürecinde bizim kılavuzumuz bu bilgilerdir. Sistemden ne beklediğimizi, neye göre kontrol 
etmemiz gerektiğini buradan öğreniriz. Kontrollere başlamadan önce P&ID diyagramlarının mutlaka 
olması gerekir.  
 
Bu süreçte kontrol edilen parametreler şunlardır: 
 

• Sıcaklık 
• Bağıl nem (% RH) 
• Saatteki hava değişim sayısı 
• Basınç farkları 
• Hava hızı (laminar air flow) 
• Canlı ve cansız parçacık sayısı 
• Ses ve gürültü 

 
Şekil 1 de örnek bir temiz oda görülüyor. Ortama şartlandırılmış havayı değişik şekillerde 
gönderebiliriz, laminar, türbülanslı yada karışık şekilde olabilir. Laminar akış düzenli bir akıştır ve 
genellikle imalat yapılan tezgah veya ameliyat masasının üzerine yönlendirilir. Akış türbülanslı olursa 
hava yönü değişebilir, temiz ve kirli hava karışarak risk oluşturabilir. Laminar akışlı sistemler pahalı ve 
zor sistemlerdir, bu nedenle bütün hacmi bu şekilde tutmak yerine, belirli kısmını bu şartlarda tutarız.  
Yani sadece çalışma masasının veya ameliyat masasının üstünü laminar tutup diğer kısımlarda 
türbülanslı akışa izin veririz. Bu tip sistemlere karışık havalı sistemler denir. 
 

 
 

Şekil 1. Temiz Odada Hava Akış Şekilleri 
 
Bahsedilen klastaki ortamları sağlamak için değişik filtreler kullanılır. Filtrelerle ilgili 2 tip test vardır, 
parafin yağıyla yapılan, tutma deneyleri ve sodyum alevi testleri. Sodyum alevi dediğimiz testte bir 
kimyasal verilir, bu HEPA filtre çıkışında bir ışıldama, parlaklık yaratır. Buradan penetrasyon derinliğini 
ve ne kadar parçacık geçtiğini görebiliriz. İkinci bir yöntem ise, belirli büyüklükte parçacıkların sisteme 
gönderilmesi ve  ne kadarının geçip geçmediğini ölçmesidir. Bu parçacıklar, gaz, sıvı veya katı 
parçacıklar olabilir. 
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Validasyon sürecinde (Şekil 2) ilk başta kullanıcı istekleri söz konusudur. Kullanıcı istekleri çok iyi 
tanımlanmalıdır. Daha doğrusu burada aslında kullanıcı bilinçli olmalıdır, yani ne istediğini ve sistemin 
hangi özelliklere sahip olması gerektiğini bilmelidir. Ne istediğimizi biliyorsak, onu yerine getirmek için 
ne yapmamız gerektiğini de daha rahat sağlayabiliriz. Gerekli bilgileri de P&ID diyagramlarından 
öğreniriz. Bundan sonraki çalışmalar birkaç aşamadan oluşur. 
 

• URS  Kullanıcı istekleri 
• FS Fonksiyonel özellik 
• DQ Tasarım yeterliliği 
• IQ Montaj yeterliliği 
• OQ Çalışma yeterliliği 
• PQ Performans yeterliliği 

 
 
  Validasyon Masterplan   
         

Proses Validasyonu  Sistem Yeterliliği 
         
Belgelendirme 
Üretim prosesinin validasyonu 
Temizlemenin validasyonu 
Risk analizi 
Ürün değiştirme ölçütleri 

 Belgelendirme (DOC) 
Montaj yeterliliği (IQ, Installation Qulification) 
İşletme yeterliliği (OQ, Operational Qulification) 
Performans yeterliliği (PQ, Performance Qulification) 
Risk analizi 

 
Şekil 2. Validasyon Masterplanı 

 
Fonksiyonel özellik, kullanıcı istekleri geldikten sonra bunların hangi fonksiyonlarla, nasıl 
sağlanacağının belirlenmesidir. Sonra tasarıma geçilir, tasarım denildiği zaman içine hem mimari, hem 
inşaat, hem mekanik, hem elektrik, hem de kontrol, kısaca her şey girer (seçilen cihazlar, santralin 
hijyenik olması, kanalların doğru malzemeden  yapılması gibi hususlar). Bütün bu çalışmaların 
denetlenmesine kısaca “design qualification” tasarımın yeterliliği denilir. Bir sonraki adım tasarımın 
sahada nasıl uygulandığı, sistemin nasıl monte edildiğinin incelenmesidir. Bunların hepsinin tek tek 
kontrol edilmesi ve belgelendirilmesi gerekir. Validasyon işleminde belgelendirme çok önemli bir 
konudur. Belgelendirme olmadan validasyonun bir değeri yoktur. Bir fikir vermesi açısından, bu tip 
çalışmalarda eğer zamanınızın yarısını ölçmelere ayırıyorsanız, yarısını da raporu hazırlamaya ve 
dokümantasyonu tamamlamaya ayırırsınız. Klasörlerle belgenin düzenlenmesi gerekir. Türkiye’de ilaç 
firmaları, bu konuları çok iyi bilir ve uygular, dolaplar dolusu klasörleri vardır. İşin bu kısmına da kısaca 
“installation qualification”  montajın yeterliliği denilir. 
 
Daha sonra çalışma yeterliliği kontrol edilir, yani montaj düzgün yapılmış mı, acaba sistem doğru 
çalışıyor mu? Ölçümler, çalışma ve performans yeterliliği aslında birbiriyle iç içedir, ölçümler burada 
devreye girer. Genelde iki tip kontrol yapılır. 
 

• Fiziksel kontroller 
• Mikrobiyolojik kontroller 

 
Fiziksel kontrollerde odanın sıcaklık ve nem testleri yapılır. Bunun için uygun hassasiyete sahip, 
sertifikalı sıcaklık ve nem ölçme cihazlarının olması gerekir. Yine uygun sistemlerle parçacık tayini, 
hassas manometre ile fark basınç tespiti, daha sonra mahalde hava hareketlerinin kontrolü, hava akış 
testleri yapılır. Örneğin mahal içi hava akış testleri genellikle duman kullanılarak yapılır, havanın 
nereye gittiği tespit edilir. Laminar akım istiyoruz, ancak hakikaten hava düzgün bir şekilde akıyor mu, 
ameliyat masasının üzerini süpürüyor mu, yada köşelerde bir yerde türbülans oluşuyor mu? Bunları 
görmek, sadece görmek değil, bunların bir de belgelendirilmesi, bazı durumlarda videoya çekilmesi, 
tabii kayıtların da belgeler arasına eklenmesi gerekir. Bu kayıtlar parçacık temizleme hızının teyidinde 
kullanılır. 
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3.1 IQ, OQ VE PQ TESTLERİ 
 
Temiz odalardaki IQ,OQ,PQ ye yönelik test çalışmaları  üç farklı aşamada gerçekleştirilebilinir, bunlar 
aşağıda açıklanmıştır. 
 

• As-Built 
• As-Rest 
• Operation  

 
As-built aşamasında yani tesiste tüm inşai ve elektro-mekanik işler tamamlanmış, tüm servisler ve 
fonksiyonlar için alt yapı işleri hazır hale getirilmiş ama odadaki üretim ekipmanları henüz monte 
edilmemiş ve personelin olmadığı durumda yapılan test çalışmalarıdır. Bu aşamada yapılan ön 
testlerin ortaya çıkabilecek olası problemlerin belirlenmesi anlamında faydası vardır. 
 
At-rest aşamasında ise temiz oda içersinde tüm üretim cihazlarının son bağlantılarının yapıldığı ve 
devreye alındıktan sonra odada insan olmadan yapılan testlerdir. 
 
Operation veya uygulama yeterlilik testleri şeklinde de tanımlanabilinir temiz odada normal işletme 
koşullarında yani temiz odada ekipmanlar ve insanlar çalışırken yapılan testlerdir. 
 
Temiz oda hava tarafı test ve balans işlemlerini üç grupta toplamak mümkündür bunlar; 
 

• Check List veya snaging list (işletmeye almadan önce yapılan son kontroller) 
• Start up (Devreye alma) 
• Konrol, ölçüm, testler ve balans 

 
 
3.1.1 Kontrol Listesi (Check List) 
 
Check list çalışmaları devreye alma işlemlerinden önce yapılması zorunlu çalışmalardır Tablo 4de 
böyle bir çalışmanın nasıl yapılacağı ve belgelendirileceği gösterilmiştir. Bu çalışmanın başlayabilmesi 
için tüm mekanik ve elektrik tesisatı işlerin bitirilmesi gerekmektedir. 
 
3.1.2 Devreye Alma (Start Up) 
 
Hava tarafının ana ekipmanları olan klima santralı hava kanalları ve hepa filtreden oluşan sistemin 
hareketli elamanı fanlardır bu nedenle devreye alma çalışmasında fan örneklenmiştir. 
 
Start up çalışmalarına başlamadan önce hava debisini etkileyen faktörler kontrol edilmelidir, 
 

• Hava kanalı sistemi devreye almaya uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir(son bağlantılar 
yapılmış mı ayar damperleri tümü açık mı terminal ünitelerin damperleri açık mı, yangın 
damperleri açık mı bakım kapakları kapalımı) 

• Asma tavan üzerinde açık yerler veya açık bakım kapakları olmadığı kontrol edilmelidir 
• Tüm kapı ve pencereler kapalı olmalıdır. 
• Otomatik kontrol sistemi sistemin devreye alınmasını olumsuz etkilememelidir. 
• Daha sonra fan devreye alma çalışmaları başlatılmalıdır. 
• Sistemdeki her bir fanın tasarım değerinde döndüğü kontrol edilmelidir. 
• Fan motorunun çektiği amper ölçülerek kontrol edilmeli eğer bu değer motor etiket değeri 

üzerinde ise sistem durdurularak gerekli önlem alınmalıdır. 
 
3.1.3 Kontrol, Test, Ölçümler Ve Dengeleme 
 
Bu bölümdeki çalışmaları uygulama, işletme ve performans yeterlilik (IQ,OQ,PQ) çalışmaları şeklinde 
de tanımlayabiliriz. 
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Genellikle iç içe geçmiş ve sürekli karıştırılan uygulama yeterlilik(IQ) ve işletme yeterlilik (OQ) test ve 
kontrolleri aşağıdaki örnekle açıklanmıştır. 
 
Bir temiz oda uygulamasında kullanılan fanın tipinin ve markasının, kasnak çapının, motor gücü ve 
markasının tasarıma veya şartnamelere uygunluğunun belgelendirilmesi IQ çalışmasıdır Bu fanın 
devrinin, debisinin, statik basıncının ve çektiği amperin ölçülmesi ve bu değerlerin tasarım değerlerine 
uygunluğunun belgelendirilmesi ise  OQ çalışmasıdır. 
 
Özet olarak IQ, uygulamanın tasarıma ve teknik şartnamelere uyguluğunu denetlerken,   OQ 
çalışmaları KLİMA SİSTEMİNDEKİ HER BİR EKİPMANIN TASARIMDA TANIMLANAN 
FONKSİYONLARI YERİNE GETİRDİĞİNİ BELGELENDİRİR. 
 
Aşağıdaki listede test ve ölçüm yapılacak bazı hava tarafı ekipmanları tanımlanmıştır 
 
Fan     IQ,OQ 
Hepa Filtre    IQ,OQ 
Filtreler     IQ,OQ 
Klima Santralı Basınç testi  IQ 
Hava Debisi Ölçümü   OQ 
Hava Debisi Ölçü İstasyonu  IQ,OQ 
Batarya     IQ,OQ 
Kanal sızdırmazlık Testi   IQ 
Son Kontrol Çalışmaları(check list) IQ 
Kimyasal Nem Alıcı   IQ,OQ 
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TABLO-4 KONTROL LİSTESİ HVAC SİSTEM  

Şantiye Açıklama. 

Proje Çizim No 
Şematik çizim No. 

Proje No. Tesis No. 
Ref No. Sistem No. 
Kontrol listesi 
 IQ 

 Evet Hayır Tarih 
1. Binanın ve Sistemin Durumu 
 
Kontrol. 
1.1. Binadaki tüm pencere ve kapılar kapalıdır ve binanın temizliği yapılmıştır. 
 
1.2. Kanal sistemi tasarıma uygun olarak  uygulanmış ve kanal sızdımazlık testi  
 yapılmıştır. 
 
1.3. Klima santaralı tasarımdaki çizimlere uygun olarak monte edilmiş ve santral 
 basınç testleri yapılmıştır. 
 
1.4. Kanal üzerinde ölçümler için gerekli test noktaları hazırlanmıştır 
 
1.5. Kanallar sağlam şekilde asılmışlardır 
 
1.6. Yangın damperleri takılı ve açık pozizyondadır 
 
1.7. Isıtıcı ve soğutucu bataryaları boru bağlantıları doğru şekilde yapılmıştır. 
 Kontrol damperleri açık pozisyona getirilmiştir. 
 
1.8. Fan kanatları serbest ve temizdir 
 
1.9. Kayış gerilimi  uygundur. 
 
1.10. Fan dönme yönü uygundur 
 
 
 

   

Yorumlar 
 
 
 
 
DEKLERASYON 
 

 
İmza : Tarih: 
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Performans yeterlilik çalışmaları ise doğrudan temiz oda ile ilgili ve onun performansını denetleyen 
ölçüm çalışmalarıdır. 
 
Temiz Oda Partikül ölçümü      PQ 
Temiz Oda Hava Debisi (difüzör) Ölçümü ve Hava Değişim Sayısı PQ 
Temiz Oda Fark Basınç Ölçümü     PQ 
Temiz Oda Toz Toplama Sistemi Ölçümleri    PQ 
Temiz Odaya Açılan Boşluklarda Hava Hızı Ölçümü   PQ 
 
 Hava tarafı test ve ölçüm çalışmalarına başlamadan önce emiş ve üfleme kanallarındaki olası 
kirliliklere karşı sadece ön filtre monte edilmiş halde (ara, son veya terminal hepa filtreler monte 
edilmeden) klima santralı bir müddet çalıştırılmalı daha sonra tüm filtreler takılarak ölçüm çalışmaları 
başlatılmalıdır. 
 
Test ve ölçüm cihazlarının tümü temiz oda test prosüdürlerine uygun olarak kalibre edilmiş olmaları 
zorunludur. 
 
Aşağıda temiz oda klima sisteminde yapılması zorunlu bazı ölçüm ve testler hakkında daha detaylı 
bilgi verilmiştir. 
 
3.1.4 Fan İşletim Testi 
 
Dizayn aşamasında fan statik basıncı;  filtrelerin kirli veya kirliliğe yakın durumundaki basınç kaybı 
esas alınarak hesaplanılması zorunludur. Ancak sistemin devreye alınması sırasında filtrelerin temiz 
olması nedeniyle sistem basınç kaybı tasarım basınç kaybı değerinin çok altında olması nedeniyle fan 
çalışma noktası aynı fan eğrisi üzerinde farklı bir noktaya oturacaktır. Sonuçta fan debisi tasarım hava 
debisinin üzerinde olacaktır. Bu nedenle sistemde hava debisi ölçü cihazı ve motor hız kontrol cihazı 
veya benzeri sistemler kullanarak hava debisini sabitlemek zorunludur. 
 

• Öncelikli olarak sabitlenen hava debisi ölçülmelidir. Klima santralı çıkışında mümkün olduğu 
kadar düz bir kanal hattında pitot tüpü kullanılarak havanının dinamik basıncı okunur. 

• Okunan dinamik basıncı yardımıyla önce kanal içersindeki havanını hızı sonrada hava debisi 
hesaplanır. 

• Hesaplanan hava debisi tasarım değerinin üzerinde ise fan motor devri düşürülerek veya fan 
emiş ağzındaki giriş ayar damperlerine müdahale edilerek hava debisi ayarlanır.(kanaldaki 
kaçaklar ve dengelemede kolaylık sağlaması anlamında dizayn değerinin yüzde 10 üzerinde 
ayar yapılması tavsiye edilir) 

• Fan devri; stroboskop veya takometre cihazı kullanarak ölçülür. 
• Fanın emiş ve basma tarafındaki statik basınçlar ölçülür. 
• Elektrik motorunun çektiği amper okunarak motorun çektiği güç hesaplanır. 
• Ölçülen veya hesaplanan bu değerler yardımı ile fan performansı ve fan eğrisi kontrol edilir. 

 
3.1.5 Filtre İşletme Testi 
 

• Filtre yüzeyindeki hava hızı anomometre ile ölçülür bu değer hesaplanan fan hava debisi 
yardımı ile hesaplanan filtre yüzey hızı ile kontrol edilir. 

• Eğik veya U manometre yardımı ile filtre basınç kaybı ölçülür. 
• Ölçülen hava hızında okunan basınç kaybı değeri imalatçı firma basınç kaybı değerleri ile 

mukayese edilir. 
• Ölçülen basınç kaybı değeri firma değerlerinin altında ise filtre çerçevesi ile filtre kasası 

arasındaki sızdırmazlık kontrol edilmelidir. 
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3.1.6 Rezerv Santral Kapasitesi Ölçüm Ve Hesabı 
 

• Fan statik basıncı; filtrelerin kirli veya kirliliğe yakın haldeki basınç kayıpları esas alınarak 
seçilir. Bu değere ancak( yani filtrelerin tamamıyla kirlendiği durum) fan maksimum hızda 
dönerken elde edilir. Fan başlangıç da yani filtreler temizken minimum hızda dönecektir. 

• Filtreler temizken ve fan tasarım hava debisinde hava üflerken ölçülen fan statik basıncı ile fan 
eğrisinde fanın maksimum devirde döndüğü şartlarda ve aynı hava debisinde okunan statik 
basınç  santralin rezerv kapasitesini gösterir. 

 
3.1.7 Batarya İşletme Testi 
 

• Bataryaya giren ve çıkan havanını kuru ve yaş termometre sıcaklıkları ölçülür. 
• Batarya yüzeyin deki ortalama hava hızı ölçülür. 
• Hava debisi hesaplanır 
• Havanının özgül yoğunluğu belirlenir. 
• Havanın kütlesel debisi hesaplanır. 
• Batarya kapasitesi bulunur. 
• Batarya hava tarafı basınç kaybı ölçülür. 
• Bulunan sonuçlar tasarım değerleri ile kontrol edilir. 

 

 
 

Şekil 3. Örnek Test Raporu Formu 
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3.1.8 Santral Basınç Testi 
 

• Bu test fabrikada veya şantiyede yapılabilir. Klima Santralı giriş ve çıkış ağızları kapatılarak 
santral belirli bir basınç altıda iken santral gövdesinden kaçan hava miktarı okunur. 

• Bulunan hava miktarı santral yüzey alanına bölünür. 
• Bulunan bu değer tasarımda tanımlanan ( EN 1886 B sızdırmazlık sınıfı gibi) hava sızdırma 

miktarı ile kontrol edilir  
 
3.1.9 Kanal Sızdırmazlık Testi 
 
Bu iş için en başından başlamak gerekir. Her ne kadar adına performans testi diyorsak da aslında 
validasyon işleminin daha montaj aşamasında başlaması lazım, çünkü kanal sızdırmazlık testleri, çok 
güzel bir örnek, montaj tamamlandıktan sonra yapılamaz. Eğer hava kanallarına sızdırmazlık testi 
yapmamışsanız ve montajlarını tamamlamışsanız, bunu son aşamadan sonra yapmanız mümkün 
değildir. Hava sızdırmazlık testi daha yalıtım yapılmadan, menfezler bağlanmadan yapılır. Sonradan 
yapmak zor değil, neredeyse imkânsızdır. Kısacası cihazlar monte edildikten sonra, menfezler 
takıldıktan sonra sızdırmazlık testini yapmak mümkün değildir. Bütün bu işlerin bilinçli bir şekilde ve 
sırayla yapılması şarttır.  
 
Konuyla ilgili SMACNA, HVCA, Heating and Ventilating Contractors Association tarafından 
yayınlanmış olan DW143 ve DW142, EUROVENT, ASHRAE gibi bazı standartlar vardır. Testlerin 
nasıl yapılacağı son derece net bir şekilde açıklanmıştır. Testler sırasında kanalların hangi basınçta 
tutulması gerektiği, hangi sınıf için ne kadar hava kaçağına izin verildiği belirlidir. Burada tanımlanan 
süreç sadece hava kanalları içindir ve hava santralleri, plenum kutuları, susturucular, ısı değiştiriciler, 
son kullanım noktası bağlantıları gibi sistem parçalarını içermez. Kaçak testlerini büyük sistemlerde 
yapmak zordur, kanalların bölünmesi, kısımlara ayrılması, testlerin parça parça yapılması gerekir, 
çünkü ölçebileceğiniz hassasiyet sınırları, o kanalın içinde bulunan hacimle doğrudan doğruya 
orantılıdır. Testler en sonunda belgelendirilir. Şekil 3 de örnek bir test raporu görülmektedir. Buna 
benzer formlar diğer sistem elemanları için de ayrıntılı olarak tek tek düzenlenir ve doldurulur. 
Ölçümleri kim yaptıysa imzasını atar, firmanın yetkilisi imzasını atar, yani testleri yaparken başında 
duran kişi, arkasından da bir onaylayan merci. Şekilde en altta görülen üçüncü yer bütün bu olaydan 
sorumlu olan kişiye ait imza yeridir.  
 
3.1.10 Dengeleme 
 
İkinci önemli konu sistemin dengelemesidir. Bunu yapmadan sistemin performansını tayin etmek 
mümkün değildir. Dengeleme hazırlık aşamalarından biridir, çünkü projede verilmiş olan debilerin ve 
hava miktarlarının gerçekten istenilen miktarda mahallere gidip gitmediğini ölçeriz.  
 
Şekil 4 de su tesisatıyla ilgili bir dengeleme vanası ve ölçüm cihazı görülüyor. Sistem, daha başında 
istenen ayarların yapılması için uygun tasarlanmamışsa çok büyük sorunlar çıkar. Eğer sonunda bu tip 
işleri yaptırmak istiyorsak, bunu daha başından dikkate almamız ve bu işi bilen bilinçli kişileri mutlaka 
o projeye dahil etmemiz gerekir. Dengelemenin düzgün olmadığını anlayınca oraya bir kumanda 
vanası veya klape takmak istenir, ancak sistem bitmiş, tavan kapatılmışsa bunu yapamayız.  
 
Şekil 5 de hız ölçümüyle ilgili bir cihaz, kanatlı bir anemometre görülüyor. Bu cihazların düzenli 
aralıklarla kalibre edilmesi gerekir. Esas temel cihaz ise, aslında pitot tüpü ve bir eğik manometredir. 
Belirli yerlere takabilmemiz için pitot tüpünün değişik boylarda ve çaplarda olması gerekir, yanında da 
çok hassas bir fark basınç manometresi. Bunun da en iyi şekli bir eğik manometredir, çünkü 
kalibrasyonu yoktur, düzgün yapılmışsa, sürekli kalibre etmek gerekmez. Şekil 6 da menfez debilerini 
ölçmek için kullandığımız balometre denilen cihazı görüyoruz. Menfezler büyük bir alana sahiplerse 
ortalama hızı okumamız gerekir. Ortalamayı hesaplamak çok zordur, bu nedenle bu tip cihazlar büyük 
kolaylık sağlar.  
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3.1.11 Hepa Filtre İşletim Testi 
 

• Terminal hepa filtre hava debisi ölçülür. 
• Ortalama hava debisi ölçülür. 
• Filtre temiz haldeki basınç kaybı ölçülür. 
• Kirli haldeki basınç kaybı simülasyon yapılarak bulunur. 
• DOP testi yapılarak filtre verimliliği ve filtre ile kasa arasındaki sızdırmazlık kontrol edilir.  

 
3.1.12 Partikül Ölçümü Ve Duman Testi 
 
Şekil 7 de bir parçacık sayma cihaz, Şekil 8 de ise duman üretici görülmektedir. Drager tüpü 
dediğimiz, daha basit duman üreticiler de vardır. Tüp kırıldıktan sonra bir el pompasıyla duman 
üflenebilir ve hava akışının nereye gittiği görülebilir. Bunlar, özellikle dengeleme sırasında ve hava 
akımlarının tespitinde çok yararlıdır. 
 
Duman testleri bize bir bilgi verir, ancak önemli olan testleri yaparken gerçek işletme şartlarını dikkate 
alıp almadığımızdır. Ameliyathane olsun, temiz oda olsun, insanlar girip, çıkar, kapısı açılıp, kapanır, 
dolayısıyla basınç yada akışların kapı açıldığında da devam etmesi gerekir. Siz normalde kapı 
kapalıyken ortamı basınçlandırmayı sağlıyorsanız ama kapıyı açtığımızda bozuluyorsa, bu kabul 
edilebilir bir durum olmaz, çünkü kapının açıldığı süre içerisinde kirlenmeye neden olabilirsiniz.  
 
 
3.2 Mikrobiyolojik Testler 
 
Bunların uzman bir mikrobiyolog tarafından yapılması gerekir. Fikir vermesi ve konuyu tamamlaması 
açısından bazı hususları özetlemekte yarar var. Mahallin büyüklüğüne göre tespit edilen belirli yerlere, 
bunlar da yine standartlarda tanımlanmıştır, içinde özel besi yerleri olan steril petriler yerleştirilir. 
Bunların hangi besi yerleri olduğu, petrinin çapına kadar her ayrıntı DIN 1946/4 de tanımlanmıştır, 
örneğin petriler yerden 1.2 metre yükseklikte olmalıdır. Daha sonra belirli sürelerle petrilerin kapakları 
açılır. Tabii petriler steril olduğundan paketin doğru noktada açılması önemlidir. Kapaklar kapatıldıktan 
sonra yine steril şekilde laboratuara götürülüp 48 saat 36 °C de bekletilir ve koloni sayımları yapılır. 
Sonuçları karşılaştırabilmek için 50 cm2, 80 dakika referansına indirgenir, petrilerin ortalama değerleri 
bulunur ve şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir. Bu değer, A sınıfı odalar için 1, B sınıfı odalar 
için 10 un altında olmalıdır. 
 
 
3.3 Kalibrasyon 
 
Bu noktada cihazların kalibrasyonu ile ilgili bazı hususları belirtmek faydalıdır. Kontrol parametrelerini 
cihazlarla ölçeriz, ancak bunları öyle herhangi bir cihazla ölçemeyiz. Hepsinin ölçüm değerlerinin teyit 
edilmiş olması, ulusal standartlara izlenebilir olması gerekir, yani düzgün kalibre edilmemiş, yada 
sadece başka bir cihazla kontrol edilmiş aletlerle bu ölçümleri yapmamız kabul edilmez. Her bir 
cihazın belirli periyotlarla, sertifikalı ve belgelendirilmiş firmalar tarafından, mutlaka bir ulusal 
standarda izlenebilen sistemlerle kalibre edilmesi gerekir. Örneğin bu şartları sağlamayan bir 
üniversite laboratuarı dahi kabul görmez. Aksi takdirde yapılan ölçümlerin bir geçerliliği olmaz. Şekil 9 
da cihazların hız ölçümüyle ilgili bir kalibrasyon eğrisi görülüyor. Kalibrasyon sertifikaları, üzerlerinde 
belirtildiği üzere belirli bir süre için geçerli olup; bu süre sonunda yenilenmelidir. Dolayısı ile cihazların 
belirli periyotlarda kalibrasyonlarının yapılması zorunludur. Kalibrasyon sertifikalarının ve kalibrasyon 
verilerinin saklanması, testleri yapılan cihazların geriye dönük izlenebilirlikleri açısından önem arz 
eder. 
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Şekil 9. Hız Ölçen bir Cihaza ait Kalibrasyon Doğrusu 
 
 
SONUÇ 
 
İşlemlerin her bir menfez için, her bir kanal için, parça için, cihaz için tekrarlanması gerekir, biraz önce 
sözü edilen dolaplar dolusu dosyalar işte bu belgeleri içerir. Test & Commissioning oldukça 
meşakkatli, zor ve sabır isteyen bir iştir. Dosyalarda test formaları yanında “as built” projeler, yani son 
değerlerin ne olması gerektiğini gösteren projeler, kullanım ve işletme kılavuzları, bakım kılavuzları, 
parça ve cihaz listeleri, vb. belgelerin de bulunması gerekir. 
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AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE 
PERFORMANS KALİFİKASYONU (PQ) ÇALIŞMALARI 

 
 

Dilek SUNAR 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Ülkemizde resmi makamlar tarafından uyulması zorunlu tutulmuş bir hastane standardı olmadığından 
hastanelerin çoğunda, çok farklı yerleşim ve HVAC tasarım (proje) kıstasları bulunmaktadır. 
 
Çoğu hastanede, “hava/personel/malzeme/hasta/atık” akışında, gerçek anlamda bir temiz oda tasarım 
kıstası görülememektedir. 
 
Bu nedenle de hastanelerin ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde yaptığımız temiz alan 
performans kalifikasyonu, gerçek bir temiz alan performans kalifikasyonundan farklı, sadece bir 
(partikül sayımı) veya bir kaç testin yapıldığı çalışmalar olarak kalmaktadır. Hatta çoğu hastanede bu 
performans testleri, aynı temiz alanda bulunan farklı odaların bağımsız tek tek testlerini içermekte, 
temiz alanın bütününü kapsamamaktadır. Bu nedenle de gerçek anlamda bir temiz alan performans 
kalifikasyon raporu yazılamamakta, “durum tespit raporu” olarak verilmektedir. 
 
Bu sunumun amacı, yapılması gereken performans kalifikasyonları ile yapılabilinen performans 
kalifikasyonları hakkında bilgi vermektir. Bu sunumda temiz alanların mikrobiyolojik performans 
kalifikasyonundan bahsedilmeyecektir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Temiz oda/alan; Partiküllerin oda içersine girişi, burada oluşumu, alıkonması en az sınıra indirgenecek 
şekilde yapılan, kullanılan, hava ile taşınan partiküllerin konsantrasyonunun ve ilgili diğer 
parametrelerin örneğin; sıcaklık, nem, basıncın gerektiği oda [1]. 
 
Performans kalifikasyonu; Tesisin, sistemin veya ekipmanın, onaylanmış proses, metot ve 
spesifikasyonlara dayanarak etkin ve tekrarlanabilir şekilde çalıştığının kayıtlandırılarak 
doğrulanmasıdır [2]. 
 
Ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri hastanelerin temiz oda/alan kavramına giren en önemli 
alanlarıdır. Bu konudaki en önemli ve uluslararası standart ISO 14644-1 Bölüm 1: Hava Temizliğinin 
Sınıflandırılması standardıdır [1]. Fakat bu standart dikkatlice okunmaz ise şu yanlış anlamaya neden 
olabilir ve olmaktadır: “Sadece partikül sayımı yapılarak bir temiz oda sınıflandırılabilir”. 
 
Oysa ki standardın Ek B bölümünde madde B.3 “Test öncesi şartlar” maddesinde şu ifadeye yer 
verilmektedir: 
 
B.3.1 “Teste hazırlık: Aşağıda belirtilen testler ile test öncesi temiz oda veya alanın bütün halinde 
çalıştırılmasına katkıda bulunan tüm beklentilerin tam olduğu ve performans özelliklerinin çalıştığı 
doğrulanır: 
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a) Hava akış hacmi veya hız testleri 
b) Fark basınç testi 
c) İçerik sızma testi 
d) Takılmış filtrenin sızıntı testi 

 
Kısaca yukarıda adı geçen testler uygun çıkmadıkça partikül sayımı yapılmasına izin verilmemektedir. 
 
 
 
 
2. PRATİKTE UYGULANAN AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ HVAC 
TASARIMLARI 
 
Ameliyathane HVAC tasarımında genellikle 2 çeşit uygulama görülmektedir: 
 
1. Tek yönlü hava akışlı tasarımı (unidirectional air flow [4]; ULF: Unilateral flow [3]) 
2. Tek yönlü olmayan hava akışlı tasarımı (non-unidirectional air flow [4] 
 
Yoğun bakım ünitelerinin HVAC tasarımında ise genellikle tek yönlü olmayan hava akış tasarımı 
gözlenmektedir. 
 
 
 
 
3. PERFORMANS KALİFİKASYON TESTLERİ VE KABUL KRİTERLERİ 
 
Tablo 1. Temiz oda/alanlarda tasarım çeşitlerine göre testlerin listesi [5] 
 

Bölüm Testler Tek yönlü Tek yönlü olmayan 

6.1 Hava akış hacmi ve Tekdüzeliği 
Hava akış hızı ve Tekdüzeliği 

1,2,3 
1,2,3 

1,2,3 
OPT 

6.2 Filtre montaj sızıntı testi 1,2 1,2 

6.3 Partikül sayımı 1,2,3 1,2,3 

6.4 Oda basınçlandırılması 1,2,3 1,2,3 

6.5 Görsel hava akış tanımlaması 1,2,3 N/A 

6.6 Aydınlatma düzeyi ve 
Tekdüzeliği  1, OPT (2,3) 1, OPT (2,3) 

6.7 Ses düzeyi 1,2,3 1,2,3 

6.8 – 6.10 Sıcaklık Tekdüzeliği 
Sıcaklık Tekdüzeliği 

1,2,3 
OPT 

1,2,3 
OPT 

6.11 Titreşim OPT OPT 
N/A : Bu durumda uygulaması yok 
1 : Test donanıma hazır (as-built) fazında uygundur 
2 : Test insansız koşulda uygundur 
3 : Test çalışma koşulunda uygundur 
OPT : Test proses ihtiyaçlarına göre isteğe bağlıdır 

Yapılan testlerin sırası isteğe bağlı olsa da tek yönlü temiz odalarda bazı testlerin sırası 
aşağıda belirtilen sırada tercih edilir:  

Hava akış hacmi veya hava akış hızı (Bölüm 6.1) 
Görsel hava akış tanımlaması (Bölüm 6.5) 
Oda basınçlandırılması (Bölüm 6.4) 
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Standartta belirtilen bu testlerden pratikte hayata geçirilebilen testler aşağıda sıralanmaktadır:  
 
1. Hepa filtre sızıntı testi [6]. 
 

1.1. Kullanılan ekipman ve malzemeler: 
1.1.1. Aerosol Jeneratörü 
1.1.2. Aerosol Fotometre  
1.1.3. Aerosol solüsyonu (PAO= Poly Alpha Olefin) 

 
1.2. Kabul kıstası: Filtre yüzeyinde, contasında ve kabininde yapılan tarama sonucunda aşağıdaki 

tabloda belirtilen değerleri geçmemelidir. 
 
Tablo 2. Değişik verimlilikteki filtreler için sızıntı boyutları [6]. 
 

Filtre Tipi 
IEST-RP-CC001.3 Partikül boyutunda Minimum Etkinlik (Maksimum nüfus etme)  

Tip C (HEPA) 99.99%  (0.01%) 0.3 μm  

Tip D (HEPA) 99.999% (0.001%) 0.3 μm  

Tip F (ULPA) 99.999% (0.001%) 0.1 to 0.2 μm 

Tip F (ULPA) 99.9995% (0.0005%) 0.1 to 0.2 μm 

Tip F (ULPA) 99.9999% (0.0001%) 0.1 to 0.2 μm 

Tip G (Super ULPA) >99.9999% (<0.001%) MPPS 

Tip J (HEPA) 99.99%  (0.01%) 0.1 to 0.2 μm or 
0.21 to 0.3 μm 

Tip K (HEPA) 99.995% (0.005%) 0.1 to 0.2 μm or 
0.21 to 0.3 μm 

MPPS: Most Penetrating Particle Size: En fazla nüfus eden partikül boyutu 
 
2. Hepa filtre hava hızı ve/veya debisi ölçümleri ve hava değişim sayısı [5,7]. 
 

2.1. Kullanılan ekipmanlar: 
2.1.1. Anemometre  
2.1.2. Balometre 

 
2.2. Kabul kıstası: 

2.2.1. Tek yönlü hava akışlı (ULF) odalar için hepa filtre ortalama hava hızı min. 0,24 m/sn (tek 
bir noktada min. 0,20 m/sn) [3]. 

2.2.2. Tek yönlü olmayan hava akışlı odalar için hava değişim sayısı min.25 kez/saat [8]. 
 
3. Basınç farkı ölçümleri [8,9,10]. 

 
3.1. Kullanılan ekipmanlar: 

3.1.1. Manometre (magnehelic) 
 

3.2. Kabul kıstası: 
3.2.1. Farklı sınıflar arası min 10-15 pascal [8,9]. 
3.2.2. Farklı sınıflar arası min 5-20 pascal [4,10]. 
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4. Partikül sayımları [1]. 

4.1. Kullanılan ekipmanlar : 
4.1.1.  Partikül sayım cihazı 

 
4.2. Kabul kıstası : 

4.2.1.  Temiz oda veya alanlar için seçilen temizlik sınıfına göre uyması gereken partikül 
limitleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
Tablo 3. Temiz oda veya alanlar için temizlik sınıfları [1]. 
 

ISO 
Sınıflandırma 

sayısı (N) 

Aşağıda gösterilmiş (konsantrasyon düzeyleri Madde 3.2’deki eşitlik (1)e göre 
hesaplanmıştır) değerlendirmeye alınan boyutlardan daha büyük ve eşit partiküller için 

en yüksek konsantrasyon düzeyleri (partikül/m³) 

0.1 μm 0.2 μm 0.3 μm 0.5 μm 1 μm 5 μm 

ISO Class 1 10 2     

ISO Class 2 100 24 10 4   

ISO Class 3 1000 237 102 35 8  

ISO Class 4 10000 2370 1020 352 83  

ISO Class 5 100000 23700 10200 3520 832 29 

ISO Class 6 1000000 237000 102000 35200 8320 293 

ISO Class 7    352000 83200 2930 

ISO Class 8    3520000 832000 29300 

ISO Class 9    35200000 8320000 293000 

NOT : Ölçme işlemi ile ilgili belirsizlikler, sınıflandırma düzeyinin tayini için üçten fazla sayıda olmayan 
önemli şekiller kullanılarak gösterilen konsantrasyon verisini gerektiriyor. 

 
5. Sıcaklık ve Rutubet ölçümleri [1]. 

5.1. Kullanılan ekipmanlar : 
5.1.1.  Termometre  
5.1.2.  Higrometre 

 
5.2. Kabul kıstası : [3]. 

5.2.1.  18-24 ºC.  
5.2.2.  %50 Rh 
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SONUÇ 
 
Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde yapılan performans kalifikasyonları çoğu hastanede 
sadece birkaç noktadan alınan ve standarda uygun olarak yapılmayan partikül sayımları ile sınırlı 
kalmaktadır. 
 
Gerçek anlamda performans kalifikasyon testlerinin yapılmasını isteyen hastanelerin çoğunda da hepa 
filtre sızıntı testi başarılı olmadığından kalifikasyonlar başlanamadan son bulmaktadır (düzeltme 
maliyetleri yüksek olması nedeniyle). 
 
Hepa filtre sızıntı testi başarılı olan hastanelerin bir kısmında da yerleşim ve HVAC proje değerlerinin 
uygun olmamasından dolayı hava hızı/debi değerleri ve/veya basınç farkı değerleri uygun 
bulunmamakta ve yine performans kalifikasyon raporu verilemeyip “durum tespit raporu” 
verilebilmektedir. 
 
Yukarıda sözü geçen testlerin tümünün uygun olarak tamamlanması durumunda partikül sayımı ve 
oda sınıflandırması testlerinde limit dışı bir sonuç elde edilmemektedir. 
 
Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin yerleşim tasarımı ve HVAC proje değerleri, temiz oda/alan 
standart ve kıstaslarına uygun yapıldıkça, yukarıda sözü geçen testlerin uygun olması durumu gittikçe 
artan bir eğilim gösterecektir. 
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TEST VE ÖLÇÜ CİHAZLARININ KALİBRASYONU VE 
KALİBRASYONUN ÖNEMİ 

 
 

Selman ÖLMEZ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada test ve ölçü cihazlarının kalibrasyon konusu ele alınarak sektörümüzde kalibrasyonun 
önemi açıklanmaya çalışılmıştır. 
 
İlk bölümde kalibrasyon ile ilgili temel kavramlar ele alınmış, ikinci bölümde ise niçin kalibrasyon 
yapılması gerektiği standartlara dayanılarak açıklanmıştır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Bu çalışmada birbirlerine sıkça karıştırılan kalibrasyon, validasyon ve ayar kavramları açıklanacak, 
kalibrasyonun niçin gerekli olduğu yasal şartlar ve standartlara atıfta bulunarak anlatılacak ve 
akreditasyon, izlenebilirlik, ölçüm belirsizliği ve sertifikasyon kavramları aydınlatılacaktır. 
 
 
1.1.  Kalibrasyon Nedir? 
 
Kalibrasyon, ölçüm cihazı ile ölçülen değer ile referans standart arasındaki sapmanın belirlenmesidir. 
Bu sapma tekrarlanabilir koşullar altında alınan ölçümlerin ortalaması hesaplanarak bulunur. 
 
Tekrarlanabilir koşullardan kasıt, aynı ortam koşulları (sıcaklık, nem, basınç vb.), aynı ölçüm cihazı, 
aynı referans standart kullanılarak tekrar edilen kalibrasyon sonucunda aynı ortalamanın 
bulunmasıdır.  
 
 
1.2. Validasyon Nedir? 
 
Validasyon, kalibre edilmiş aynı türden başka bir cihazla karşılaştırmadır. Referans standart 
kullanılmadığı için yasal geçerliliği yoktur, ancak aynı noktada kullanılacak çok sayıdaki cihazın 
kalibrasyonunun yaptırılması maddi açıdan fazlaca külfetli olacağından, kalibrasyonu yaptırılmış bir 
cihazla diğerlerinin karşılaştırılması yolu ile ölçüm kontrolü sağlanmış olur. 
 
 
1.3. Ayar Nedir? 
 
Ölçüm cihazının referanstan minimum sapma göstermesi için yapılan işlemdir. Kalibrasyondan farklı 
olarak burada cihaza bir müdahale vardır. 
 
Kalibrasyon sonucu eğer limitlerin dışında kalan bir sapma meydana geliyorsa bunun nedenleri 
araştırılır Sapmalara neden olan sistematik hatalarsa, bu hatalar ayar sonucu ortadan kalkar. 
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2. KALİBRASYON NİÇİN GEREKLİDİR? 
 
Üretimde kalitenin sağlanabilmesi için çeşitli kontrollerin yapılması gereklidir. Bu kontroller genel 
olarak kritik parametrelerin ölçülmesi yoluyla yapılır. Kalibrasyon ise yaptığımız bu ölçümlerin 
doğruluğu konusunda bize fikir verir.  
 
Standartların hemen hemen hepsinde de bu konu üzerinde durulmuş ve kalibrasyonun gerekliliği 
belirtilmiştir. Örneğin ilaç sektörü ile ilgili standartlar (EC-GMP “European Community – manual for 
Good Manufacturing Practice”, FDA “The Food and Drug Administration”, Kimya kanunu vb.), gıda 
sektörü ile ilgili standartlar (HACCP “The Hazard Analyse and Critical Control Point System” vb.), 
çevre standartları (EN ISO 14001 vb.) kalibrasyonun gerekliliğini anlatan standartlardan bazılarıdır. 
Aşağıdaki tabloda standartlarla ilgili özet bir bilgi verilmiştir. 
 
 
 
Tablo 1. Standartlarda kalibrasyon 
 
Standart Amaç    Test Cihazı Tipi Uygulama Aralığı  Örnek 
 
Ulusal kanunlar  Tüketici hakları Yasalarla belirli              Ör. ticaret ve nakliye  Bakkal terazisi 
 
ISO 9000 Kalite güvence Kalite ile ilgili tüm ISO 9000 sertifikalı şirket   Klimadaki nem 

                                                       test cihazları          ve ürünler                    
probu  

 
QS 9000,VDA6 Kalite güvence Kalite ile ilgili tüm Otomobil üretici ve   Tasarım sırasındaki  
EAQF, AVSQ   test cihazları  yan sanayicileri                                     motor testleri 
 
EC-GMP Tüketici hakları Kalite ile ilgili tüm Ör. ilaç üretimi                                   Starilizördeki sıcaklık 
FDA    test cihazları      probu 
 
HACCP  Tüketici hakları CCP-test cihazları               Gıda üretimi ve depolanması              Soğuk gıda zincirleri
          
 
Kimya Kanunu Çevre koruma       Tüm kontrol ölçüm Ör. toprak kirliliği                 Ör. Dioxine içeriği
  
§19 para. 1   cihazları 
 
DIN EN ISO14001 Çevre koruma İzleme cihazları  Kirletici konsatrasyonunun Ör. bacadan atılan  
       ölçülmesi                                    gaz içinde sülfür  
                                                              dioxide oranı 
 
 
 
2.1. Akreditasyon 
 
Akreditasyon, ürün/hizmet, kalite yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi ve personel belgelendirmesi 
yapan kuruluşların, laboratuarlar, muayene ve deney kuruluşlarının belirli görevleri yapmaya yeterli 
olduklarının uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilerek onaylanması, 
belgelendirilmesi ve devamının sağlanması faaliyetidir. Veya başka bir tanımla ulusal veya uluslar 
arası geçerliliği olan resmi bir kuruluş tarafından tanınmak ve belli bir işi yapmak için 
yetkilendirilmektir. Aşağıda akreditasyon hiyerarşisi ve bazı ülkelerin ulusal akreditasyon kurumları 
görülmektedir. 
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Akreditasyon   Hiyerarşisi 
 
Akreditaston kurumları  TÜRKAK, UKAS, DAR 
Akredite edilmiş kurumlar TSE, SGS, DQS 
Belgelendirilmiş kurumlar ISO 9001 ve/veya ISO 14001 belgesi almış firmalar. 
 
Tablo 2. Akreditasyon hiyerarşisi ve kurumları 
 
Akreditasyon Kurumları 
 
Ülke adı  Kurum adı  Kuruluş yılı 
Türkiye   TÜRKAK  1999 
Almanya  DAR   1991 
Fransa   COFRAC  1994 
Danimarka  DANAK   1973 
İspanya   ENAC   1986 
İsveç   SWEDAC 
İtalya   SINAL   1988 
İngiltere  UKAS   1995 
Finlandiya  FINAS   1991 
 
Burada söz konusu işlem kalibrasyon olup, akreditasyon ile tüm yasal gereklilikler, teknik şartlar ve 
hata limitleri belirlenmelidir.  
 
 
2.2. İzlenebilirlik 
 
İzlenebilirlik, ölçüm sonuçlarının ulusal veya uluslararası standartlara kırılmayan bir kalibrasyon zinciri 
ile bağlanmasıdır. 
 
Doğruluğu en kaba ölçümden primer standarda kadar uzanan mukayeseli ölçme işlemine izlenebilirlik 
denir. İzlenebilirliğin olmadığı ölçme işlemlerinin geçerliliğinden bahsedilemez. Aşağıda izlenebilirlik 
için bir örnek şekil görülmektedir. 

 
 

Şekil 1. 
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Burada en alt basamak kalibrasyonu yapılacak olan cihazdır ve herhangi bir şirketin olabilir.İkinci 
basamak kalibrasyon için seçilen laboratuvardır ve “ikincil kalibrasyon laboratuvarı” adını taşır. Bu 
laboratuvarlar bir üstteki tarafından izlenebilmelidir. Üçüncü basamak referans laboratuvardır ve 
“birincil kalibrasyon laboratuvarı” olarak adlandırılır. Dördüncü basamak ulusal akreditasyon 
kurumudur ve bir ülkedeki en yüksek akreditasyon kuruluşudur.  
 
Kalibrasyon laboratuvarları yurt dışındaki bir üst kuruluş tarafından da akredite olabilir ve izlenebilirler. 
 
Avrupa’daki tüm ulusal akreditasyon kurumları EA (European co-opearation for Accreditation of 
Laboratories) üyesidir. Bu kuruluş ulusal akreditasyon kurumları arasındaki koordinasyonu sağlar. 
 
İzlenebilirlik kapsamına şu işlemler de dahildir: 
 
• SI birim sistemi ile ilişkilendirme 
• Ölçüm belirsizliğinin gösterilmesi 
• Kalibrasyon laboratuvarının yetkilendirilmesi 
• Ölçüm prosedürlerinin tanınması ve kaydedilmesi 
 
Eğer bir ölçüm parametresi için ulusal standart mevcut değilse, test cihazları ve prosedürleri 
kaydedilerek kontrol edilmelidir. Burada şirketin kendi standartları, dahili laboratuvar testleri veya 
validasyonlar devreye girer. 
 
 
2.3.  Ölçüm Belirsizliği 
 
Ölçülen değerin gerçekte bulunduğu düşünülen aralığın belirlenmesidir. Ölçüm belirsizliği pozitif ve 
işareti olmayan bir sayıdır. Örneğin belirsizlik “u”, ölçülen değer “M” ise; gerçekte bu değer “M-u” ile 
“M+u” aralığında bulunabilir. 
Belirsizlik pek çok faktörün bileşkesinden oluşur. Bu faktörler: 
 
• Kalibrasyon cihazı 
• Ustalık 
• İnsan 
• Prosedürler 
• Çevresel koşullar 
Sonuç olarak; ölçüm sonucunda cihazın okuduğu değer ve ölçüm belirsizliği ortaya çıkar. 
 
 
2.4. Sertifikasyon 
 
Kalibrasyon sonuçlarının yazılı beyanıdır. Çeşitli standartlara göre kalibrasyon sertifikalarının içermek 
zorunda olduğu bilgiler vardır. Bunlar: 
 
• Kalibre edilecek cihazın bilgileri (part no, seri no, model, marka vb.), 
• Kalibrasyon tarihi, 
• Ölçüm sonuçları (eğer cihaz ayarlanmışsa veya tamir edilmişse ayar öncesi ve sonrası 
 değerler), 
• Kalibrasyon prosedürü, 
• Referans sistemin ve izlenebilirliğinin bilgileri, 
• Çevresel koşullar, 
• Belirsizlik, 
• Kalibrasyonu gerçekleştiren kişi adı, 
• Kalibrasyon sertifikasının içeriğinin doğruluğunu taahhüt eden kişi adı, 
• Her kalibrasyon sertifikasının ayrı takip numarası. 
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Ayrıca şu ek bilgiler de içerilebilir: 
 
• Kalibrasyon yenileme periyodu, 
• Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi, 
• Öngörülen hata limitleri. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yukardaki açıklamalardan da görüleceği üzere özellikle bu seminerin ana konusu olan temiz oda ve 
ameliyathanelerin klima sistemlerinin performans test ve ölçümlerinde kullanılacak olan test ve ölçüm 
cihazlarının kalibrasyonlarında kesinlikle TURKAK AKREDİTASYONU olan laboratuvarların 
sertifikalandırdığı cihazlar kullanılmalı ve tüm ölçümlerin güvenilirliğinden ve izlenebilirliğinden emin 
olunmalıdır. Aksi takdirde bu odalarda ve ameliyathanelerde yaşanılacak olumsuzlukların çok ciddi 
maddi ve manevi zararları olacağı bilinmelidir. Çünkü konu doğrudan insan hayatını ilgilendirmektedir. 
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AMELİYATHANELERDE STANDART, YÖNETMELİK VE 
DENETİM BOŞLUĞU VE MMO YAKLAŞIMI 

 
 

Tevfik PEKER 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Makine Mühendisleri Odası, yurdumuzun doğal kaynaklarının ülke ve toplum yararına kullanılması, 
üretimin artırılması, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde geliştirilmesi için bilimsel araştırmalar 
yapan, bunları üyelerinin ve insanlığın hizmetine sunan bir örgüttür. 
 
Mesleğimizin doğru uygulanması ve meslek alanlarımızla ilgili eksiklikleri ortaya çıkararak toplum 
yararına gerekli mesleki düzenlemelerin yapılması, ortaya çıkarılması ve aynı zamanda da meslek 
alanlarımızla ilgili ülke, kent, çevre ve insanlık yararına kamusal denetim yapmak bilimsel önerilerde 
bulunmak, yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalar yapmak Odamızın görevleri dahilindeki işlerden 
bazılarıdır. Hastanelerde klima tesisatı ve Havalandırma esaslarıda öznesinde İnsan sağlığı ve 
yaşamının olduğu meslek alanımızdır,bu alanında genel terimi hijyen dir . Hijyen tanımının iki 
faktöründen birincisi temiz odalarda hijyen, ikincisi ise mekanik tesisatta hijyen olarak algılanmalıdır. 
 
Temiz odalarda, hijyenik ortamlarda klima ve havalandırmanın önemini çok iyi kavramak 
gerekmektedir. Klima ve havalandırmanın olmadığı yerde hijyenik ortam oluşmaz. 
 
Klasik konfor klimasında parametreler sıcaklık ve nemdir; halbuki temiz oda klimasında ise sıcaklık, 
nem, canlı ve cansız kirleticiler, hava akış yönleri, ortam basıncı gibi parametrelerin kontrolü 
gerekmektedir. 
 
Ameliyathanelere dönüp baktığımızda burada yapım standartlarının ilaç sektöründeki gibi olmadığı, 
büyük bir boşluk olduğu gözlenmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın hastanelerdeki ameliyathanelerle ilgili 
standart ve yönetmelikleri ivedilikle ele alıp çıkarması gerekmektedir. Bu kez hastanelerin 
ameliyathanelerinin ameliyat masasına yatırılması gerekmektedir. Masanın başında da Sağlık 
Bakanlığı, Makine Mühendisleri odası, Tabibler Odası olmalıdır. Hastanelerin ameliyathanelerine 
ameliyat yapabilir veya yapamaz karnesi verilmelidir. 
 
Satandartlarda ve Yönetmeliklerde temiz odaların mimari ve iç mimari kriterlerinin, Tasarım 
kriterlerinin, steril alan planlama kriterlerinin, klima ve havalandırma kriterlerinin seçilecek cihaz ve 
ekipman kriterlerinin, test kriterlerinin ve işletme kriterlerinin tam olarak ortaya konulması ve bu 
kriterlere uymayan hastane ameliyathanelerinin hemen derhal kapatılması gerekmektedir. MMO’ya 
kendi konusu dahilinde kriterleri tarifleme proje ve tesisleri denetleme yetki ve görevi verilmelidir. 
MMO’nın denetiminden geçen hastane ameliyathaneleri o ameliyathane için bir prestij kaynağı 
olacaktır. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Odamız, sürekli eğitim ilkesi çerçevesinde, üyelerimizin meslek içi eğitimlerine çok yönlü fayda 
sağlamak amacıyla kongre, sempozyum, konferans, seminer, kurs ve yayın çalışmalarını artırarak 
devam ettirmektedir. Bu yönde yapılan çalışmaların en önemli amacı üyelerimizin konularında 
yetkinleşmesini sağlayarak toplumsal fayda üretmektir. 

 Seminer Bildirisi 



   ___________________________________________  770  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

Yapı teknolojisinin gelişimi her geçen gün daha sağlıklı ve konforlu yapılara ihtiyaç duymaktadır. 
Üyelerinin meslek alanlarındaki gereksinimlerini ve taleplerini dikkate alarak, gelişen bilim ve teknoloji 
doğrultusunda toplumun ihtiyaçlarını gözeterek Mekanik Tesisat sektöründeki gelişmelere paralel 
olarak yetişmiş teknik eleman gücüne olan gereksinimin karşılanmasını sürekli gündeminde tutmakta 
olan Odamız bu doğrultuda uzmanlık ve belgelendirme yönetmeliğini yayınlamış ve yetkilendirme 
eğitimlerine başlamış ve devam etmektedir. 2005 yılında Odamızın düzenlediği 24 adet kongre ve 
sempozyumun 4'ü tesisat alanıyla ilgilidir. Odamız tesisat alanında meslek içi eğitim merkezlerinde 
eğitim vermekte, yetkili mühendisler yetiştirmektedir. Her bir alan ile ilgili üniversite ve sanayinin 
birikimini bir araya getirerek yaklaşık tesisat alanında 70 adet yayın yapılmış olup MİEM ’in kurulduğu 
yıl olan 1998'den 2006 Aralık sonuna kadar Mekanik Tesisat konularında 1.200 kurs açılmış olup, 
kurslar sonrasında yapılan sınavlarda başarılı olan 25.000 üyemiz Resmi Gazete'de yayımlanan 
Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğimiz uyarınca belgelendirilmiştir. Mekanik Tesisatta yeni 
teknoloji ve uygulamalar ile doğru ve yeterli bilgiye ulaşmak, bilgi ve deneyimin erişilebilir olmasını 
sağlamak, bilgi ve deneyimin tüm meslek alanlarımızda olduğu gibi Mekanik Tesisat alanında da 
yaygınlaşmasına katkıda bulunmak hedefi ile çalışmalarımız sürmektedir.  
 
Makine Mühendisleri Odası, yurdumuzun doğal kaynaklarının ülke ve toplum yararına kullanılması, 
üretimin artırılması, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde geliştirilmesi için bilimsel araştırmalar 
yapan, bunları üyelerinin ve insanlığın hizmetine sunan bir örgüttür. 
 
Mesleğimizin doğru uygulanması ve meslek alanlarımızla ilgili eksiklikleri ortaya çıkararak toplum 
yararına gerekli mesleki düzenlemelerin yapılması, ortaya çıkarılması ve aynı zamanda da meslek 
alanlarımızla ilgili ülke, kent, çevre ve insanlık yararına kamusal denetim yapmak bilimsel önerilerde 
bulunmak, yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalar yapmak Odamızın görevleri dahilindeki işlerden 
bazılarıdır. 
 
MMO bilim ve teknolojiyi insanla buluşturan, öznesinde insanın olduğu bir mesleğin uygulayıcılarının 
örgütüdür. Biz mühendisler sıfır hata ile çalışmak durumundayız. Bizler hata yaparsak kazanlar patlar, 
yangınlar oluşur, tren kazaları olur, binalar yıkılır, köprüler çöker, ameliyathanelerde insanlar ölür. işte 
ameliyat sırasında enfeksiyon kaparak yaşamı son bulan eski bakan ve milletvekili Veysel Atasoy. ‹şte 
gazeteci-yazar Onat Kutlar. ‹şte birbirlerini takip eden tarihlerde bebek ölümleriyle gündeme gelen 
Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Manisa Doğumevi ve Çocuk Bakım Hastanesinde, 
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde bebek yoğun bakım bölümlerinde yaşamın 
başlangıcındaki bebekler yaşamadan öldüler. Hastanelerimizin ameliyathaneleri, yoğun bakım 
üniteleri, karantina odaları ve bunların mekanik tesisatları ile hijyen koşulları bu somut olaylarla birlikte 
tartışmaya açıldı. 
 
Konuyla ilgili (22.06.2005) yaptığımız basın açıklamaları, dikkatleri hastanelerin ameliyathane, yoğun 
bakım ve karantina bölümlerinin mekanik tesisatına ve buralarda hijyenik ortamın nasıl sağlanmasına 
çevirdi. Şimdi tüm sektör bunu konuşuyor, tüm hastane yönetimleri sistemlerini gözden geçiriyor. Tüm 
sektör dernekleri hastanelerin ameliyathane ve yoğun bakım bölümlerinin mekanik tesisatlarını 
tartışıyorlar, sektör dergilerinde hep bu konu konuşuluyor ve konuşulmaya devam edecek. Dolayısıyla 
Odamız toplum yararına fayda üretme görevini yapmaya devam ederken diğer yandan meslek 
alanlarından kalkarak ülkemiz gerçeklerini gözler önüne sererek çözüm önerilerini de sunuyor ve 
meslek alanlarını düzenleme görevini de yapmaya çalışıyor. 
 
Standartlarda ve yönetmeliklerde temiz odaların; mimari ve iç mimari kriterlerinin, tasarım kriterlerinin 
steril alan planlama kriterlerinin, klima ve havalandırma kriterlerinin, seçilecek cihaz ve ekipman 
kriterlerinin, test kriterlerinin ve işletme kriterlerinin tam olarak ortaya konulması ve bu kriterlere 
uymayan hastane ameliyathanelerinin derhal kapatılması gerekmektedir. MMO ’ya kendi konusu 
dahilinde kriterleri tanımlama, proje ve tesisleri denetleme yetkisi ve görevi verilmelidir. 
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Odamız Ülkemizde ilk kez 1995 yılında Tesisat Mühendisliği dergimizin Aralık sayısı (24.sayı) özel eki 
olarak Hastanelerde Klima Tesisatı ve Havalandırma Esasları DIN 1946-4'ün tercümesini yaparak 
ülkemiz mühendislerinin hizmetine sunmuştur. Bu eser, konuyla ilgili meslektaşlarımızın başucunda 
başvuru kaynağı olarak durmaktadır. Yine konuyla ilgili birçok etkinlik, söyleşi, seminer, forum 
Odamızca yapılmış ve yapılmaktadır. Tesisat Mühendisliği Dergimizde konu ile ilgili birçok makale 
yayınlanmıştır. ISO 14644 Standartlarının tamamının tercümeleri MMO İstanbul şubemizce yapılmış 
olup gerekli yayın izinlerinin alınmasına müteakip yakında ülke mühendislerimizin hizmetine 
sunulacaktır. Konuyla ilgili oda yazışmalarını tetkiklerinize sunuyorum. 
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Hastanelerde; ameliyathaneler, erişkin, çocuk, yeni doğan yoğun bakım üniteleri ve karantina 
odalarının, hastane personeli tarafından hijyen hale getirilmesi; ayağa galoş takılması, nefes alırken 
maske takılması ellerin yıkanması, özel giysi giyilmesi, kullanılan aletlerin ve mekanın dezenfeksiyonu 
ve sterilizasyonu olarak tariflenmektedir. Her ne kadar bu tarif doğruysa da en önemli husus tarif 
içinde yer almadığı için hayati derecede eksiktir. Bu eksiklik temiz odaların klima havalandırma 
sistemlerinin ve bunların çalıştırılma şartlarının uygun olup olmadığıdır. O halde hijyen tanımının iki 
faktöründen birincisi temiz odalarda hijyen, ikincisi ise mekanik tesisatta hijyen ve yeterlilik olarak 
algılanmalıdır. Yeterli bir mekanik tesisatta hijyen ancak ve ancak uygun filtre sistemleri ile 
sağlanabilir. 
 
Klima ve havalandırmanın olmadığı yerde hijyenik ortam oluşmaz. Sürekli o ortamın içinde partikül ve 
mikroorganizma üretimi vardır. Ancak temiz havayı şartlandırarak hijyen hale getirip içeriye 
verildiğinde partikül ve mikroorganizma seviyesi sürekli bir şekilde azaltılabilir. İyi tasarlanmış klima 
havalandırma tesisatı ortama sürekli şartlandırılmış temiz havayı sağladığı gibi aynı zamanda ortamın 
havasının tozdan, mikroorganizmalardan, kokulardan ve anestezik gazlardan korunmasını da sağlar.  
 
Enfeksiyon kaynaklarının izlediği yollar; 
 

• Çevreden dış hava yoluyla,  
• Havalandırma sistemlerinin içinde üreyip çoğalma yoluyla,  
• İnsandan insana geçme yoluyla,  
• Kullanılan aletlerin ve ortamın sterilizasyonunun ve dezenfeksiyonunun kötü olması yoluyla, 

şeklinde özetlenebilir. 
 
Bazı hastanelerimizde klima sistemlerinin bir parçası olan su soğutma kuleleri ve nemlendirme 
tesisatlarının son derece bakımsız olmalarından dolayı hastanelere şifa bulmaya gelen 
vatandaşlarımız bu tesisatlarda üreme olanağı bulan legionella denilen, birçok doktorumuz tarafından 
da zatürree zannedilen ölümcül hastalığa maalesef yakalanmaktadırlar. 
 
Klasik konfor klimasında parametreler sıcaklık ve nemdir; halbuki temiz oda klimasında sıcaklık, nem, 
canlı ve cansız kirleticiler, hava akış hızı ve yönleri, ortam basıncı gibi parametrelerin kontrolü 
gerekmektedir. Dolayısıyla sistem daha karmaşık hale gelmekte ve hijyenik klima ve havalandırma 
sistemi tam bir uzmanlık alanını oluşturmaktadır. Burada ayrı bir yönetmelik ve standart tarifi ile 
sistemi kuranın ihtisas sahibi olması, işletmecinin konuya hakim işletmeci olması gerekmektedir. Aynı 
zamanda hastane tasarımcısı mimarın konu ile ihtisas sahibi olması, ameliyathanenin yüksekliği, 
alanı, şekli ile klima-havalandırma ve elektrik tesisatların kaplayacağı alanın ne olması gerektiğini 
bilmesi ve Makina Mühendisi, Elektrik Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Mimar ve ameliyatları yapan 
doktorun da katılımı ile tasarımın yapılması gerekmektedir.  
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İlaç üreticilerinin ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi yapımcılarından daha bilinçli ve daha iyi Temiz 
oda tesisi kurdukları bir gerçektir. Bu sektörde her başarısızlığın parasal boyutu büyük olduğundan ilaç 
üreticisi kendini konu ile ilgili bilinçlendirmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın bazı mevzuatlarının da bu sektörde 
yerine getirilmesi yasa gereğidir. 
 
Ameliyathanelere ve yoğun bakım ünitelerine dönüp baktığımızda ise, burada yapım standartlarının 
ilaç sektöründeki gibi olmadığı, büyük bir boşluk olduğu gözlenmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın 
hastanelerdeki ameliyathanelerle ilgili standart ve yönetmelikleri ivedilikle ele alıp çıkarması 
gerekmektedir. Bu kez hastanelerin ameliyathanelerinin ameliyat masasına yatırılması gerekmektedir. 
Masanın başında da Sağlık Bakanlığı, Makina Mühendisleri Odası, Tabipler Odası olmalıdır. 
Hastanelerin ameliyathanelerine, ameliyat yapılabilir veya yapılamaz karnesi verilmelidir.  
 
Ameliyat sırasında ve sonrasında enfeksiyon kapma oranı ameliyathanelerin standartlarının kötü 
olmasından dolayı oldukça yüksektir. Doktorlarımızın bilgi birikimleri, tecrübeleri ve ameliyat yapma 
becerileri diğer ülkelere göre daha yüksektir, çünkü ülkemiz gelişmekte olan bir ülke olduğundan 
vatandaşlarımızın hasta olma olasılığı da geçim derdi, işsizlik, açlık sınırının altındaki gelir düzeyleri, 
yanlış beslenme, eğitimsizlik vb. nedenlerden dolayı oldukça yüksektir. Bu hasta bolluğu 
doktorlarımızın bilgi ve becerilerini olumlu yönde artırmaktadır. Ancak ameliyat masasında 
doktorlarımızın çabalarına ortak çıkan bir olgu da enfeksiyondur. "Ameliyat iyi geçti ama hastamızı 
enfeksiyondan maalesef kaybettik" söylemi pek sık duyulan bir söylemdir. Doktorlarımızın 
başarısızlıklarının büyük orandaki nedeni, klima havalandırma tesisinin yeterli olmaması, iyi 
işletilmemesi ve tesisatın hijyene hizmet etmemesidir. Bu bakımdan doktorlarımızın tesisatın 
oluşturacağı hijyen konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. 
 
Ameliyathanelerde, ameliyathanenin iyi sonuç vermesi için çabalayan, çare arayan genellikle 
hemşireler olmakta ve ameliyat yapma koşullarının uygun olup olmadığı hemşirelerce belirlenip durum 
tutanakla tespit edilmekte, sorumluluk da genellikle tutanağı imzalayanlarda kalmaktadır. 
Ameliyathane ortamının hijyen koşulları genellikle bu şekilde tespit edilmektedir, fakat klima 
havalandırma sisteminin uygunluğunu tabii ki hemşirelerce de tespit edilmesi mümkün değildir. 
Halbuki tüm bu işlemler makine mühendislerince yapılmalıdır.  
 
Ameliyat sırasında enfeksiyon kapan hastanın ameliyat sonrası hastanede kalış süresi antibiyotik 
tedavisi yüzünden artmaktadır. Bakın istatistikler ne diyor: Ameliyat sonrası enfeksiyon nedeniyle 2001 
yılı hastane yatış ortalaması ABD’ de 2 gün, Avrupa topluluğunda 3 gün, Türkiye’ de 13-14 gündür. 
Antibiyotik kullanma oranında ise Avrupa topluluğunun 7, ABD’nin 8 katıyız. 2001 yılı antibiyotik 
harcama miktarımız 6 milyar YTL, (tabii bunun içinde menfaat oyunları da var). 2001 yılında 
Türkiye’de Ameliyat sayısı 1.638.000 adet, her hangi bir Ameliyathanenin havadan enfeksiyon kapma 
riskini 100 kabul edersek DIN 1946 (Alman standardı) ve GMP (iyi üretim uygulamaları prosedürü) 
kurallarına uygun olarak yapılmış ameliyathanelerde bu oran %0,033’e düşüyor. Bunlar hep bilimsel 
gerçekler. Havalandırmanın hastanelerdeki enfeksiyon kapma oranına inanılmaz etkisi vardır.  
 
Sigara içen bir insanın sigarasını söndürdükten sonra ağzından 0,3 mikron büyüklüğünde 4 milyar 
adet parçacık çıkıyor (insanlar partikül yayma kaynağı), spor yapan bir insanda ise dakikada 25-30 
milyon partikül yayılıyor. Birçok ameliyathanede doktorlarımız hala pamuklu giysiler giymekteler, 
pamuklu giysiler sentetik kumaşa göre 10-15 kat daha fazla topladıkları tanecikleri saçıyor ve bu 
taneciklerin çoğu büyüklük olarak 5 mikronun üzerindedir. Bakterilerin ve mikroorganizmaların çoğu bu 
5 mikron büyüklüğün üzerindeki taneciklerin üstünde geziniyorlar. Hastane işletmecilerinin ve 
personelinin da konuyla ilgili bilinçlendirilmesi gereği vardır. 
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Günümüzde birçok yerde apartmandan bozma özel hastaneleri türedi Anadolu’nun en küçük 
kasabalarında bile bu tip hastaneler görmek mümkün; bu hastanelerin Ameliyathaneleri Split Klima 
veya Pencere Tipi Klimalarla ilkel şartlarda sözüm ona klimatize ediliyor. Bu hastanelerin yatırım ve 
işletme masrafları düşük olduğundan ameliyat ücretleri de düşük olmakta dolayısıyla haksız rekabet 
koşulları bilinçsiz vatandaşımıza cazip gelmekte ve bedelini çoğu kez hayatlarıyla ödemektedirler. 
Sağlık Bakanlığı gecekondu tipi hastaneler ve ameliyathanelerin önüne ancak ve ancak standart ve 
yönetmeliklerle set vurabilir. Bu konuda sigorta firmalarının da uyarılması gerekmektedir.  
 
Ülkemizde özel sigorta şirketleri birçok vatandaşımıza sağlık sigortası yapıyorlar. İyi klima edilmemiş 
ameliyathaneden çıkan hasta ameliyat sonrası hastanede 2-3 gün kalacağına ameliyat sırasında 
enfeksiyon kapmasıyla bu süre 14-15 gün uzayabilmekte; doktor parası, ilaç parası, uzun süreli 
hastane masrafları toplam masrafı üçe, dörde katlamaktadır. Dolayısıyla sigorta firması hastaneye çok 
daha fazla para ödemektedir. Sigorta firmalarına düşen görev bu tip hastanelerde üyelerinin 
tedavilerini engellemek ve hatta hastanenin binasını dahi sigorta kapsamı dışında tutmaktır. İş yine 
dönüp dolaşıp konu ile ilgili standart ve yönetmeliklerin oluşturulmasına dayanıyor. Standart ve 
Yönetmeliklerin olmadığı yerde Deli Dumrul köprüleri vardır, suiistimal vardır, yanlış subjektif yorumlar 
vardır.  
 
Aslında Dünyada bu konu ile ilgili standartlar var. Örneğin DIN 1946 (Alman standardı), BS 5295 
(İngiliz standardı). Bu iki standart Avrupa Birliği sürecinde ISO 14644'e dönüşmüştür. Federal standart 
209 (US FD 209) gibi standartlar ve bu standartları tamamlayıcı DIN EN 1886, Amerikan SMACNA, 
Avrupa birliği Eurovent vb. gibi çok güzel standartlar ile GMP (iyi üretim uygulamaları presedürü), SOP 
(standart operasyon presedörleri) vb. presedürler dünyada uygulanmaktadır. İlgili bakanlıkların konuyu 
ivedilikle inceleyip kendi standartlarımızı ve yönetmeliklerimizi hemen yarın oluşturmaya başlamaları 
gereklidir, aksi takdirde ölümler devam edecektir, bir kez daha uyarıyoruz. 
 
Standartlarda ve Yönetmeliklerde temiz odaların mimari ve iç mimari kriterlerinin, Tasarım kriterlerinin, 
steril alan planlama kriterlerinin, klima ve havalandırma kriterlerinin seçilecek cihaz ve ekipman 
kriterlerinin test kriterlerinin ve işletme kriterlerinin tam olarak ortaya konulması ve bu kriterlere 
uymayan hastane ameliyathanelerinin hemen derhal kapatılması gerekmektedir. MMO ’ya kendi 
konusu dahilinde kriterleri tarifleme proje ve tesisleri denetleme yetki verilmelidir. MMO’nın 
denetiminden geçen hastane ameliyathaneleri o ameliyathane için bir prestij kaynağı olacaktır. 
Hastanelerin mekanik tesisat projelerinin mutlaka odamızın mesleki denetiminden geçirilmesi gerekir. 
Maalesef hastanelerimizin çok büyük çoğunluğunun mekanik tesisatlarının mesleki denetimden 
geçmediği gerçek bir durumdur. Burada Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve yerel 
yönetimler sorumluluklar altındadır. Bu kurumlar sorumluluklarını yerine getirdikleri zaman ancak bu 
olaylar engellenebilir. Ve yine ifade ediyoruz ki bu kurumlar denetim yetkilerini odamızla paylaştıkları 
zaman asla küçülmeyeceklerdir. 
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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

HASTANELERDE HİJYENİK KLİMA VE TEMİZ ODALAR 
PROJELENDİRME VE DENETİM TASLAĞI 

 
(MMO DENETİM STANDARTI TASLAK) 

 
İÇİNDEKİLER 
 
TANIMLAMALAR 
 
1. A- HİJYEN 

A.1 Personel Hijyeni 
B- ENFEKSİYON 

B.1 Enfeksiyon Kaynaklarının İzlediği Yollar 
B.2 Enfeksiyon Önlemede Havalandırmanın Rolü 
B.3 Hangi Bulaşıcı Partiküller Kontrol Edilmelidir. 
B.4 Havalandırma Tasarımının Havada Dolaşan Enfeksiyonlara katkısı olabilir mi? 
B.5 Genel Enfeksiyon Kontrolü  

 
2. TEMİZ ODA NEDİR? 

2.1 Temiz Oda Uygulama Alanları 
2.2 Temiz Oda Tasarım Kriteri  
2.3 Temiz Odalara Giriş İçin Soyunma Odaları  
2.4 Havada Bulunan Tanecikler (Partiküller) ve  Boyutlanması 

 
3. HASTANELER 

3.1 Hastane Bölümleri Oda Sınıflandırması 
3.2 Hastane Odalarının Kullanımı Ve Hava Koruma Ölçümleri 
3.3 Ameliyathane için Dizayn Kriterleri 
3.4 Hastane Odaları Arasında Hava Akış Yönleri 
3.5 Ameliyathanelerde Laminer Hava Akışı Ve Hava Kalitesi 
3.6 Hastane Yapılandırılırken Proje Performans Şartları 

 
4. TEST VE ÖLÇÜMLER 

4.1 Ameliyathanelerde Yapılan Test Ve Ölçümler  
4.2 Havalandırma Sistem Testleri 
4.3 Temiz Odada Yapılacak Testlerin Ölçüm Periyotları 
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5. KLİMA TESİSATI TASARIMI 
5.1 Hijyenik Klima Tesisatı 
5.2 Hijyenik Klima Tesisatı Dizayn Kriterleri 
5.3 Hava kanalları – Taze Hava Emiş Kanalları – Besleme Kanalları 
5.4 Damperler 
5.5 Fanlar 
5.6 Susturucular 
5.7 Hava Soğutucuları 

5.7.1 Hava Isıtıcıları 
5.8 Nemlendiriciler- Damla Tutucular 
5.9 Hava Filtreleri 

5.9.1.1 Hava Filtre Kademeleri 
5.9.1.2 Hava Filtre Sınıflandırılması ve Verimlilikleri 

5.9.2 Menfezler 
5.9.3 Ameliyathane Dizayn İçin Özellikler 

 
6. İŞLETMEYE ALINDIKTAN SONRA KLİMA HAVALANDIRMA TESİSATLARININ BAKIM VE 
KONTROLÜ 
 
7. REFERANSLAR 
 
HASTANE BÖLÜMLERİ ODA SINIFLANDIRMASI 
 

1.Sınıf Odalar 
 
- Ameliyathaneler 
- Ameliyathaneye açılan bütün ortamlar (koridor, depo v.s) 
- Ameliyat öncesi hazırlama ve sonrası ortamlar 
- Sterilizasyon 
- Steril Malzeme deposu 
- Yoğun Bakım gerektiren hasta odaları 
- Yeni Doğan bebek odaları 
- Cerrahi Bölüm 
- Enfeksiyon tehlikesi olan hasta odaları 

 
2. Sınıf Odalar 
 
- Hasta odaları 
- Muayenehaneler 
- Acil üniteleri 
- Laboratuarlar 
- Kendine gelme gözlem odası 
- Sezaryen bölüm odaları      
- Radyoloji - Nükleer tıp tedavi ortamları 
- Nükleer tıp laboratuarları 
- İdari bölümler 
- Röntgen 
- Morg 
- Otopsi Odaları 
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Temiz Oda Görüntüsü 
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Temiz Oda Asma Tavan Birleşme Noktaları Sızdırmaz Olmalıdır. 
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Ameliyathane Asma Tavan Birleşme Noktaları Sızdırmaz Olmalıdır. 
 
Temiz oda ilgili mekanik ve klima tesisatının gerek proje, gerek uygulama ve test çalışmalarının 
standardı ne kadar yüksek olursa olsun; temiz odadaki döşeme, tavan, duvar yüzeylerinin pürüzsüz 
olması, yüzeylerde çatlakların oluşmaması, kapı, pencere, duvar birleşim noktalarının düzgün ve 
çıkıntısız olması gibi inşai işler standartlara uygun yapılmadığı takdirde temiz oda dizaynlarına uygun 
gerekli temizlik sınıfını elde etmek güçtür. 
 

    
 

Temiz Odalarda Duvar-Zemin Birleşme Noktaları ve Köşeler Yuvarlatılmalı 
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Temiz Oda Zemin Yüzeyi Pürüzsüz Olmalıdır. 
 
Temiz oda uygulamalarında minimum enerji kullanarak maksimum temizliği sağlayabilmek için temiz 
oda içerisindeki kısmi çalışma bölgelerinde veya üretim bölgelerinde laminer flow cihazları kullanarak 
yüksek temizlik şartları temin edilmelidir. 
 

 
 

Laminer Flow Ünitesi 
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Ameliyathane Aydınlatma Ve Laminer Akış Sistemi Görünümü 
 

Karışık
bölge

Temiz bölge

Karışık
bölge

Karışık
bölge

Temiz bölge

Karışık
bölge

 
 

Laminer Hava Akış Sistemi İle Ameliyat Bölgesinin Korunması 
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Tek Yönlü Laminer Hava Akışı Sistemi 
 

 
 

Hava Akış Sistemi ve Havanın Oluşturduğu Akım 
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Laminer Akış ve Koruma Alan Çizgileri 
 

 
 

Laminer Hava Akışı Sistemi İle Ameliyathane Alanının Korunması 
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Kare Şeklinde Oluşturulan Ameliyathane Koruma Alanı 
 

     
 

HEPA Filtre 
 
 
 
 
AMELİYATHANELERDE YAPILAN TEST VE ÖLÇÜMLER 
 
Tüm tesisi almaya ilişkin testler, planlayıcı, tedarikçi, sistemin kurucusu ve sistemleri değerlendirmekle 
görevli hastane hijyen uzmanından bağımsız bir şahıs veya grup tarafından gerçekleştirilmelidir. 
Ameliyathanelerde yapılan kontrollerle ilgili olarak öncelikle kalifikasyon şartlarını; 
 

• Tasarım Yeterliliği (DQ, Dızayn Qulification) 
• Kurulum Yeterliliği (IQ, Installation Qulification) 
• Çalışma Yeterliliği (OQ, Performance Qulification) 
• Performans Yeterliliği (PQ, Performance Qulification) sağlamalıdır. 
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Dizayn, Kurulum, yeterliliklerini yerine getiren ameliyathaneler ve hijyen odaların doğru çalışıp, 
çalışmadığını ise ölçümler ve testler yapılarak performans (çalışma) yeterliliği kontrol edilmelidir. 
Fiziksel ve mikrobiyolojik kontroller yapılmalıdır. Fiziksel kontroller ile sıcaklık, nem, fark basınç, hava 
akış, parçacık tayinini kapsamaktadır. Mikrobiyolojik testler uzman bir mikrobiyolog tarafından 
yapılmalıdır. 
 
Ölçüm cihazlarının her birinin belirli periyotlarla, sertifikalı ve belgelendirilmiş firmalar tarafından, 
mutlaka bir ulusal standartta izlenebilen sistemlerle kalibre edilmesi gerekir. Ölçüm cihazlarının belirli 
periyotlarda kalibrasyon yapılması zorunludur. 
 
Ameliyathanelerde yapılan ölçüm ve kontroller aşağıda verilmiştir; 
 

• İlgili standartlara uygun olup olmadıklarının tespiti, (kurulum, dizayn, çalışma) 
• Sistem filtrelerinin sınıflandırılması ve kademelendirilmesi 
• Uygun filtrelerin seçimlerinin yapılması, 
• Hava akış hızı testleri 
• Ameliyathane taze hava miktarı :  
• Hava diferansiyel basınç farkı testleri. 
• Oda konfor parametreleri; oda sıcaklığı, taze hava giriş sıcaklığı hava giriş miktarı, 
• türbülans derecesi, gürültü basınç seviyesi ve bağıl nem ölçümü  
• Temiz oda sınıfı belirlenmesi  
• Ameliyat odası kapılarının hava akış yönünün belirlenmesi 
• Ameliyathanelerde; ameliyat masası civarında korumalı alanın belirlenmesi,  
• Havadaki partikül sayımı  
• Hava değişim oranlarının belirlenmesi, 
• Hepa filtre sızdırmazlık testi  
• Hepa filtre partikül sayımı 
• Hava akışının görsel olarak izlenebilmesi (duman testi), 
• Hava akış testlerinin yapılması ve hava akışlarının düzenlenmesi  
• Odaların partikülden temizlenme zamanının belirlenmesi 
• Ameliyat odalarında ışık ve gürültü düzeylerinin ölçümü, 
• Temiz alan iyileştirme testleri, 
• Mikrobiyal kontrollerin yaptırılması 
• Filtre verimlerinin belirlenmesi 

 

 
 

HEPA Filtre Partikül Ölçümü 
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Dört yüzeyi düz, herhangi bir çıkıntı veya girinti bulunmayan bir santral hücresi 
 

 
 

Hijyen uygulamalarına uygun çift eğimli yoğuşma tavası 
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Ameliyathane Kliması Otomasyonu 
 
 

Hava Temizlemesi için Filtre Kademeleri 
 
En az 3 Kademeli Filtreleme olmalıdır. 
 

 Ön Filtre Birinci Filtre İkinci Filtre Son Filtre 
DIN 1946-4   F 5 F 7 H 13 
VDI 2167   F 6 F 7 H 13 
ÖNORM H6020   F 7 F 8 H 13 
Tavsiye edilen (MMO)  G 4 F 6 F 9 H 13 

 
Filtre Alanına Bağlı Önerilen Toplam Hava Besleme Miktarları 
 

 Ön Filtre Birinci 
Filtre 

İkinci 
Filtre 

Son 
Filtre 

DIN 1946-4  F 5 F 7 H 13 

VDI 2167  F 6 F 7 H 13 

ÖNORM H6020  F 7 F 8 H 13 

Tavsiye edilen 
(MMO) G 4 F 6 F 9 H 13 
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Klima Santralinden Ameliyathane Mahaline Kadar Filtre Uygulaması 
 
Temiz oda içerisinde maksimum temizliği sağlarken eksozt havası nedeni ile oluşacak çevre kirliliğine 
yönelik yine maksimum düzeyde önlem alınmalıdır. Zararlı uçucu madde var ise (Penicilin gibi) 
havanın içindeki partiküller HEPA filtre ile tutulmalıdır. Ekzost edilen havada örneğin yüksek 
konsantrasyonda formaldehit veya benzeri zararlı gazlar içeriyor ise bu gazlar hava yıkayıcıları veya 
scruber cihazları kullanılarak yoğuşturulup ekzost havasından ayrıştırılmalıdır. 
 
Yapımcıyı, mühendis ve mimarları, işletmeciyi yönlendirici bir devlet politikası olmadığı sürece 
sorunların çözümü çok zor. Çok ağır bedeller ödüyor halkımız, bu bedel çoğu kez vatandaşlarımızın 
hayatlarıdır. Ülkemizde bilginin akılcı kullanılması bir takım kavram ve uygulamaların yerleşmesi için 
kesinlikle ve öncelikle bilinçli bir devlet politikası şart. Neden devlet? Çünkü sağlık alanındaki 
kurumlara baktığımız zaman, tesislerin çok büyük oranda kontrolü devletin elinde bu bir, ikincisi kural 
koyucu kuralları uygulayıcı, uygulatıcı ve bunları hangi iş bölümüyle yapılacağına karar veren devlet; 
standart ve yönetmelik koyucu yine devlet. Edirne’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde, bebek 
yoğun bakım ünitesinde mikrobik izolasyonun delinmesi sonucu ölen bebeklerin ardından; “O zaman 
hemen şimdi standart ve yönetmelikleri yapalım, başka çocuklarımızı ve insanlarımızı kaybetmeyelim” 
demiştik ve yaptık. Yetmedi. Üstelik ISO 14644’leri de tercüme ettik. Ve şunu unutmayalım ki standart 
ve yönetmelikler herkese lazımdır. 
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ENERJİ YÖNETİMİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU 
 
 

Erdal ÇALIKOĞLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Enerji tüketimi içinde %40’ın üzerinde tüketim payına sahip olan sanayi sektörü enerji verimliliği 
çalışmalarında öncelikli sektör olarak tespit edilmiş ve 1981’den bugüne kadar Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) tarafından yürütülen ve uluslararası kuruluşlarca da desteklenen pek 
çok proje ağırlıklı olarak sanayi sektörümüze yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde sanayi, bina 
ve ulaşım gibi nihai tüketim sektörlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik strateji ve mevzuat 
geliştirme, etüt, eğitim, bilinçlendirme, istatistiki araştırma ve benzeri çalışmalar ulusal ve uluslararası 
çeşitli projeler çerçevesinde teorik ve pratik olarak eğitilen personeli ve en son enerji verimliliği etüt 
cihazları ve araçları ile donatılan EİE tarafından yürütülmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, 
sanayide %20, ulaşımda %15 ve bina ve hizmet sektöründe %30’un üzerinde olmak üzere, toplam 4 
milyar YTL civarında bir tasarruf potansiyelinin olduğunu ve 1990 – 2004 döneminde ülkemizde 
toplam nihai enerji tüketiminin yaklaşık %20’si oranında, 12 milyon Ton Eşdeğer Petrol civarında bir 
tasarruf sağlandığını göstermektedir. Bu çalışmada, enerji yönetimi ve 1995 yılından bu yana sanayi 
sektöründeki uygulamaları ile 18/04/2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve 
02/05/2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji 
Verimliliği Kanunu’nun getirdiği uygulamalar hakkında bilgiler verilmektedir. 
 
 
 
 
1. ENERJİ YÖNETİMİ 
 
Enerji Yönetimi;  planlama,  koordinasyon ve kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz 
kalabilecek işlevlerin, bir araya gelerek oluşturduğu bir bütündür. Bu anlamda "Enerji Yönetimi" ürün 
ve hizmet kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakarlık etmeksizin ve üretimi 
azaltmaksızın enerjinin daha verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve organize edilmiş 
disiplinli bir çalışmadır. 
 
Enerji verimliliği çalışmalarının organizasyonunun odak noktası Enerji Yönetimi kavramıdır. Şekil 1'de 
enerji tasarrufu odak noktası olmak üzere enerji verimliliğinin iyileştirilmesine katkıda bulunan sekiz 
önemli çalışma sahası gösterilmektedir. 
 
Belli bir programa bağlı olmadan yürütülen çalışmalar kapsamında alınabilecek basit işletme 
tedbirleriyle enerji verimliliğinde %10'a varan oranlarda iyileşme sağlanabilmektedir. Geniş kapsamlı 
Enerji Yönetimi programlarının uygulanması ile enerji verimliliği çalışmalarına süreklilik kazandırıldığı 
gibi enerji verimliliğindeki iyileşme oranı da %25'i aşabilmektedir. 
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Şekil 1. Enerji Yönetimi Sistemi. 

 
 
1.1. Enerji Verimliliğinin Önemi 
 
Ülkemizde bugüne kadar yapılan çalışmalar, sanayide %20’nin, bina ve hizmet sektöründe %30’un ve 
ulaşımda %15’in üzerinde olmak üzere toplam olarak yıllık 4 milyar YTL’nin üzerinde bir tasarruf 
potansiyelinin olduğunu göstermektedir. Toplam nihai enerji tüketimi en yüksek tüketim payına ve 
enerji tasarruf potansiyeline sahip olmalarından dolayı sanayi, bina ve hizmet sektörleri enerji 
verimliliği çalışmalarında öncelikli sektörlerdir. 
 
Petrol krizlerinden sonra tüm dünyada artan enerji fiyatlarının kontrol altına alınmasına, enerjide 
sürdürülebilirliğin sağlanmasına ve dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalar enerjinin verimli 
kullanımının önemini artırmıştır. Kalkınmakta olan ülkemizde de artan nüfus ve refah düzeyi, 
sanayileşme gibi nedenlerden dolayı enerji kullanımı hızla artmakta olup 2006 yılında ülkemiz toplam 
nihai enerji tüketimi 72,2 milyon Ton Eşdeğer Petrol (TEP) olarak gerekleşmiş ve bunun ancak %29‘u 
yerli kaynaklarımız ile karşılanabilmiştir. Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğinin ve 
yerli ve yenilenebiliri enerji kaynaklarının kullanımının artırılması gibi tedbirlerin alınmaması halinde, 
2020 yılında toplam enerji arzının ancak %20 civarındaki miktarının yerli üretim ile karşılanabileceği 
beklenmektedir.  
 
Enerji verimliliğinin önemini ortaya koyan bir başka gelişme 1990'lı yıllarda ortaya çıkan çevre 
bilincidir. Bu bilinç, geleneksel enerji üretim ve tüketiminin çevre ve doğal kaynaklar üzerinde yerel, 
bölgesel ve küresel seviyede doğrudan olumsuz etkilere neden olduğunun anlaşılmasına ve bu etkileri 
azaltmak üzere enerjinin verimli kullanımı ile ilgili konuların desteklenmesine yol açmıştır. Böylece 
başlangıçta sadece sanayileşmiş ülkelerin gündeminde yer alan enerji verimliliği tüm ülkelerin enerji 
politikalarındaki ortak prensiplerden biri haline gelmiştir. Bu çerçevede ülkemiz tarafından imzalanan 
“Enerji Verimliliğine ve İlgili Çevresel Hususlara İlişkin Enerji Şartı Protokolü” ve “Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” gibi bağlayıcılığı olan uluslararası anlaşmalar, ülkemiz enerji 
politikalarında enerji verimliliğinin temel prensiplerden biri haline gelmesinde önemli katkılar 
sağlamaktadır. 
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Ayrıca, fosil kaynakların yakın gelecekte tükenecek olması; alternatif kaynakların henüz yeteri 
düzeyde ekonomik olmaması; enerji fiyatlarının artan talep ve kısıtlı kaynaklar sebebiyle sürekli artış 
eğiliminde olması; yerli kaynakların ithalat bağımlılığını azaltmaya yetmemesi ve artan çevresel 
baskılar sebebi ile arz güvenliğinin ve temiz çevrenin sağlanması için kullanılan enerjinin tamamı 
faydaya dönüştürülmeli ve bu çerçerçevede enerjinin ve enerji kaynaklarının kullanımında verimliliğin 
artırılması için gerekli idari ve mali tedbirler ülkemizde de hızla alınmalıdır. 
 
Enerji verimliliği, enerji kaynaklarının daha verimli kullanımı ile enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki 
baskısının azaltılmasında ve enerji kullanımının çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılmasında en 
ekonomik çözümlerden birisi olarak ortaya çıkmaktadır. Enerji verimliliği; kaliteyi, miktarı ve hayat 
standardını düşürmeden bir mal veya hizmeti elde etmek için daha az enerji tüketilmesi şeklinde 
tanımlanmakta, enerjinin verimli kullanımı ile sağlanacak enerji tasarrufunun, en hızlı ve en ucuz elde 
edilebilen en temiz enerji kaynağı olduğu bugün bütün dünyada kabul edilmektedir. 
 
Enerji verimliliği ile ilgili göstergelerden birisi, gayri safi yurt içi hasıla başına tüketilen enerji miktarı 
olarak ifade edilen enerji yoğunluğudur. Ülkemizde kişi başına enerji tüketimi OECD ülkeleri 
ortalamasının yaklaşık beşte biri civarındayken, enerji yoğunluğu OECD ortalamasının yaklaşık iki 
katıdır. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Japonya için 0,09 ve OECD ortalaması olarak 0,19 
olan bu değerin ülkemiz için 0,38 olması, her 1.000 Dolarlık milli gelir için 0,38 TEP enerji tükettiğimiz 
anlamına gelmektedir ki; bu ülkemizde enerjinin ne kadar verimsiz kullanıldığını ortaya koymaktadır. 
Enerji yoğunluğu yüksek, kişi başına enerji tüketimi düşük olan ülkemizde bir yandan kişi başına enerji 
tüketimi artırılmalı bir yandan da enerji yoğunluğu azaltılmalıdır. Bugüne kadar yürütülen çalışmalara 
rağmen ülkemiz enerji yoğunluğu değerinin yıllardır azalma eğilimi göstermemesi, enerji verimliliğinin 
artırılmasına yönelik, malî, idarî, kurumsal ve yasal yapıların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gibi 
önlemleri içeren adımların hızla atılması gereğini ortaya koymaktadır.  
 

 
 

Şekil 2. Bazı ülkelerde kişi başına enerji tüketimleri ve enerji yoğunlukları. 
 
Türkiye’nin birincil enerji tüketim profili incelendiğinde, 2020 yılında 2004’e nazaran, sanayide 2,8 kat, 
binalarda 2,3 kat ve ulaşımda 2,5 kat daha fazla enerji harcayacağımız görülmektedir. Yapılan 
çalışmalar 2020 yılındaki 222 milyon TEP olarak gerçekleşmesi beklenen birincil enerji talebini en %15 
azaltabilecek bir potansiyele sahip olduğumuzu ortaya koymaktadır. 
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Enerji tasarrufu hiç bir zaman enerjiyi kullanmamak anlamına gelmemeli, enerji arz hizmetlerinin 
azaltılması veya kısıtlanması şeklinde düşünülmemelidir. Enerji tasarrufu, enerjinin gereksiz kullanım 
sahalarını belirleyerek ve bu israfı minimum düzeye indirerek veya tamamen ortadan kaldırarak enerji 
verimliliğinin artırılması, aynı miktardaki mal ve hizmetlerin daha az enerji ile veya aynı miktar enerji ile 
daha çok mal ve hizmetin üretilmesi şeklinde algılanmalıdır. 
 
“Ölçmek Bilmek, Bilmek Yönetmektir.” deyiminden hareketle, öncelikle enerji yönetimi kavramı içinde 
tüketileni bilmeye yönelik faaliyetler yer almalıdır. 
 
Bir endüstriyel işletmedeki üretim maliyetleri, hammadde, işçilik, işletme ve enerji maliyetlerinden 
oluşur. Enerji maliyetleri işletmelerin özelliğine bağlı olarak bazen toplam üretim maliyetlerinin önemli 
bir kısmını teşkil etmekle beraber bu durum çoğu kere işletme yöneticileri tarafından gerektiği kadar 
önemsememektedir. Enerji maliyetleri sektörün tipine göre, kullanılan proseslere, ham maddelere ve 
imal edilen son ürüne bağlı olarak bazen toplam üretim maliyetlerinin %50' sinin üzerine 
çıkabilmektedir. 
 
Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik az yatırımlı veya hiç yatırımsız önlemlerle önemli miktarlarda 
enerji tasarrufu sağlanması mümkündür. Bununla birlikte bazı önlemleri uygulamak için büyük 
miktarda yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır. Genel olarak enerji verimliliği ile ilgili yatırımlar mali açıdan 
diğer yatırımlara göre daha ekonomiktir.   
 
Enerji Yönetimi, enerji verimliliğinin iyileştirilmesinin yanısıra işletmelerin bölümlerinin cihazlar bazına 
kadar incelenmesi sonucunda diğer alanlarla da ilgili olan maliyetin azaltılması fırsatlarının teşhis 
edilmesine yardımcı olabilmektedir. Çünkü Enerji Yönetimi; mühendislik, yönetim, insan ilişkileri gibi 
çok değişik disiplinleri kapsamakta ve çoğu kere hammadde, işgücü ve ekipmanların daha iyi 
kullanımına yardımcı olmaktadır. 
 
 
1.2. Enerji Tüketimi ile Maliyet Arasındaki İlişki 
 
Enerji yönetimi kavramı içinde yapılacak ilk iş, ödenen enerji faturası ile enerji tüketen ekipmanlar ve 
üretim hattı arasında bağlantının kurulmasıdır. Enerji yönetiminde üst yönetimin katkı ve desteği veya 
aracılığı olmaksızın başarı sağlanması mümkün değildir. Bağlantı kurma işlemi enerji tüketen 
ekipmanların işletimi ile maliyet yönetimi arasında ilişki kurabilecek bir enerji yöneticisine, teknik 
konularda yardımcı olabilecek danışmanlara ve fabrikadaki işçilerin işbirliğine ihtiyaç göstermektedir. 
Bu ihtiyaçlar bir enerji yönetimi programının esasını teşkil etmektedir. 
 
 
1.3. Enerji Yönetim Programının Başlatılması 
 
Bir enerji yönetimi programı uygulanmaya başlanırken göz önüne alınması gereken noktalardan 
bazıları aşağıda verilmektedir. 
 
♦ Tüketilen enerjinin parasal değeri, 
♦ Enerji maliyetinin toplam üretim maliyeti içindeki payı, 
♦ Enerji tüketimini ve maliyetini devamlı olarak gözden geçiren, kaydeden veya değerlendiren kişi, 
♦ İşletmenin büyüklüğü (işçilerin sayısı, bölümler, fiziksel alanı vb) 
♦ Ürün çeşitleri 
♦ Enerji tüketen ekipmanlar, 
♦ Organizasyon yapısı ve üretim işlemleri, alt birimler veya farklı sahalardaki enerji tüketimini 

izlemedeki güçlükler, 
♦ Gerek duyulan enstrümantasyon ve ilave ekipmanların maliyeti, 
♦ İzleme ve enerji verimliliğini iyileştirmede rol oynayacak pozisyonu en uygun olan kişi, 
♦ Enerji tasarruf miktarı,  
♦ Tasarrufların mevcut kazançlar ile karşılaştırılması, 
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Enerji Yönetim programının başlatılmasında üst yönetimin kararı ve programı yürütecek grubun 
oluşturulması ve bu grubun başına enerji yöneticisinin atanması son derece önem taşımaktadır. 
 
 
1.4. Üst Yönetimin Katkı ve Desteği 
 
Enerji verimliliği çalışmalarının üst yönetim düzeyinde başlaması başarının elde edilmesinde esastır. 
Üst düzeydeki yetkililerin konuya gereken önemi vermemesi halinde, alt kademelerde yapılan 
çalışmalar başarılı sonuçların alınmasını sağlayamaz. 
 
Üst yönetim enerji ve enerji verimliliği çalışmalarında yönlendirici olmasa bile teşvik edici, denetleyici, 
zamanında ve doğru kararlar verici organ olduğundan, konunun temel sorumlusu durumundadır. Üst 
yönetimin desteği ve sorumluluğu, özellikle enerji yönetimi uygulaması yeni başlatılan kuruluşlar için 
çok önemlidir. Bu gibi durumlarda enerji yönetimi ve denetimini başlatmak, işlerliğini, kalıcılığını, 
başarısını ve tüm çalışanların katkısını sağlamak gerekmektedir. 
 
 
1.5. Enerji Yönetimi Birimi 
 
Enerji yöneticisinin sorumluluğunda oluşturulan enerji yönetimi birimleri, farklı çalışma alanlarında 
tüketilen tüm enerjiyi izler. Muhasebe bölümünün enerji faturalarını ödemesinde, bakım bölümünün 
enerji tüketim ekipmanlarının bakımını yapmasında ve sonuç olarak etkin bir enerji yönetimi 
programının tüm farklı bölümlere ulaşmasında gerekli koordinasyonu sağlar.   
 
Enerji yönetim birimleri, işletmenin ilgili diğer birim sorumluları ile birlikte en azından ayda bir kere 
toplantı düzenlemelidir. Enerji tüketim ve üretim verileri aylık olarak gözden geçirilmeli, önceki aylarla 
yapılan karşılaştırmaların yanısıra önceden oluşturulan hedefler ve kabul edilen standartların 
karşılaştırılmaları yapılmalı, başlanmış enerji projeler veya planlanan yatırımlar gözden geçirilmeli ve 
son olarak, daha sonraki toplantı için amaç ve hedefler oluşturulmalıdır. 
 
 
1.6 Enerji Yöneticisi 
 
Başarılı bir enerji yönetimi programı için programı yönlendirecek yetkili bir enerji yöneticisinin atanması 
gerekmektedir. Enerji yöneticiliğinde temel nitelik olarak teknik yeterliliğe bakılmalıdır. Genel meslek 
ve yönetici becerilerinin yararlı olduğu kabul edilmekle beraber enerji yöneticileri mühendis olmalıdır. 
Bu husus özellikle enerji için daha küçük bütçenin ayrıldığı ve enerji yöneticisine çok iş düştüğü küçük 
ve orta büyüklükteki şirketler için önemlidir. Büyük şirketlerde enerji yöneticisi yöneticilik işlerinin yanı 
sıra mühendislerin ve mali planlayıcıların enerji planlama, satınalma ve kullanımı konularında 
çalışanların desteğini almalı ve bunların çalışmalarını da koordine etmelidir. 
 
Enerji yöneticileri, teknik bilgilerinin yanısıra, idari yeteneklere de sahip olmalıdır. Aşağıda bir enerji 
yöneticisinde bulunması gerekli özellikler verilmektedir. 
 
♦ Fabrikanın üretim prosesleri ve son ürün kalitesi hakkında bilgiye, 
♦ Veri toplama, analiz ve bu verileri fabrika yönetiminin gözden geçirmesi için kısa ve öz şekilde 

yorumlama konusunda yeteneğe, 
♦ Enerji tüketen ekipmanların teknik özellikleri ve verimlilikleri hakkında bilgiye, 
♦ Ekipman seçimi, sistemi denetleme , bakım gereklerini yerine getirme gibi konularda mühendislik 

yeteneklerine, 
♦ Fabrika yönetiminden, bölüm şeflerine ve işcilere kadar çeşitli seviyeler arasında iletişim kurma ve 

yönetimin direktiflerinin uygulanabilmesine yardımcı olabilme yeteneğine  
 
sahip olmalıdır. 
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1.6.1. Enerji Yöneticisinin Görevleri 
 
İşletmey, işin tipine ve enerji tüketimine bağlı olarak enerji yöneticisinin görevleri değişebilmekle 
birlikte, enerji yöneticisinin en önemli görevi, kuruluşun tüm enerji satınalma işlemleri, dağıtımı ve 
kullanımı ile yakından ilgilenmektir.  
 
Enerji Yöneticisinin görevleri beş ana başlık altında aşağıda verilmektedir. 
 
I.  Veri Toplama ve Analiz 
 
♦ Enerji ve su tüketim kayıtlarını tutmak, 
♦ Sistematik olarak tüm sayaç okumalarını denetlemek, 
♦ Ek izleme imkanları için gerek duyulan ilave sayaçları ve ölçüm aletlerini belirlemek, 
♦ Üretimle ilgili spesifik enerji tüketimi için endeksler geliştirmek ve bu endeksleri tüm önemli 

üretim sahaları için aylık bazda devam ettirmek, 
 
II.  Enerji Satınalmaları 
 
♦ Yakıt faturalarını aylık bazda gözden geçirmek, bu faturaların birbirleriyle uygunluğunu kontrol 

etmek ve her durumda optimum tarifeyi uygulamak, 
♦ Şirket için mali avantaj elde etmenin mümkün olduğu yerlerde yakıt değiştirme olanaklarını 

araştırmak ve tavsiye etmek, 
♦ İkmal yetersizliğinde veya ikmal kesintisi halinde uygulanmak üzere muhtemel planlar 

geliştirmek, 
♦ Yıllık enerji maliyet bütçelerini hazırlamak için ilgili bölümlerle çalışmak, 
 
III.  Enerji Tasarrufu Odakları 
 
♦ Fabrika personeli, ekipman satıcıları ve dış danışmanlarla çalışarak enerji tasarrufu potansiyel 

alanları belirlemek ve bu alanlar için projeler geliştirmek, 
♦ Mali imkanlar dahilinde karşılanması mümkün olan enerji tasarrufu projelerini değerlendirmek, 

yönetimin de projeyi değerlendirebilmesi için gerekli mali analizleri yapmak, 
♦ Projelerin uygulanmasında yönetimin mali desteğini sağlamak, 
♦ Proses değişikliği veya geliştirilmesi ile ilgili projeleri değerlendirmek; mevcut binaların enerji 

verimliliğini incelemek, binanın genişletilmesi veya yeni ekipman satınalımları sırasında enerji 
verimliliği ile ilgili hususları gözönünde bulundurmak, 

♦ Makina ve tesislerin verimli olarak işletilmesi için performans standartları oluşturmak, 
 
IV.  Enerji Verimliliği Projeleri 
 
♦ İşletme iyileştirmeleri ile sağlanacak enerji tasarrufu için ekipman bakım-onarım, operatör eğitim 

programı gibi programları başlatmak, 
♦ Yatırım gerektiren enerji verimliliği projeleri ile ilgili olarak, şartname hazırlanması, ihalelerin 

yapılması, tekliflerin değerlenlendirilmesi, malzemelerin siparişi, montajı dahil olmak üzere proje 
uygulamasını denetlemek, 

 
V.  İletişim ve Halkla İlişkiler 
 
♦ Özgül enerji tüketiminin yanısıra enerji maliyeti ve tüketimini özetleyen aylık raporları yönetime 

vermek üzere hazırlamak, 
♦ Enerji yönetimi programına katılan tüm üretim ve destek bölümleriyle iletişim kurmak, 
♦ Programa katılan tüm çalışanları teşvik etmek için bilinçlendirme programları geliştirmek, elde 

edilen tasarruflar ve parasal karşılıkları konusunda çalışanları haberdar etmek, 
♦ Basın bildirileri hazırlamak, konferanslara, yarışmalara ve ödül programlarına katılmak, bu 

konularda fabrika yönetiminin ilgisini çekerek desteğini sağlamak, 
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1.7.  İzleme ve Hedef Oluşturma 
 
İzleme ve Hedef Oluşturma Sistemi ile enerji maliyetlerinin kontrol edilmesi amaçlanmaktadır. Bu 
sistem, birçok işletmede yapıldığı gibi sadece enerji tüketim bilgilerinin tablolanmasından farklı olarak, 
işletmenin enerji tüketim bilgilerinin üretim ve benzeri bilgileri ile birlikte değerlendirilerek enerji tüketim 
verimliliğinin izlenmesini kapsamaktadır. 
 
 
1.8. Enerji Muhasebe Sisteminin Oluşturulması 
 
Küçük ölçekli işletmelerde enerjiden sorumlu bir merkez yeterli olmakla birlikte büyük ölçekli 
işletmelerde birkaç enerji muhasebe merkezi oluşturularak, her bir merkezin başına o alandaki 
işletmeden sorumlu bir şahıs tayin edilmelidir. Bu merkezler, kazan dairesinde veya fabrikanın 
üretimle ilgili herhangi bir yerinde olabilir. Bu bölümlerin belirlenmesinin en önemli nedeni, herbir 
bölümün enerji verimliliklerini tesbit ederek bazı bölümlerin gereksiz enerji tüketimlerinin diğer 
bölümlere yansıtılmamasıdır. Bütün bölümler tüketilen enerji ve gerçekleştirilen üretimle ilgili bilgileri 
enerji yöneticisine göndermelidir. Enerji Yöneticisi bu bölümlerde tüketilen enerjinin izlenmesinden 
sorumlu olmalıdır. 
 
 
1.9. İzleme ve Hedef Oluşturmanın Aşamaları 
 

  
Şekil 3. İzleme ve hedef oluşturmanın prensipleri. 
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1.9.1. Veri Toplama 
 
İzleme ve hedef oluşturma sitemine başlamadan önce bir veri toplama periyoduna ihtiyaç 
bulunmaktadır. Burada amaç, standart ve hedeflerin belirleneceği verilerin toplanmasıdır. Bunun için, 
her bir bölümde istatistik analiz yapabilmek için 10-20 set veri alınmalıdır. Haftalık sayaç okuması 
yapılabiliyorsa bu süre en az 10 hafta olmalıdır. Veri toplamaya başlamadan önce şu noktaları 
belirlemek gerekir: 
 
♦ Sayaç okumaları sırasında dikkat edilecek hususlar? 
♦ Sayaç okumalarından sorumlu olacak kişi? 
♦ Sayaç okumalarının zamanı? 
♦ İzleme periyodu esnasında kaydedilmesi gerekli üretim verileri? 
♦ İzlenecek diğer değişkenler ve izleme metodu? 
♦ Sayaç okuma veya üretim kayıt formu, 
 
1.9.2. Sayaç Okuma 
 
Sayaç okumaları hazırlanmış formlara kaydedilmelidir. Sayaçların okuma zamanları, mümkün olduğu 
kadar standart üretim periyotları ile mevcut muhasebe usullerine uygun olmalıdır. Enerji tüketimi ve 
üretim verileri aynı zaman periyodunda alınmalıdır. Aynı zaman periyodunda alınmayan değerler gra-
fik üzerinde sapmalara neden olabilir.   
 
1.9.3. Üretim İzleme 
 
Enerji tüketimi, birçok faktöre bağlı olarak haftadan haftaya veya aydan aya değişebilir. Bunlar, 
 
♦ Spesifik Değişkenler 
♦ Kontrol Edilebilir Değişkenler olmak üzere ikiye ayrılır. 
 
Spesifik Değişkenler; işletmenin bir bölümünün üretim miktarına göre enerji ihtiyacını belirler.  Enerji 
ihtiyacını hesaplamak için kullanılan standart denklemlerde bu değişkenler kullanılır. 
 
Kontol edilebilir değişkenler ise; işletme uygulamaları, sistem kontrolü, üretim planlaması ve bakım 
standartı gibi enerji tüketimini en aza indirebilmek için yönetim tarafından planlanan değişkenlerdir. 
 
Burada görüldüğü gibi her bir bölümün proses bilgilerini ayrıntılı olarak anlamak önemlidir. Bunun için 
zaman zaman ilgili üretim personeli ile bilgi alısverişinde bulunulmalıdır. 
 
Bir bölümün enerji tüketimini etkileyen parametreler aşağıda liste halinde verilmektedir. 
 
♦ Ortam sıcaklığı 
♦ Çalışma sıcaklığı 
♦ Ürün tipi 
♦ Çalışma saatleri 
♦ Makina hızı 
♦ Üretim miktarı 
 
1.9.4. Enerji Tüketim Standardının Tayini 
 
Yeterli veriler toplandıktan sonra o bölümün enerji tüketimi ile igili standart doğrusu belirlenebilir ve 
daha sonra belirlenen standart uygun işletme koşulları altında enerji gereksinimini hesaplamakta 
kullanılabilir. Bu, enerji gereksimininin spesifik değişkenlere (üretim, hava koşulları vs.) bağlı olduğunu 
gösteren bir doğru denklemidir. 
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Herhangi bir bölüm için standart doğru belirlendikten sonra, bu değerler izlenen her bir periyot için bu 
standartın üzerinde performans sağlanmasında karşılaştırma bazı olarak kullanılır. Bu periyod 
genellikle bir ay olarak alınır, fakat bir hafta hatta bir gün de olabilir.  Bu denklem, o bölümün beklenen 
enerji tüketimi ve Özgül Enerji Tüketimini hesaplamada kullanılır. Bu aynı periyod için gerçek enerji 
tüketimi ve Özgül Enerji Tüketimi ile mukayese edilebilir. 
 
1.9.5. Hedef Belirleme 
 
Her bir bölüm için standart belirlenirken aynı anda hedefte belirlenmelidir. Bu hedef standartla aynı 
formda bir denklemdir. O bölümün performansındaki iyileştirmeyi tanımlar. Hedef belirlemenin rolü 
verimliliğin iyileştirilmesi için gerekli motivasyonu sağlamaktır. 
 
Gerçekci hedefler dikkatlice seçilerek ve alınan sonuçlara göre zaman zaman gözden geçirilerek, 
gelişme ve yeni çalışmalar için motivasyon saglanır. Her bir izleme periyodu içinde gerçek üretim 
değerleri veya diğer özgül değişkenler kullanarak hedefler belirlendikce, bu hedeften sapan iyi ve kötü 
performans değerleri ortaya çıkar. 
 
1.9.6. Özgül Enerji Tüketimi 
 
Özgül enerji tüketimi, birim ürün veya hizmet başına kullanılan enerji olarak tanımlanır. 
 
Performansın değerlendirilmesi, beklenen enerji kullanımı ile gerçek enerji tüketim değerlerinin düzenli 
olarak karşılaştırmakla yapılır. Bunu değerlendirmek için özgül enerji tüketimi değerleri kullanılabilir. 
Bunlar özellikle çeşitli işletme koşullarının üretim performanslarına etkisini izleme açısından önemlidir. 
özgül enerji tüketimi değerinin büyümesi kötü performansa enerji tüketiminin gereksiz yere artmasına 
işaret eder. özgül enerji tüketimi değerleri için kullanılan birimler anlamlı olmalı ve raporu okuyanlarca 
bilinen cinsten olmalıdır. 
 
Üretime bağlı olmayan enerji tüketimi yüksek ise; üretim artışı ile spesifik enerji tüketimini düşürmek 
mümkündür. Üretime bağlı olmayan enerji miktarı; kullanılan ekipman kapasitelerine, mevcut işletme 
koşullarına bağlı olduğundan ve bunlar aynı olduğu için sabit kalacağı için, üretimin artması ile birim 
ürün başına düşen enerji tüketimi azalacaktır. Bu ise; özgül enerji tüketiminin azalması demektir. 
 
Özgül enerji tüketimi, yalıtımların iyileştirilmesi, atık ısının değerlendirilmesi, yanma kontrolu vb 
önlemlerle enerji verimliliğin arttırılması ile de düşürülebilir. 
 
1.9.10. Kümülatif Toplam Değerler 
 
Kümülatif Toplam Değerler (CUSUM) grafiğinin çizilmesi de bir tesisin durumunun görülebilmesi için 
bir başka değerlendirme metodu olarak kullanılmaktadır.  Bu grafikte, eğimi negatif olan değerler ve 
negatif bölgede kalan alanlar tesisin iyi bir performansa sahip olduğu zamanları, pozitif olanlar ise 
kötüleşme olan zamanları göstermektedir. 
 
1.9.11. Rapor Yazma 
 
İzleme ve Hedef Oluşturma sisteminin en önemli görevi üst yönetime güvenilir ve etkili bilgi sunma 
olmalıdır. Enerji maliyetleri kontrol edilecekse sistemin çalışmasından sorumlu olanlar nerede ve ne 
zaman müdahelenin gerekli olduğunu bilmek zorundadırlar. 
 
Yönetime verilen raporların kolayca anlaşılabilmesi için bilgiler açık ve özet bir şekilde sunulmalıdır. 
Belirlenen izleme periyodundan en iyi şekilde yararlanmak için bu bilgiler zamanında ve uygun 
aralıklarla verilmelidir. Bu nedenle bir rapor yazma formatı belirlemelidir. Bu format ilk standartlar ve 
hedefler alındıktan hemen sonra oluşturulmalıdır.  
 
Performansları direkt olarak göstermesi için raporlar tablo veya grafiklerle sunulmalıdır. Sonuçlar öyle 
gösterilmelidir ki müdahalenin gerektiği yerler derhal belli olmalıdır. 
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Rapor yazmanın amaçları şunlardır. 
 
♦ Gerçek enerji tüketimi, üretim verileri ve ilgili değişkenler hakkında bilgi sağlamak, 
♦ Enerji performansının "standart" tan daha iyi veya daha kötü olduğunu göstermak, 
♦ Standart değerlerden sapmanın önemini enerji tüketim veya maliyet rakamları ile göstererek 

müdahale yerlerindeki öncelikleri saptamak, 
♦ Enerji maliyetlerini kontrol edenlere bu bilgileri vererek harekete geçmelerini sağlamak,  
 
 
1.10. Enerji Yönetimi Kapsamında Bazı Ülkelerde Yürütülen Enerji Etütleri ve Programlar 
 
Mevcut durumun, enerji tasarrufu odaklarının ve miktarlarının tespit edilmesi, enerji verimliliği bilincinin 
oluşturulması ve etkili bir enerji yönetim sisteminin kurulması amacıyla bazı ülkelerde sanayi, bina ve 
hizmet sektörlerinde yürütülen enerji etütlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. 
 
1.10.1. Almanya 
 
Almanya’da gönüllülük esasına dayalı olarak binalarda yapılan enerji etütlerine vergi indirimi ve 
benzeri teşvikler uygulanmaktadır. Yeni binaların sertifikalandırılması zorunlu olmakla birlikte, mevcut 
binaların sertifikalandırılması gönüllülük esasına dayalı olarak ve yapılan etütler sonucu yapılmaktadır. 
Akredite olmuş uzmanlar tarafından verilen ve yaklaşık maliyeti 500-600 Avro civarında olan etüt 
maliyetleri, bina büyüklüğüne bağlı olarak 300-400 Avro mertebesinde desteklenmektedir. 
1.10.2. Hindistan 
 
Hindistan’da 512 Enerji Yöneticisi, 1.156 Etüt Uzmanı ve 64 akredite olmuş Etüt Ajansı bulunmaktadır. 
Etüt Uzmanı olabilmek için sanayi sektöründe en az üç yıl tecrübe sahibi mühendis olmak 
gerekmektedir. Enerji Yöneticisi ise; her türlü serbest mühendislerden olabilmektedir. Yılda 2.000-
3.000 etüt çalışması gerçekleştirilmektedir. Akredite olmuş uzmanlar tarafından 2003-2005 döneminde 
2.000 etüt çalışması yapılmıştır. Binalara yönelik yapı kodları uygulanmaktadır. Enerji verimliliği 
alanında yürütülen iki önemli program; Etüt, Eğitim ve Bilinçlendirme’dir. 
 
1.10.3. Rusya 
 
Rusya’da daha önce zorunlu olan etütler gönüllü hale getirilmiştir. Ancak, 6.000 TEP ve üzeri enerji 
tüketen endüstriyel işletmeler için etütler halen zorunlu olup 1.000 TEP ve üzeri enerji tüketen 
endüstriyel işletmeler için gönüllüdür. Enerji verimliliği konusundaki çalışmalar merkezi hükümet 
tarafınan verilen fon ile yapılmaktadır. 
 
1.10.4. Finlandiya 
 
Finlandiya’da 1992–2005 döneminde aşağıda verilen etüt programı kademeli bir şekilde uygulanmıştır. 
 
1992 Binalar / Servis Sektörü 
1995 Binalar / Proses 
1999 Sanayi / Proses 
2001 Bölgesel Isıtma 
2002 Termik Santrallar 
2003 Yenilenebilirler 
2005 Özel Prosesler 
2006 Ulaşım 
 
Söz konusu program kapsamında; sanayi sektöründeki ısı ve yakıt kullanımında %6-9, elektrik 
kullanımında ise %3-5, bina sektöründeki ısı ve yakıt kullanımında %12, elektrik kullanımında ise %4 
tasarruf potansiyeli belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarla 1 kWh tasarruf için gerekli maliyet 0,12-0,15 
Avrocent olarak belirlenmiştir. 1 Avro’luk enerji tasarrufu için belirlenen maliyet ise 5-7 Avrocent 
mertebesinde belirlenmiştir. 

 Seminer Bildirisi 



   ___________________________________________  807  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

Yetkilendirilmiş mühendisler (Auditor) tarafından 31 tip binada ve 8 sanayi alt sektöründe 6.500 
civarında etüt hibe olarak yapılmış ve bunlardan 5.000’i raporlanmıştır. Etüt uzmanları tarafından 
karbondioksit emisyon azaltım hesaplamaları da yapılmaktadır. 1997–2007 döneminde, sanayi 
sektörü, özel sektöre ait işletmeler, santrallar, bölgesel ısıtma şirketleri hükümet ile veya belediyeler ile 
gönüllü anlaşmalar yapmışlardır. 15 yıl boyunca etütlere sübvansiyon uygulanmıştır. 1992–2007 
programı başarılı bulunmuştur. 2008–2016 dönemi planlanmaktadır. 
 
1.10.5. Hollanda 
 
Hollanda’da 6.800.000 ev bulunmakta ve bu rakam yılda %1 oranında artmaktadır. Binalara yönelik 
etüt programları uygulanmaktadır. Yapı kodları 1995 yılından bu yana yeni binalar için zorunludur. 
Bina Performans Standartı, ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su, aydınlatma ve pompa konularını 
kapsamaktadır. Mevcut binalara yönelik, çatı, duvar, taban yalıtımları ile, pencerelerde, camlarda ve 
kazanlarda yapılacak iyileştirmelerle sağlanacak tasarruf potansiyelleri ayrı ayrı hesaplanmaktadır. 
Mevcut binalara yönelik uygulanmakta olan Enerji Performans Danışmanlık Programı (EPA) 
kapsamında etüt çalışmalarına ve yatırımlara destek sağlanmaktadır. Program kapsamında 
sertifikalandırılan etüt uzmanları tarafından yapılan çalışmalarla belirlenen önlemlerin uygulanmasında 
%10 ilave destek sağlanmaktadır. Ayrıca, Form doldurma, Veri toplama (Yerinde veya Proje 
üzerinden), Enerji performansı hesaplama, Öneri geliştirme ve Raporlama safhalarından oluşan EPA 
Programı’nın kendisi de desteklenmektedir. Bu kapsamda hazırlanan raporlar, mevcut durum, Enerji 
tüketimi ve tasarruf, yatırım ve destekleme miktarları hakkında bilgileri içermektedir. Binalar için enerji 
indeksleri geliştirilmiştir. EPA broşürler, TV programları, yardım masaları, çalıştaylar ve haber dergileri 
vasıtası ile duyurulmakta ve desteklenmektedir. EPA 2000-2005 döneminde 700.000 evde (Binaların 
%10’u) uygulanmıştır. EPA kapsamında mevcut binaların sertifikalandırılması planlanmaktadır. Mali 
mekanizma geliştirme, kira ve beyaz sertifika sistemleri konularında çalışmalar planlanmaktadır. 
Hollanda’da ayrıca 1992 yılında başlatılan Long Term Agreements (LTA) programları sanayi enerji 
tüketiminin %90’ınına sahip 29 sektörde uygulanmıştır. 
 
1.10.6. Çek Cumhuriyeti 
 
Çek Cumhuriyeti’nde kapasite olarak; Enerji Ajansı, 260’dan fazla Enerji Etüt Uzmanına yönelik Etüt 
Uzmanları Birliği, Sertifikalandırılmış Mühendisler ve Teknisyenler Derneği ve denetim hizmetleri için 
Enerji Müfettişleri bulunmaktadır. Sabıkası olmayan, üniversite mezunu, 3-5 yıl tecrübeli, sınavda 
başarılı olmuş, bir başka Enerji Etüt Uzmanının sorumluluğunda yapılan etüt çalışmalarına katılmak 
suretiyle en az 2 adet etüt çalışması yapmış gerçek kişiler Etüt Uzmanı (Enerji Auditor) olabilmektedir. 
Kanunlarında; Devlet desteklerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişilere, 1.500 GJ ve üzeri enerji 
tüketen kamu kesimine, Devlet desteklerinden yararlanmasa bile 35.000 GJ ve üzeri enerji tüketen 
gerçek ve tüzel kişilere yönelik yükümlülükler yer almaktadır. Etüt raporlarının hazırlanmasında 
zorunluluk bulunmaktadır.  
 
1.10.7. Portekiz 
 
Portekiz’de binaların sertifikalandırılması mühendisler tarafından yapılmaktadır.  
 
1.10.8. Fransa 
 
Fransa’da 1999 yılında sanayi sektörüne yönelik enerji verimliliği programı uygulamaya konulmuştur. 
Program kapsamındaki hizmetler, gerçek veya tüzel kişi statüsünde olan bağımsız danışmanlar 
tarafından verilmektedir. Bu kapsamda yapılan bazı desteklemelere ilişkin bilgiler Tablo 1’de 
verilmektedir. 
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Tablo 1. Fransa’da enerji verimliliği çalışmalarına verilen destekler. 
 

Çalışma Türü Azami Tutar 
Avro Süresi Destekleme Oranı 

KOBİ Diğer 
Ön Etüt Çalışmaları 2.300 ≅ 2-3 Gün %70 %70 
Detaylı Etüt Çalışmaları 30.000 ≅1 Yıl %70 %50 
Fizibilite Çalışmaları 75.000 − − − 
Genel Danışmanlık 3.800 − − − 

 
Enerji etütleri ile ilgili hususların yer aldığı Avrupa Birliği mevzuatları, SAVE Direktifi (1993), Enerji 
Verimliliği Aksiyon Planı (2000), Avrupa İklim Değişikliği Programı (2000), Enerji Performans Direktifi 
(2002), Enerji Hizmetleri Direktifi (2006), Enerji Verimliliği Aksiyon Planı (2006)’dır. Ayrıca, Avrupa 
Birliği Komisyonunun 2008 yılında enerji verimliliği etütleri ile ilgili bir duyuru yayınlaması da 
beklenmektedir. 
 
1.11. Ülkemizde Sanayi Sektöründeki Enerji Yönetimi Uygulamaları 
 
11 Kasım 995 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kuruluşlarının Enerji 
Tüketiminde Verimliliğin Artırılması için Alacakları Önlemler Hakkında Yönetmelik” gereği, yıllık toplam 
enerji tüketimleri ikibin (2000) Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde enerji 
yönetim sistemlerinin oluşturulması gerekmektedir. Bu çerçevede, endüstriyel işletmelerde enerji 
yöneticileri görevlendirilmekte; enerji kontrol birimleri oluşturulmakta; ölçüm ve izleme sistemleri tesis 
edilmekte ve enerji verimliliği etüt çalışmaları yapılmaktadır. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel 
Müdürlüğünün (EİE) uygulama sorumluluğunda olmak üzere, EİE ve EİE’nin yetkilendirdiği kurum ve 
kuruluşlar tarafından enerji yöneticilerinin sertifikalandırılmasına yönelik eğitim programları 
düzenlenmekte ve enerji verimliliği etüt çalışmalarını yürütülmektedir. Bugüne kadar yapılan 
çalışmalarla; 1000’in üzerinde teknik elemanın enerji yöneticisi eğitimlerine katılımı sağlanmış; 
bunlardan 700’ün üzerinde kişiye enerji yöneticisi sertifikası verilmiş; 400’e yakın endüstriyel işletmede 
enerji yöneticisi görevlendirilmesi sağlanmış olup bir kısmında enerji kontrol birimi oluşturulmuş ve 
enerji yoğun sektörlerde faaliyet yürüten 100’ün üzerinde endüstriyel işletmede enerji verimliliği detaylı 
etüt çalışmaları yapılmıştır. 
  
Sanayi sektörünün değişik alt sektörlerinde üretim faaliyeti yürüten endüstriyel işletmelerde görev 
yapan enerji yöneticileri tarafından bugüne kadar aşağıda ana başlıkları verilen konularda yapılan 
çalışmalarla %7 civarında enerji tasarrufu gerçekleştirilmiştir. 
 
♦ Aydınlatma sistem değişiklikleri, elektronik balast kullanımı uygulamaları ve gereksiz 

zamanlarda aydınlatma sistemlerinin kapatılması,  
♦ Kızgın su, kızgın yağ vb. enerji taşıyan akışkan sıcaklıklarının talep ve hava durumuna bağlı 

olarak ayarlanması,  
♦ Ölçüm ve izleme amacıyla eksik veya gerekli görülen alanlara yeni sayaçların takılması, 

bilgisayar destekli enerji tüketimi izleme sistemi oluşturulması,  
♦ Yalıtım uygulamaları,  
♦ Basınçlı hava sistemlerinde, kompresör sıcak egzost havasının alan ısıtma amaçlı kullanımı, 

kaçakların azaltılması vb. iyileştirme çalışmaları,  
♦ Güç faktörü iyileştirme, kompanzasyon çalışmaları,  
♦ Elektrik tarife analizi izleme sistemi oluşturulması,  
♦ Uygun olan alanlarda ve fan, pompa gibi ekipmanlarda değişken hız sürücü uygulamaları,  
♦ Kazanlar ve ısıtma – kondens hatları tadilatı, buhar kapan testleri, arızalı olanların iyileştirilmesi 

vb. çalışmalar,  
♦ Fırın iç basınç ayarlamaları gibi işletme iyileştirmeleri,  
♦ Fırın, kazan gibi ekipmanların bacagazlarının kontrolu ve yanma sistemlerinin en verimli hale 

getirilmesi çalışmaları, 
♦ Fırın, kazan gibi ekipmanların atık sıcak gazlarından ısı geri kazanımı ve kullanımı uygulamaları,  
♦ Atık ısı geri kazanımı ve kullanımı uygulamaları, 
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♦ Kazan, fırın, kurutucu gibi ekipmanlarda yakıt dönüşümü çalışmaları,  
♦ Atıkların değerlendirilmesi çalışmaları, 
 
 
 
 
2. TÜRKİYE’NİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİSİ 
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından uygulanmak üzere, 24 Haziran 2004 itibarı ile 
onaylanan Türkiye’nin Enerji Verimliliği Stratejisi’nin genel amacı; sanayi, bina ve ulaşım gibi nihai 
enerji tüketim sektörlerinde enerji verimliliğini artırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, hedefleri 
belirlenmiş ve entegre bir enerji verimliliği politikasının belirlenmesinde kamu kuruluşlarının ve 
belediyelerin desteklenmesi; bilginin nihai tüketicilere ve sanayi kuruluşlarına dağıtımı, danışmanlık 
hizmetleri ve uygun koşullarda kredi temini gibi etkili araçlarla teknik ve mali desteklerin sağlanması ve 
nihai tüketicilere enerji verimliliğini artırıcı uygun önlemleri hayata geçirebilmeleri konusunda yardımcı 
olunması; mevcut yasal yapının geliştirilmesi; Avrupa Birliği (AB) ve diğer mali destek sağlayabilecek 
kurumların da katılımı ile enerji verimliliği ile ilgili mali önlemlerin yanısıra yasal ve kurumsal 
düzenlemelerin iyileştirilmesi ve benzeri önlemler strateji dökümanında öne çıkan hususlardandır. Söz 
konusu strateji dökümanı, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (EİE) www.eie.gov.tr 
internet adresinde yayımlanmaktadır. 
 
 
 
 
3. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU 
 
Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün 
hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin 
artırılması amacıyla hazırlanan ve 18/04/2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek 
kanunlaşan 5627 sayılı  Enerji Verimliliği Kanunu, 2/5/2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
 
Kanun, enerji verimliliği çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi, izlenmesi ve koordinasyonu 
konusunda oluşturulan idarî yapılanma; enerji verimliliği hizmetlerinin yaygınlaştırılması; eğitim ve 
bilinçlendirme ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması gibi temel stratejilerin 
gerçekleştirilmesine yönelik çeşitli uygulamaları, destekleme mekanizmalarını ve yaptırımları 
kapsamaktadır.  
 
Kanun’un vizyonu, enerjinin tamamını faydaya dönüştüren ve kişi başına enerji tüketimi yüksek ve 
enerji yoğunluğu düşük ülkeler arasında yer alan bir Türkiye olup temel hedefi, sanayide, binalarda, 
ulaşımda ve enerji sektöründe, Türkiye pratiklerinde uygulanabilir tedbirler ile; birim milli gelir başına 
tükettiğimiz enerjiyi (Enerji Yoğunluğu), 2020 yılına kadar en az %15 azaltmaktır. Bu hedef, aynı enerji 
ile daha fazla üretimin önünü açacak, enerji yatırım ihtiyaçlarımızı ve ithalat bağımlılığımızı azaltacak, 
ayrıca temiz çevrenin korunmasına önemli katkılarda bulunacaktır. 
 
 
3.1. Kanun’un Sanayi ve Ticaretteki Uygulamaları 
 
3.1.1. Enerji Yönetimi 
 
Yıllık toplam enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde enerji yöneticisi 
görevlendirilecek ve yıllık toplam enerji tüketimi 1.000 TEP’ten az olan işletmelere hizmet vermek 
üzere, organize sanayi bölgelerinde (OSB) enerji yönetim birimi kurulacak; yılda en az 50.000 TEP 
enerji tüketen ve kamu kesimi dışında kalan endüstriyel işletmelerde enerji yöneticisinin 
sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulacak, ancak organizasyonlarında kalite yönetim birimi 
bulunan endüstriyel işletmeler, bu birimlerini enerji yönetiminde de görevlendirebileceklerdir. 
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2 Mayıs 2009 tarihine kadar bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere idarî yaptırımlar uygulanacaktır. 
Enerji yöneticileri tarafından yerine getirilebilecek belli başlı görevler: 
 
♦ Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve ısrafın önlenmesine yönelik önlemleri, standartları ve 

prosedürleri belirlemek, tanıtımını yapmak ve gerektiğinde eğitim programları düzenlemek, 
♦ Enerji tüketen sistemler/prosesler veya ekipmanlar üzerinde az bir yatırım ile yapılabilecek 

tadilatları belirlemek ve uygulanmasını koordine etmek, 
♦ Büyük ölçekli yatırım gerektiren tadilatların projelendirilmesi ve gerçekleştirilmesi kapsamında, 

etüt-proje çalışmalarının Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerine ve uygulamanın da 
yüklenicilere yaptırılması ile ilgili pazar araştırmalarını yapmak, anlaşmaları hazırlamak ve 
uygulamayı kontrol etmek, 

♦ Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerini izlemek, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında 
yapılmasını koordine etmek, 

♦ Verimlilik artırıcı uygulamaların bütçe ihtiyaçlarını ve fayda-maliyet analizlerini hazırlamak ve üst 
yönetime sunmak, 

♦ Uygulamalardaki performansı, enerji tüketimini ve maliyetleri izlemek, değerlendirmek ve periyodik 
raporlar üretmek. 

 
3.1.2. Verimsiz Malların Kullanımın Önlenmesi 
 
2 Mayıs 2008 tarihine kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen asgari verimlilik 
değerlerini sağlamayan kazanların, brülörlerin, kat kaloriferi ve kombilerin, elektrik motorlarının, 
klimaların, elektrikli ev aletlerinin ve ampullerin satışı, 2 Mayıs 2010 tarihinden itibaren 
yasaklanmaktadır. Böylece enerji kullanımı gerektiğinden fazla olan ürünlerin kullanımından 
kaynaklanan kayıpların azaltılması hedeflenmektedir. 
 
3.1.3. Gönüllü Anlaşmalar 
 
Yapılan gönüllü anlaşmalar kapsamında, 3 yıl içinde enerji yoğunluğunu en az %10 oranında azaltan 
endüstriyel işletmelerin, anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %20’si, 100.000 YTL’yi 
geçmemek üzere, ödenek imkanları dahilinde Bakanlık tarafından karşılanacaktır. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının ve verimli kojenerasyon tesislerinin kullanımı ile üretilen ve işletme içinde tüketilen 
enerji, enerji yoğunluğu hesabında enerji tüketimine dahil edilmeyerek (tasarruf edilmiş enerji gibi 
sayılacak) bu konulardaki yatırımlar teşvik edilecektir. Uygulama ile endüstriyel işletmelerde enerji 
yoğunluğunun azaltılması hedeflenmektedir. Uygulama ile sadece enerji tasarrufunun değil, aynı 
zamanda üretim artışının, yenilenebilir enerji kaynağı ve verimli kojenerasyon kullanımının da 
özendirilmesi amaçlanmaktadır. 
 
3.1.4. Proje Destekleri 
 
Endüstriyel işletmelerin, geri ödeme süresi en fazla 5 yıl ve bedelleri en fazla 500.000 YTL olan 
verimlilik artırıcı projeleri, bedellerinin %20’sine kadar desteklenecek ve asgari yatırım büyüklükleri 
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen projeler ile yüksek verimli kojenerasyon yatırımları Hazine 
Müsteşarlığınca yatırım teşviklerinden yararlandırılacaktır. Bu uygulamalar ile, kapsama giren ve enerji 
tüketimi açısından Türkiye sanayisinin en az %80’ini temsil eden endüstriyel işletmelerde, fırın, kazan, 
buhar kapanları, fanlar, pompalar, basınçlı hava üniteleri, elektrik motorları, soğutma sistemleri ve 
aydınlatma üniteleri gibi enerji tüketen ekipmanlar üzerinde verimlilik artırıcı tadilatların yapılması 
özendirilecektir.  
 
3.1.5. KOSGEB Destekleri 
 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin eğitim, etüt ve danışmanlık konularında alacakları hizmetler, 
KOSGEB tarafından desteklenecektir. Bu uygulama ile KOBİ’lerde verimlilik artırıcı tadilatların 
belirlenmesine ve projelendirilmesine ilişkin maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacağı için küçük 
ölçekli tadilatların uygulanması kolaylaştırılmış olacaktır. 
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3.1.6. Bilinçlendirme 
 
Toplumdaki verimlilik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere: 
 
♦ Elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri, tüketim miktarı ve bedeline ilişkin bilgileri 2 Mayıs 2008 

tarihinden itibaren aylık bazda internet üzerinden müşterilerinin bilgisine sunacaklardır. 
♦ Enerji tüketen malların üreticileri, ithalatçıları ve perakendecileri, kullanım kılavuzu ile satılmak 

zorunda olan malların kullanım kılavuzlarında, 2 Mayıs 2008 tarihinden itibaren ürünün verimli 
kullanımı ile ilgili bilgilere yer vereceklerdir. 

 
  
3.2. Kanun’un Binalardaki Uygulamaları 
 
3.2.1. Enerji Yönetimi 
 
Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzerinde olan ticari 
binaların, hizmet binalarının ve kamu kesimi binalarının yönetimleri, enerji yöneticisi 
görevlendirecekler veya bu konuda hizmet alacaklardır. 2 Mayıs 2009 tarihine kadar bu yükümlülükleri 
yerine getirmeyenlere idarî yaptırımlar uygulanacaktır. Enerji yöneticileri, binalardaki ısıtma/soğutma 
sistemlerinin verimli çalışmasını denetleyecek; yenileme/dönüşüm, tadilat ve yalıtım ihtiyaçlarını 
belirleyecek ve bu ihtiyaçların giderilmesini koordine edeceklerdir. 
 
3.2.2. Isı Kontrol Cihazları ve Pay Ölçerler 
 
Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda ısı/sıcaklık kontrol cihazları ve ısı kullanım miktarına göre 
maliyetlerin paylaşımına imkan tanıyan sistemler kullanılacak, 2 Mayıs 2007 tarihinden itibaren yeni 
yapılan binaların buna aykırı olan projeleri ilgili mercilerce onaylanmayacaktır. Mevcut binalara yönelik 
uygulama 2 Mayıs 2012 tarihinden itibaren başlayacaktır. Uygulama ile israf azaltılacak ve tüketimde 
maliyetlerin adil paylaşımı temin edilecektir. 
 
3.2.3. Enerji Performans Yönetmeliği 
 
Yeni yapılan binaların projelerinin, Avrupa Birliği’nin Enerji Performans Direktifi doğrultusunda, 2 
Mayıs 2009 tarihine kadar yürürlüğe konulacak olan ve binalarda mimarî tasarım, ısıtma, soğutma, ısı 
yalıtımı ve aydınlatma konularındaki normları, standartları, asgarî performans kriterlerini, bilgi toplama 
ve kontrol prosedürlerini kapsayacak olan yönetmeliğe uygunluğu aranacaktır. Aykırı hazırlanan 
projelere yapı kullanma izni verilmeyecektir. Uygulama ile binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının 
verimli kullanımı sağlanacaktır. 
 
3.2.4. Enerji Kimlik Belgesi 
 
Binalar için “Enerji Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, 
yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması 
ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulacaktır. Belgede bulundurulması gereken diğer bilgiler ile 
belgenin yenilenmesine ve mevcut binaları da kapsayacak şekilde uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar, 
yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecektir. Mevcut binalara yönelik uygulama 2 Mayıs 2017 
tarihinden itibaren başlayacaktır. Mücavir alan dışındaki toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan 
binalar için uygulama zorunlu olmayıp ayrıca, TSK, MSB ve bağlı kuruluşları ile MİT Müsteşarlığı da 
bu uygulamadan muaf olacaktır. Bu uygulama ile toplumdaki verimlilik bilincinin gelişmesine katkıda 
bulunulacaktır. 
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3.3.  Kanun’un Elektrik Enerjisi Sektöründeki Uygulamaları 
 
Elektrik enerjisi üretim tesislerinde ve iletim/dağıtım şebekelerinde enerji verimliliğinin artırılması; 
Talep tarafı yönetimi (Puant yükün azaltılması için); Termik santralların atık ısısından yararlanılması; 
Açık alan aydınlatmaları; Biyoyakıt ve hidrojen gibi alternatif yakıt kullanımının özendirilmesi gibi 
uygulamalar kapsamında, 
 
♦ Kömürlü termik santralların rehabilitasyonu,  
♦ İletim ve dağıtım sistemlerindeki kayıpların azaltılması,  
♦ Termik santralların soğutma suyu ile atılan enerjinin bölge veya sera ısıtmasında kullanılması,  
♦ Açık alan aydınlatmalarında verimli apareylerin kullanılması, 
♦ Puant yükün azaltılması için farklı tarife kullanımı vb önlemlerin yaygınlaştırılması, 
♦ Yerli kaynaklardan üretilen alternatif yakıtların elektrik üretimine yönlendirilmesi, 
 
 
3.4.  Kanun’un Ulaşım Sektöründeki Uygulamaları 
 
Yurt içinde üretilen araçların birim yakıt tüketimlerinin düşürülmesi; Araçlarda verimlililik standartlarının 
yükseltilmesi; Toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması; Gelişmiş trafik sinyalizasyon sistemlerinin 
kurulması gibi konularda yapılacak düzenlemelerle; 
 
♦ Yeterli seyir güvenliğine sahip küçük taşıtların üretim ve satışının özendirilmesi, verimsiz 

taşıtların sınırlandırılması, yüklerin trenle taşınmasının özendirilmesi, 
♦ Büyük kentlerden başlamak üzere, toplu taşımacığı, gelişmiş trafik sinyalizasyon sistemlerini, 

araç parklarını, bisiklet yollarını, yaya yollarını, geçitleri ve çevre etkilerini içine alan Kent Ulaşım 
Master Planlarının uluslararası normlarda hazırlanması ve uygulanması hedeflenmektedir. 

 
 
3.5. Kanun’un Diğer Uygulamalar 
 
3.5.1. Bilinçlendirme Uygulamaları 
 
♦ Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ders programlarında, Milli 

Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri liselerin, er-erbaş eğitim merkezlerinin ders ve eğitim 
programlarında ve diğer kamu kurumlarının hizmet içi eğitim programlarında enerji verimliliği ve 
çevre konularını kapsayacak düzenlemeler, 2 Mayıs 2009 tarihine kadar yapılacaktır. 

♦ Enerjinin verimli kullanılması ile ilgili eğitim programları, yarışmalar, kısa süreli film ve/veya çizgi 
filmler EİE tarafından hazırlattırılacak ve televizyon ve radyo kanalları tarafından 07:00 – 23:00 
saatleri arasında yayınlanacaktır. 

♦ Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Makina Mühendisleri 
Odası (MMO) ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) işbirliği ile “Enerji Verimliliği Haftası” 
düzenlenecektir. 

 
 
3.5.2. Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına ve Mikrokojenerasyona Yönelik 
Uygulamalar 
 
Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, kurulu gücü 
azami 200 kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler, lisans alma 
ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf olacaklardır. Uygulama ile, su, rüzgar ve güneş kaynaklarını 
kullanan küçük ölçekli lokal elektrik üretim tesislerininin ve elektrik enerjisine dayalı kurulu gücü 50 
kilovat ve altı olan kojenerasyon uygulamalarının yaygınlaşması amaçlanmıştır. 
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3.5.3. AR-GE Projelerinin Desteklenmesine Yönelik Uygulamalar 
 
Enerji verimliliğinin artırılmasına, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik 
araştırma ve geliştirme projeleri TÜBİTAK tarafından öncelikle desteklenecektir. Uygulama ile, yurt 
dışındaki gelişmeler ışığında, ekonomik olabilecek yeni uygulamaların, yerli imkanlarla yapılabilmesi 
yönünde, teknolojik kapasitelerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 
 
3.5.4. Yüksek Verimli Kojenerasyon Tesislerine Yönelik Uygulamalar 
 
Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
yürürlüğe konulacak yönetmelikte tanımlanan değerin üzerinde verimi olan kojenerasyon tesisi kuran 
gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenecek ve ilgili yönetmelikte düzenlenecektir. 4628 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanunu’na eklenmek üzere düzenlenmiş olan bu uygulama ile, birleşik elektrik ve ısı 
üreten verimli kojenerasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. 
 
 
3.6.  Enerji Verimliliği Kanunu’nun Başarısı için Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar 
 
3.6.1. Enerji Verimliliği Etütleri 
 
Enerji Verimliliği Kanunu’nda küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) enerji verimliliğine yönelik 
alacakları eğitim, etüt ve danışmanlık hizmetlerinin Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından destekleneceği ve uygulamaya ilişkin usul ve 
esasların. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile müştereken hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirleneceği öngörülmektedir. Bunun dışında sanayi 
sektöründe faaliyet gösteren enerji yoğun endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji etütlerini zorunlu 
kılan veya teşvik eden bir düzenleme söz konusu Kanun’da doğrudan yer almamaktadır. Ancak, 
Kanun kapsamında endüstriyel işletmelerin uygulama projelerinin, mevcut sistemlerinde enerji 
verimliliğinin artırılmasına yönelik hazırlanan projelerin, yakıt türüne ve teknolojilerine bağlı olarak 
yüksek verimli kojenerasyon yatırımlarının ve gönüllü anlaşmalar kapsamında başarılı olan endüstriyel 
işletmelerin desteklenmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede, bazı ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 
enerji etütlerinin belirli bir program dahilinde yürütülmesinde yarar görüldüğünden, devlet 
yardımlarından yararlanmak isteyen endüstriyel işletmelerde  enerji etütlerinin yapılmasının zorunluluk 
haline getirilmesi gerekli görülmektedir. Ayrıca, bazı AB ülkelerinde olduğu gibi ön etüt, detaylı etüt ve 
fizibilite safhaları için belirlenen miktarlara bağlı olarak belirli oranlarda devlet tarafından 
desteklenmesine ilişkin mekanizmaların geliştirilmesi ile potansiyel belirleme, envanter oluşumu ve 
enerji verimliliği hizmet sektörünün gelişmesi açısından önemli faydaların sağlanması söz konusu 
olabilecektir. 
 
Ayrıca, enerji etüt programının yürütülmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınmasında yarar 
görülmektedir. 
 
♦ Etütlerin, eğitim, yetkilendirme ve kalite kontrol safhalarını kapsaması, 
♦ Etüt çalışması yapacak olanları eğitecek olan eğitimcilere yönelik düzenli eğitim programlarının 

düzenlenmesi, 
♦ Enerji Etüt Piyasası’nın tartışmaya açılması, piyasa oluşturulması ve bankaların prosese dahil 

edilmesi,  
♦ Enerji etütlerinin enerji yönetimi uygulamalarının bir parçası olarak tanımlanması, 
♦ Etüt maliyetlerinin makul düzeylerde tutulması, 
♦ Yapılan etütlerin izlenmesi, takip edilmesi, veri tabanı oluşturulması elde edilen bilgilerin 

derlenmesi,  
♦ Etüt sonuçlarına dayalı kıyaslamaların yapılması 
♦ Endüstriyel işletmelerdeki etütlerin tesis bazında ve detaylı olarak, proses, işletme ve yönetim 

safhalarında ve entegre bir şekilde yapılması,  
♦ “Ömür Boyu Maliyet Değerlendirmeleri”nin ihale ve satınalmalarda bir kriter olarak kullanılmasının 

sağlanması, 

 Seminer Bildirisi 



   ___________________________________________  814  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

 
3.6.2. Gönüllü Anlaşmalar 
 
Gönüllü anlaşmalar, bazı ülkelerde yasal tedbirlere alternatif olarak enerji verimliliğinin artırılmasına 
katkı sağlayacak şekilde ve esnek bir yapıda uygulanmaktadır. Enerji Verimliliği Kanunu’nda 
endüstriyel işletmelerin enerji yoğunluğunun düşürülmesini hedefleyen gönüllü anlaşma 
uygulamasının, tüm nihai tüketim sektörlerine yönelik birim fayda, ürün veya hizmet başına enerji 
tüketiminin ve karbondioksit emisyonunun azaltılması ve enerji verimliliği açısından en yüksek 
performansa sahip belli sayıda işletme arasında yer alınması gibi uygulamaları da kapsayacak şekilde 
daha geniş kapsamlı olarak düzenlenmesinde yarar görülmektedir. 
 
3.6.3. Isı ve Sıcaklık Kontrol Cihazları ve Isı Pay Ölçen Sistemler 
 
Beş yıllık geçiş süreci sonrasında, mevcut binalarda merkezî veya lokal ısı ve sıcaklık kontrol cihazları 
ile ısınma maliyetlerinin kullanım miktarına göre paylaşımına imkan tanıyan sistemleri kullanmayanlara 
yönelik tedbirler geliştirilmesi ve ısınma maliyetlerinin paylaşımında binaların ısıl dengesinin ve konfor 
şartlarının bozulmasına sebeb olacak düzenlemelerden kaçınılmasında yarar görülmektedir. 
 
3.6.4. Enerji Kimlik Belgesi 
 
Binalar için düzenlenen Enerji Kimlik Belgesi’nin binaların veya bağımsız bölümlerinin alımı, satımı ve 
kiralanması sırasında alıcıya veya kiracıya ibraz edilmesinin sağlanması ile kamuoyunun 
bilinçlendirilmesi; yeni yapılan binalar için yapı projelerine dayalı olarak hazırlanması öngörülen 
belgenin, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenmesi 
gereken peryodlarda yenilenmesi ve mevcut binalar için düzenlenmesi sırasında enerji etütlerine 
dayandırılmasında yarar görülmektedir. 
 
3.6.5. Binaların Yapım Aşamasında Analiz 
 
Yeni yapılan ve toplam inşaat alanı belli büyüklüğün üzerinde olan binalar için merkezî veya bölgesel 
ısıtma, yenilenebilir enerji kullanımı, kojenerasyon, ısı pompası ve benzeri alternatif uygulamaların 
karşılaştırılmasına yönelik analizlerin proje hazırlanması aşamasında yapılmasının zorunlu hale 
getirilmesinde yarar görülmektedir. 
 
3.6.6. Enerji Verimliliği Hizmetleri 
 
Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketlerinin bina sahipleri ile de uygulama anlaşması 
yapabilmesine imkan tanıyacak idarî ve malî mekanizmaların geliştirilmesi ile bina ve hizmet 
sektörlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik rehabilitasyon çalışmalarının yapılmasının 
sağlanmasında yarar görülmektedir. 
 
3.6.7. Mali Kaynak Oluşturulması 
 
Enerji verimliliği projelerinin ve çalışmalarının finansmanında çok yıllı planlamalara imkan tanıyan 
sürdürülebilir bir kaynak oluşturulmasında yarar görülmektedir. 
 
3.6.8. İzleme ve Denetim 
 
Endüstriyel işletmeler ve binalar için belirlenen asgari verimlilik değerlerinin üzerinde tüketime sebeb 
olanlara, tanımlanan sektörel hedeflere ulaşanlara ve ulaşamayanlara yönelik tedbirlerin geliştirilmesi, 
izleme ve denetimdeki etkinliğin de artırılmasında yarar görülmektedir. 
3.6.9. Bilinçlendirme 
 
Enerji verimliliğinin artırılmasında kamuoyunun bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalar 
için öncelikle ulusal ölçekli bir “Bilinçlendirme Stratejisi”nin hazırlanmasında yarar görülmektedir. 
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SONUÇ 
 
Sonuç olarak, ülkemizde 11/11/1995 tarihli “Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin 
Artırılması için Alacakları Önlemler Hakkında Yönetmelik” gereği 1995 yılından bu yana sanayi 
sektöründe faaliyet gösteren endüstriyel işletmelerde enerji yönetim sisteminin oluşturulmasına yönelik 
çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar 1.000’in üzerinde teknik eleman eğitimi 
gerçekleştirilmiş ve 700’ün üzerinde kişi enerji yöneticisi olarak sertifikalandırılmıştır. 400’e yakın 
endüstriyel işletmede sertifikalandırılmış enerji yöneticileri tarafından bugüne kadar yapılan 
çalışmalarla az yatırımlı ve hiç yatırımsız önlemlerle %7 civarında enerji tasarrufu sağlanmıştır. 
 
Ülkemizde enerji verimliliği alanında yıllardır sürdürülen çalışmalar, sanayi sektöründe kısmi 
başarıların elde edilmesine katkılar sağlamakla birlikte, özellikle mevzuat, idari ve kurumsal kapasite, 
mali mekanizmalar gibi konulardaki yetersizliklerden dolayı enerji yoğunluğunun azaltılmasında henüz 
istenen başarı elde edilememiştir. Enerji Verimliliği Kanunu’nun başarılı bir şekilde uygulanması 
durumunda, ülkemiz enerji yoğunluğunun ve birim ürün veya hizmet başına enerji tüketiminin 
azaltılması suretiyle enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki baskısının ve enerji kullanımından 
kaynaklanan kirliliğin azaltılmasında önemli faydaların sağlanması beklenmektedir.  
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ÖZET 
 
Günümüzde geliştirilen cihazlarda, enerjinin verimli kullanımı tasarım aşamalarında özen verilen bir 
konudur. 
 
İklimlendirme sistemleri tasarımlarında da, gerçekleştirilen projelerin en önemli karşılaştırma 
noktalarından birisi de enerji verimliliği yönünden karşılaştırmadır. 
 
Bu araştırmada iklimlendirme sistemlerini enerji verimli çözümler haline getirmek için, kontrol sistemleri 
kullanımı ve cihaz, yapı, sistem özellikleriyle sağlanabilecek uygulamalar üzerinde durulacaktır. 
 
Ayrıca mevcut uygulamalarda enerji kullanımı izlenmesi, ve değerlendirilmesi (audit) prensipleri, genel 
uygulama prosedürleri, enerji tasarrufu odakları (ETO) üzerinde durulacaktır. Mevcut sistemlerin enerji 
verimli sistemlere dönüştürülmesi ilkesel adımları verilecektir. 
 
Enerji kullanımı modelleri ve değerlendirilme kriterleri verilecektir. Su soğutma grupları için örnek 
değerlendirmeler tartışılacaktır. Enerji etkinliği açısından havalı iklimlendirme sistemlerinin 
karşılaştırılmaları ve mevcut uygulanmış sistemlerin iyileştirilmelerinde dikkate alınacak uygulama 
önerileri verilmiştir.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Enerji krizlerinin insanlığa öğrettiği, enerjinin verimli kullanılması gerektiğidir. Günümüzde özellikle 
büyük binalar, iş merkezleri ve endüstriyel tesislerde izlenmesi gereken en önemli kullanım “enerji 
kullanımı”dır. Bu amaçla görevlendirilen enerji yöneticileri mevcuttur veya görevlendirilmesi gereklidir. 
Bu yöneticilerin ana amaçları enerjiyi bilinçli, yerinde kullanmak yani yönetmektir. 
 
Başarılı bir enerji yönetim programının uygulanması Şekil 1.’de gösterilen enerji yönetim programı akış 
diyagramı ile uygulanabilir [1]. Bu yönetim programından görüldüğü gibi enerji kullanım verilerinin 
izlenmesi, görevlendirilen personeller aracılığı ile “enerji denetimi”ni (audit) zorunlu kılar. 
 
1970’li yılların bina enerji yenilemelerinde dikkate alınan “kullanılmayan ışıkların söndürülmesi”, 
“ısıtma sıcaklıklarının geri çekilmesi”, “iklimlendirme sıcaklıklarının geri çekilmesi” ve “sıcak su 
sıcaklıklarının azaltılması” biçiminde uygulanırken, günümüzde bina enerji yönetimi, enerji 
sistemlerinin komple kontrolünü ve cihazlar içindeki tüm tüketimlerin dikkatle incelenmesini gerektirir. 
Bu nedenle enerji denetçisi, elektrik kullanımı akışlarını, enerji akış diyagramlarını (Sankey 
diyagramlarını) oluşturarak enerji tasarruf odaklarını belirlemeyi ve en son binalar için geliştirilen enerji 
etkin teknolojileri ve onların uygulamalarını bilmek zorunluluğundadır. 
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Şekil 1. Enerji yönetim programı [3]. 

 
 
 
 
2. ENERJİ DENETLEME (AUDİT) TİPLERİ 
 
“Enerji Denetleme” (Audit) terimi yaygın olarak ve enerji servis elemanlarınca değişik anlamlarda 
kullanılmaktadır. Enerji denetimleri sistemin kısa bir dolaşarak incelenmesinden, bilgisayar 
simülasyonları ile saatlik detaylı analizlere varan değerlendirmelerle gerçekleştirilebilir. Genellikle 
uygulanan dört tip enerji denetlemesi kısaca aşağıda belirtilmiştir [2]. 
 
2.1 Yerinde İncelemeyle Denetleme 
 
Denetleme tesis bileşenlerinin kısa yerinde ziyaret ve incelenmesiyle gerçekleştirilir. Belirlenen basit 
ve pahalı olmayan düzenlemelerle derhal enerji veya işletme maliyetlerinde tasarruflar sağlanır. Bazı 
mühendisler bu tip düzenlemeleri, işletme ve bakım düzenlemeleri olarak değerlendirir. Örnek olarak 
bakım ve işletme düzenlemelerine ısıtma ayar noktasının değiştirilmesi, kırılan camların değiştirilmesi, 
sıcak su ve buhar borularını yalıtılması, kazanlarda hava-yakıt oranının ayarlanması sayılabilir. 
 
2.2 Sistem Cihazları Maliyet Analizleri Denetlemesi 
 
Bu tip denetlemeden amaç sistem cihazlarının işletme maliyetlerinin dikkatlice analizlenmesidir. Tipik 
olarak muhtelif cihazlara ilişkin saklanan bu veriler, enerji kullanımının modelini, pik yükleri belirlemeyi 
sağlayabileceği gibi, hava koşullarının etkilerini ve potansiyel enerji tasarrufu için önemli analiz 
bilgileridir. Bu analizlerle: 

Enerji yöneticisinin sorumluluk ve çalışma alanlarının belirlenmesi 

Enerji tüketimlerinin ve maliyetlerinin izlenerek 
kayıtlama sisteminin oluşturulması 

Enerji kullanım verilerini, enerji kullanımı ile ilgili araştırma 
ve izleme sonuçlarının analizlenmesi 

Yeni enerji yönetim projelerinin 
gerçekleştirilmesi 

Sonuçların gösterilmesi ve 
tartışılması 

Başarının veya başarısızlığın değerlendirilmesi ve 
yeni hedeflerin belirlenmesi 
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• Aylık hesaplanan giderlerle, tüketim giderlerinin karşılaştırılması yapılır. 
• Maliyetleri en yüksek olan kullanımlar nerede gerçekleşmektedir, belirlenebilir. Özellikle elektrik 

enerjisinde olduğu gibi farklı fiyat tarifeleri olduğunda günlük dağılımlar, pik yükler, gerekirse pik 
yüklerden kaçınma önlemleri belirlenerek analiz ve uygulamalar gerçekleştirilir. 

• Sistem cihazları için farklı yakıt ve enerji türleri ile çalıştırılabilirliği, enerji maliyetlerinin 
düşürülmesi ve yatırım maliyetleri ile birlikte değerlendirilmesi sağlanabilmektedir. 

• Bu analizler sonrasında ticari binalarda birim alan için enerji tüketimleri, endüstriyel tesisler için 
birim ürün için enerji maliyetleri ortaya konmaktadır. Bu değerler diğer emsalleriyle karşılaştırılarak 
“enerji kullanım (çalışma) verimliliği” ortaya konabilir. 

 
 
2.3 Standart Enerji Denetimi 
 
Tesisin enerji sisteminin etraflı analizi için uygulanan enerji denetimidir. Bu denetimde yerinde ve 
maliyet analizleri denetimlerine ek olarak tesisin enerji kullanımı için ana hattının gelişmeleri ve enerji 
korunumu değerlendirmeleri ve uygun olarak seçilen enerji tasarruf odaklarının maliyet etkinlikleri de 
mevcuttur. Adım adım standart enerji denetimi yaklaşımı kapsamlı (detaylı) enerji denetimi ile 
benzerlik gösterir ve 2.4. bölüm’de açıklanacaktır. 
Ana hat enerji modelleri gelişimi için standart enerji denetiminde ve enerji korunumu önlemlerinin 
enerji tasarruflarını tahmin etmede, basitleştirilmiş yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bu basitleştirilmiş 
yaklaşımlar arasında “derece-gün yöntemi” ve “doğrusal regresyon” modelleri sayılabilir. Buna ek 
olarak “basit geri ödeme analizi” (simple pay-back analysis) enerji korunumu önlemlerinin maliyet 
etkinliklerinin çözümlenmesinde genellikle kullanılır. 
 
 
2.4. Kapsamlı Enerji Denetimi 
 
Bu enerji denetimi en kapsamlı fakat ayrıca zaman alıcı bir yöntemdir. Özel olarak bu yöntemde tüm 
binanın ve/veya bina içindeki bazı enerji sistemlerinin (örneğin, aydınlatma, ofis cihazları, fanlar, su 
soğutma grupları v.b.) enerji kullanım ölçümleri için cihazların kullanımına kadar konular denetim 
altındadır. Buna ek olarak, bazı bilgisayar simülasyon programları kullanılarak tesis için enerji 
yenilemeleri önerileri ve değerlendirmeleri de gerçekleştirilir. 
 
Bir enerji denetleyicisi için ölçümlemelerin gerçekleştirileceği olası teknikler çeşitlidir. Yerinde ziyaret 
esnasında elde taşınabilen, hemen kullanılabilen cihazlar bazı binalardaki parametrelerin 
belirlenmesinde kullanılabilir. Örneğin iç hava sıcaklığı, bağıl nemi, aydınlanma düzeyleri, hava hızı, 
elektrik enerjisi kullanımı gibi ölçümler bu tür cihazlarla belirlenebilir. 
 
Uzun dönemli ölçümler gerektiğinde, sensör tipi hissediciler ve bu verileri depolama amaçlı veri (data) 
toplama sistemleri kullanılır ve böylece ölçülmüş veriler saklanabilmektedir. ve hatta istenildiği zaman 
kablolu veya kablosuz sistemlerle ulaşılıp değerlendirmek üzere kullanılmaktadır. Her geçen gün yeni 
teknolojiler bu amaçla kullanıma sokulabilmektedir. Bu teknolojilerden “rahatsız edici olmayan yük 
izleme tekniği” (NILM: nonintrusive load monitoring) ile tesis servis girişindeki sensörler seti kullanımı 
ile tesis içindeki önemli elektrik yüklerinin gerçek-zaman enerji kullanımları çözümlenebilir. Geleneksel 
çoklu ölçüm sistemleriyle karşılaştırıldığında NILM tekniği kullanımında en az çaba ile izleme 
gerçekleştirilir. Çoklu ölçüm sistemlerinde her bir son kullanıcıda enerji tüketiminin izlenmesi için ayrı 
sensör setlerine gereksinim duyulur. Bu özelliği ile NILM teknikli izleme sistemleri çok çekici ve pahalı 
olmayan bir yük izleme tekniği olup, tesis sahipleri ve enerji servis şirketleri tarafından tercih 
edilebilmektedir. 
 
Bilgisayar simülasyon programları enerji denetiminde yük tipi (örneğin, aydınlatmada, fanlarda, su 
soğutma gruplarında, kazanlarda v.b) dağılımlı enerji kullanımını sağlayan detaylı enerji denetiminde 
kullanılmaktadır. 
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Bu programlar sıklıkla bina enerji sistemlerinin dinamik ısıl verimliliklerine bağlıdır ve genellikle yüksek 
düzeyde mühendislik deneyimi ve eğitim gerektirir. Bu simülasyon programları “bin metodu” temelli 
olup, saatlik bina ısıl ve elektrik yüklerini belirlemede kullanılır. Örneğin bu programlardan birisi de 
DOE-2’dir (“Department of Energy”, ABD, tarafından geliştirilmiş bir program). 
 
Kapsamlı enerji denetiminde enerji korunumu önlemleri genellikle ekonomik olarak daha kapsamlı 
değerlendirilir. Ömür boyu maliyet analizleri (LCC: Life-cycle cost), basit geri ödeme periyodu 
analizlerine göre daha etkin olup, detaylı enerji denetiminde ve analizinde tercih edilir. LCC analizleri 
faiz, enflasyon ve vergi oranları gibi ekonomik parametreleri de dikkate alır. 
 
 
 
 
3. KAPSAMLI ENERJİ DENETİMİ İÇİN GENEL İŞLEM SIRALARI 
 
Enerji denetimini gerçekleştirmek için binanın fonksiyonu ve boyutu ve denetimin tipine bağlı olarak 
birçok görev gerçekleştirilmelidir. Bu görevlerden bazısı diğer görevlerin sonuçlarına bağlı olarak 
tekrarlanmış, kapsamı azaltılmış veya ihmal edilerek kaldırılmış olabilir. Bu bedenle, enerji denetiminin 
gelişimi genellikle lineer proses olmayıp, ardışık karakterlidir. Bununla beraber, binaların çoğu için 
uygulanabilecek bir genel prosedür (işlem sırası) aşağıdaki gibi özetlenebilir [2]: 
 
1. Adım: Bina ve Tesis Veri Analizi 
Bu adımın ana amacı bina için enerji kullanım biçimlerinin ve enerji sistemlerinin karakteristiklerinin 
belirlenmesidir. Bina karakteristikleri mimari/mekanik/elektriksel proje ve çizimlerden ve/veya binadaki 
operatörlerle gerçekleştirilen görüşmelerle belirlenir. Enerji kullanım biçimi, uzun yıllar üzerinde 
kullanım faturalarının bir derlemesinden elde edilebilmektedir.  Kullanım giderlerinin zamansal 
değişiminin analizi enerji denetçisine mevsimsel ve hava durumu değişimlerin, binanın enerji kullanımı 
üzerindeki etkilerinin çözümlenmesini sağlar. Bu görev esnasında yerine getirilebilecek görev 
adımlarının bazıları aşağıda belirtilmiştir. Her bir görevde anahtar amaç beklentiler de köşeli 
parantezde gösterilmiştir: 
 
• Kullanım veri kayıtlarının en azından üç yıllık toplanması gereklidir [Bu bilgilere zamansal enerji 

kullanımı biçimlerini tanımlamak için gereksinim duyulur.]. 
• Kullanılan yakıt tiplerinin belirlenmesi (elektrik, doğalgaz, yakıt-yağı (fuel-oil), v.b.) [En çok 

kullanılan yakıt tipinin çözümlenmesi için gereklidir.]. 
• Enerji sağlamada gerekli olan ve kullanılan yakıt tipi [Pik yüklerin karşılanmasında kullanılan 

enerji, hangi yakıt tipi ile sağlanmaktadır.]. 
• Kullanım hızı yapısının çözümlenmesi (enerji ve gereksinim hızları) [Binada pik yükler ve ucuz 

yakıt sağlanabilirliğinin değerlendirilmesi.]. 
• Yakıt gereksinimi üzerine hava koşullarının etkisinin analizlenmesi. 
• Bina tipi ve boyutlarına göre kullanın enerji analizlerini gerçekleştirmek ve birim alan için enerji 

kullanımı dahil olmak üzere bina karakteristiğinin oluşturulması [Tipik değerlerle karşılaştırmak 
için.]. 

 
2. Adım: Yerinde İncelemeyle Belirlemeler 
Bu adımda potansiyel enerji tasarruf önlemleri belirlenir. Bu adımın sonuçları önemli olup, sonraki 
enerji denetimi çalışmaları için bu bilgilere gereksinim duyulur. Bu adımdaki bazı görevler: 
 
• Kullanıcının ilgi ve gereksinimlerini belirlemek. 
• Mevcut çalışma ve bakım işlemlerinin kontrol edilmesi. 
• Ana enerji kullanan cihazların, mevcut çalışma koşullarını belirlemek (aydınlatma, İklimlendirme 

(HVAC) sistemleri, motorlar v.b.) 
• Kullanıcıların, cihaz ve aydınlatma kullanımlarının tahmin edilmeleri (enerji kullanım yoğunluğu ve 

çalışma saatlerinin belirlenmesi.).  
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3. Adım: Bina Enerji Kullanımı İçin Ana Hatlar 
Bu adımın ana amacı mevcut enerji kullanımını ve bina için çalışma koşullarını temsil eden ana hat 
modeli geliştirmektir. Bu model, uygun olarak seçilen enerji korunum önlemleri nedeniyle, enerji 
tasarrufunu tahmin etmek için bir referans olarak kullanılacaktır. Bu adımın ana görevleri: 
 
• Mimari/mekanik/elektrik ve kontrol çizim ve projelerinin sağlanması ve gözden geçirilmesi. 
• Tespit, test, verimlilik ve sağlamlık için bina cihazlarının değerlendirilmesi. 
• Cihazlar için çalışma periyotları ve tüm kullanıcıların tespit edilmesi (aydınlatma ve HVAC 

sistemleri dahil). 
• Bina enerji kullanımı için bir ana hat modeli geliştirmek. 
• Kullanım veri ve/veya ölçülmüş veri kullanımıyla ana hat modeli kalibrasyonu gerçekleştirmek.   
 
4. Adım: Enerji Tasarruf Önlemlerinin Değerlendirilmesi 
Bu adımın ekonomik ve verimli enerji tasarrufu önlemlerinin bir listesi, enerji tasarrufu odakları (ETO) 
(Energy Conservation Opportunities (measures): ECO) ekonomik analiz yöntemleri birlikte kullanılarak 
oluşturulur. Bu amaca ulaşmak için, aşağıdaki görevlerin gerçekleştirilmesi gerekir: 
 
• Enerji tasarrufu odaklarının kapsamlı bir listesi hazırlanır (yerinde incelemeyle tespit edilen 

bilgilerin kullanımıyla). 
• Değişik enerji korunumu önlemlerinin 3.Adım’da geliştirilen ana hat enerji kullanım modeli 

kullanımıyla enerji tasarruflarının belirlenmesi. 
• Enerji korunumu önlemlerini gerçekleştirmek için ilk yatırım maliyetlerinin tahminlenmesi. 
• Enerji korunumu önlemlerinin her birisinin ekonomikliğinin değerlendirilebilmesi için ekonomik 

analiz yöntemlerinin kullanılması (basit geri ödeme veya ömür boyu maliyet analizleri gibi.). 
 
Tablo 1.’de ticari binalar için önerilen enerji denetleme çalışmaları özet olarak verilmiştir. Burada enerji 
denetimi için ısıl ve elektrik sistemler ayrılmıştır; bu özellikle kullanım maliyetlerinin farklılığı (elektrikte 
zamana göre tarife uygulanması gibi) nedeniyledir. 
 
Tablo 1. Evsel ve ticari binalarda enerji denetimi çalışmaları (özet) [3]. 
 
Isıl Sistemler Elektrik Kullanan Sistemler 
Kullanım Analizi  
Isıl enerji kullanım profili (bina açısından) 
 
Birim alan için ısıl enerji kullanımı (veya birim öğrenci 
için veya bir hastanede birim yatak için) 
 
Isıl enerji kullanım dağılımı (ısıtma, sıcak su, proses 
v.b.) 
 
Kullanılan yakıt tipleri 
 
Isıl enerji kullanımında hava koşullarının etkisi 
 
Kullanım hızı yapısı 

Elektrik enerji kullanım profili (bina açısından) 
 
Birim alan için elektrik enerjisi kullanımı (veya birim 
öğrenci için veya bir hastanede birim yatak için) 
 
Elektrik enerjisi kullanım dağılımı (soğutma, 
aydınlatma, cihaz, fanlar v.b.) 
 
Elektrik enerjisi kullanımında hava koşullarının etkisi 
 
Kullanım hızı yapısı (enerji dolumları, istek durumları, 
güç faktörü olumsuzluğu v.b.) 
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Yerinde İnceleme  
Konstrüksiyon malzemeleri (ısıl dirençler, tipleri ve 
kalınlıkları) 
 
HVAC (İklimlendirme) sistem tipi 
 
Sıcak su hazırlama sistemi 
 
Isıtma için sıcak su/buhar kullanımı 
 
Soğutma için sıcak su/buhar kullanımı 
 
Sıcak su hazırlama için için sıcak su/buhar kullanımı 
 
Özel uygulamalar için için sıcak su/buhar kullanımı 
(hastaneler, yüzme havuzları v.b.) 

HVAC (İklimlendirme) sistem tipi 
 
Aydınlatma tipi ve yoğunluğu 
Cihaz tipi ve yoğunluğu 
Isıtma için elektrik enerjisi kullanımı 
Soğutma için elektrik enerjisi kullanımı 
 
Aydınlatma için elektrik enerjisi kullanımı  
 
Cihazlar için için elektrik enerjisi kullanımı  
 
Hava sağlama için elektrik enerjisi kullanımı  
 
Su dağıtımı için için elektrik enerjisi kullanımı  

Enerji Kullanımı Ana Hat  
Mimari, mekanik ve kontrol çizimlerinin gözde 
geçirilmesi 
 
Ana durum belirleme modeli geliştirmek 
 
Ana durum modelinin doğrulanması (kullanım verileri 
veya ölçüm verilerinin kullanımı) 

Mimari, mekanik, elektrik ve kontrol çizimlerinin gözde 
geçirilmesi 
 
Ana durum belirleme modeli geliştirmek 
 
Ana durum modelinin doğrulanması (kullanım verileri 
veya ölçüm verilerinin kullanımı) 

Enerji Korunumu Önlemleri  
Isı geri kazanım sistemleri (ısı değiştiriciler) 
 
Verimli ısıtma sistemi (kazanlar) 
 
Sıcaklık geri ayarı 
 
Enerji yönetimi kontrol sistemi 
 
HVAC sistemlerinde yenileme 
 
Kullanım sıcak suyunda azaltma 
 
Kojenerasyon (birleşik ısı-güç üretimi) 

Enerji etkin aydınlatma 
 
Enerji etkin cihazlar 
 
Enerji etkin motorlar 
 
Enerji yönetimi kontrol sistemi 
HVAC sistemlerinde yenileme 
Sıcaklık ayarları 
Enerji etkin su soğutma grupları (Chiller) 
Pik yükten kurtulma 
Isıl enerji depolama sistemi 
Güç faktörü iyileştirilmesi 
Harmoniklerin azaltılması 
Kojenerasyon (birleşik ısı-güç üretimi) 

 
 
 
 
4. ENERJİ TASARRUF ODAKLARININ BELİRLENMESİ 
 
Enerji yönetimi çalışmalarında binalarla ilgili ortaya konan enerji tasarrufu odakları, PNL (Pacific 
Northwest Laboratories, ABD) tarafından hazırlanan yayında [4] 118 farklı bileşen ve başlık altında 
toplanmıştır ve ASHRAE Uygulamalar 2003 Elkitabında [1] da bu başlıkların bazıları verilmiştir. Yeni 
projelerde ve mevcut yapılarda bulunan eleman ve uygulama olanaklarına göre bu enerji tasarruf 
odaklarından yararlanma yoluna gidilebilir. Ancak her bir önlemin ilave bir yatırım, yer, karmaşıklık, 
teknoloji gerektirmesi, bina kullanımında farklılıklar oluşturma v.b. yeni özellikler kazandıracağı da 
unutulmamalıdır. 
Burada HVAC konularını direkt ilgilendiren bazı tasarruf odaklarında neler yapılabileceğine ilişkin bazı 
değerlendirmelere yer verilecektir. 
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Binalardaki mekanik ısıtma ve soğutma sistemleri yükleri değişik ısı kazancı ve kaybı bileşenleriyle 
bağlantılıdır. Deneyimlere göre bu bileşenlere güneş ve iç ısı kazançları veya bina yüzeylerinden 
geçen ısı kayıpları veya havalandırma ile hava sızıntılarından (infilitrasyon) olabilecek ısı kayıpları 
dahildir. Bir binada ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme  (HVAC) sisteminin ana amacı, kuru 
termometre sıcaklığı, bağıl nem ve hava kalitesini ısı girdisi veya çekimi ile sağlayabilmektir. 
İklimlendirme sistemleri olarak geliştirilen evsel ve evsel olmayan uygulamalar çok çeşitli olup, bu 
sistemlerde enerjiyi tasarruf veya israf potansiyeli bulunabilmektedir. Bu araştırmada sistemler enerji 
kullanımları, tasarruf potansiyelleri bakımından değerlendirilecektir. Bu değerlendirme ışığında 
sistemler değişik kategorilere ayrılabilmektedir: 
 
• Enerji korunum teknolojilerini kullanan sistemler 
• Dış havayı kullanan veya kullanmayan (kullanamayan) sistemler 
• Kontrol stratejileri farklılıklarına göre sınıflandırma 
 
gibi. İlk olarak iklimlendirme sistemleri mevcut uygulanan iklimlendirme sistemlerinde enerji yönetimi 

analizleri gerçekleştirilecektir. 
 
 
 
 
5. HVAC SİSTEMLERİNDE MEVCUT KOŞULLARIN ENERJİ YÖNETİMİ AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 
 
Herhangi bir etkin enerji yönetimi programından beklenen ilk aşamada kullanılan cihaz ve sistemlerle 
ilgili enerji kullanımının izlenmesidir (audit). Bir binada bulunan HVAC sisteminin incelenmesindeki ilk 
adım da ne amaçlandığının ortaya konulması ve bunu sağlamak için ne tür cihaz ve kontrol 
sistem(ler)inin mevcut olduğunun belirlenmesidir. Bu kapsamda HVAC sistemleri iki kategoride ele 
alınıp incelenir: ısıtma ve soğutmayı sağlayan cihaz ve sistemler,  havalandırmayı sağlayan cihaz ve 
sistemler. Bu belirlemede genelde ana bileşen eleman ve cihazlarından tüm yardımcı cihazlara kadar 
tüm cihazların durum ve tipleri kayıtlanır. Bu cihazlara kazanlar, soğutma grupları, soğutma kuleleri ve 
hava hazırlama üniteleri (AHU: air handling unit) ve değişik kontrol sistemleri: termostatlar, vanalar, 
göstergeler, otomatik kontrollü veya elle kontrollü sistemler dahildir. Bu belirlemelerle hangi elemanın 
değiştirilmesi veya geliştirilerek enerji tasarrufuna katkıda bulunulabileceğine ilişkin veriler 
oluşturulmaktadır. 
 
Enerji yönetiminin ikinci adımı ise sistem nasıl çalışıyor belirlenmesidir. Bu ise sistemin gerçek çalışma 
koşullarının belirlenmesine yönelik ölçümleri gerektirir. Bu ölçümler amaçlanan sonuçlarla 
karşılaştırılarak sistem verimliliklerinin belirlenmesinde kullanılır. Bu değerler teorik veya tam yük 
verimliliklerinden çok farklı değerlerde olabilir. Sistem hangi koşullarda çalışmaktadır ortaya 
konmaktadır. Çalışma saatleri nedir? kontrol sistemlerindeki değişimler otomatik veya elle mi 
gerçekleştirilmektedir? Sistem hangi koşullarda çalışmaktadır ve tasarım veya seçim çalışma 
koşullarından farklılıkları nedir? Mühendis veya yönetici dışındaki operatör veya kullanıcılarla 
konuşarak bu çalışma biçimleri ve tasarım koşullarından ayrılıkları saptanmalıdır. 
 
Eğer sistem tasarım koşullarında artık çalışmamakta ise bu değişimde hangi faktörlerin etkili olduğu 
ortaya konulmalıdır. Potansiyel nedenler arasında bina veya sistemdeki tadilat değişiklikleri veya 
sistem ve bakım yanlışları yer alır. HVAC sistemindeki değişiklikleri dikkate almadan binanın mimari 
veya yapısal bir değişikliği gerçekleştirilmiş midir? Binanın çalıştırma amaç ve biçiminde değişiklikler 
var mıdır? Düzenli bakım çalışmaları gerçekleştirilmekte midir? Planlı bir biçimde koruyucu bakım 
uygulanmakta mıdır? 
 
Sonuç olarak sistemin başlangıç tasarım koşullarına getirilip getirilemeyeceği belirlenmelidir. Eğer 
pratik ise, sonraki geliştirmeler uygulanmadan gerekli bakım çalışmalarının yapılması daha yararlı 
olabilir. Bununla birlikte, bazı çok eski sistemlerin orijinal tasarım koşullarına getirilmesi girişiminin, 
zaman ve para kaybına neden olabileceği unutulmamalıdır. 
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Sistemin analizine devam etmeden önce, bina ve iklimlendirme sistemi ile ilgili gelecekteki değişim 
planlarının da göz önünde tutulması gereklidir. Binanın veya bina parçalarının yeniden modellenmesi 
planları var mıdır? Öngörülen değişimlerin etkisi nasıldır? Binanın kullanımı veya çalışmasında 
değişiklikler planlanmakta mıdır? Bu tür soruların yanıtları bulunmalıdır. 
 
Her şeyin raporlanması (dökümanlarının saklanması) gereklidir. Yalnızca bu tür tam dökümanlara 
sahip olunduğunda, sistem nelerden oluşmaktadır, nasıl çalışıyor, nasıl çalışmıştır, ne tür değişimler 
oluşmuştur, gelecekte ne tür değişimler olacaktır belirlenebilir, özel bina sistemlerine uygulanabilir 
enerji korunum tekniklerinin kazanımlarının değerlendirilmesi sağlanabilir. 
 
 
 
 
6. İNSAN ISIL KONFORUNUN ENERJİ YÖNETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Herhangi bir ısıtma, soğutma veya havalandırma sisteminden beklenen ana amaç insan ısıl konforunu 
en yüksek değerlerde tutmaktır. Evsel veya küçük tip ticari iklimlendirme sistemlerinde kullanılan basit 
termostat kontrollü sistemlerle hava sıcaklığı belirgin değerlerde tutularak insan konforunun önemlice 
bu sıcaklığa bağlı olduğu inanışıyla davranılır. Fakat insan konforu yalnızca bu durumla sağlanamaz. 
Isıl konfor gerçekte iklimlendirilen ortamda bulunanlarla onların çevre ortamları arasındaki ısı 
dengesini en iyi durumda oluşturmaktan geçer. İnsan vücudu çevre ortamla iletim, taşınım ve ışınımla 
ısı etkileşiminde bulunur ve bu ısı transferi işlemlerini etkileyen faktörlerin dikkate alınması gerekir ve 
vücut bu ısı transferleri etkisi ile terleme ve buharlaşmasıyla kendini soğutma yeteneğine de sahiptir. 
 
Yaşam faaliyetlerinin hepsi metabolizma olarak bilinen bir proses olarak gıdaların yakılmasıyla ısı 
üretimi sağlar. Bu gıda enerji dönüşümünün yüzde 20’ler mertebesindeki bir kısmı yararlı işe 
çevrilirken kalanı ise ısı olarak yayılmak zorundadır. Bu durum insanların yaklaşık vücut sıcaklığı olan 
37oC sıcaklığından daha soğuk bir çevrede niçin kendilerini daha konforlu hisseder sorusunun yanıtını 
bulmamızı kolaylaştırmaktadır. 
 
Hava sıcaklığının yanında, nemlilik, hava hareketi ve çevre cisimlerin yüzey sıcaklığı insan 
vücudundan yayılabilir ısıda önemli bir etkiye sahiptir.27oC sıcaklığının altında vücutlar genelde 
taşınım ve ışınım ile ısı kaybeder. Taşınım daha çok, hava sıcaklığı fakat ayrıca kuvvetli bir biçimde 
hava hızı ile etkilenir. Işınım ile ısı geçişi ise temel olarak vücudun relatif yüzey sıcaklığı ve çevre 
sıcaklığının bir fonksiyonudur. İletimle ısı transferi ise genelde ihmal edilir düzeydedir. Bunun nedeni 
giysiler nedeniyle çevre cisimler ile olan direkt temasın engellenmiş olmasıdır. 27oC’ın üzerindeki 
sıcaklıklarda temel ısı kaybı mekanizması ise terlemedir. Buharlaşma hızı, havanın sıcaklık ve 
nemliliğine bağlı olduğu gibi, buharlaşan nemin (terin) vücuttan taşınmasını sağlayan hava hızı ile de 
direkt bağlantılıdır. 
 
Bunlara ilaveten giyilen giysilerin yalıtım etkisi ve yapılan insan aktivitelerinin cinsi de bu ısı yayılımını 
etkiler. Böylece ulaşılan ısıl konforun derecesi hava sıcaklığının, nemliliğinin, hava hızının, çevre 
yüzeylerin sıcaklıklarının, aktivite düzeyinin ve giyinilen giysilerin miktarının ve cinsinin bir 
fonksiyonudur. 
 
Çevre koşulları serin ise insan termal konforunda en önemli etkenlerden birisi de çevrenin ışınım 
sıcaklığıdır. Çevrenin bu ışınım sıcaklığında 2,78oC değerindeki bir artışın, hava sıcaklığında 3,89oC 
değerinde azalma etkisiyle aynı konfor etkisini sağlayabileceği söylenebilir. 
 
Eğer çevre koşulları ılık ise, hava hızı ve nemliliği daha önemlidir. Hava hızının artırılması durumunda 
çok ılık olma doğal sonucuyla karşılaşılır. Benzer biçimde hava sıcaklığındaki artış, bağıl nemliliği 
düşürecektir. Buna karşılık insan ısıl konforu için genellikle öngörülen bağıl nemliliğin yaz aylarında 
yüzde 70’in üzerine çıkmaması ve kış aylarında ise yüzde 20’den az olmamasıdır. 
 
Hava sıcaklığına karşı, doğal olarak bir insanın tepkisi mevcuttur. Ancak bu tepkiyi etkileyen diğer 
faktörlerde mevcuttur. En dikkate değer konfor tepkisi hava sıcaklığındaki zamanla olan değişime 
karşı olan tepkidir. Bu sıcaklık değişim hızı 0,5oC/h değerinin üzerindeyse sonuçta insanlar kendini 
konforsuz hissedebilmektedir. 
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Ayrıca önemli konforsuzluk nedenlerinden birisi de sıcaklık tabakalaşmasıdır. ve bir binada oturulan 
hacimlerdeki sıcaklık değişimi 3oC’tan daha yüksek değerlerde ise bu konforsuzluk hissedilir. 
 
İklimlendirme sistemleri için modern kontrol sistemlerinde, hava sıcaklığının dışında nem kontrolörü 
(humidistat) kullanımı ile nemlendirme ve diğer psikrometrik işlemlerin nemlilik yönünden kontrol 
altında tutulması da sağlanmaktadır. Bununla birlikte, en güncel kontrol sistemleri “işletme sıcaklığını” 
ölçebilir. İşletme sıcaklığı gerçek çevre ortamın ışınım ve taşınım etkilerini dikkate alan hava 
sıcaklığıdır. Diğer bir yararlı büyüklük ise “efektif sıcaklık” olup, nemlilik ve ışınım etkilerini dikkate 
alarak hesaplanan sıcaklık değeridir. 
 
Hava dağıtım cihazlarının yeri ve tipleri de ısıl konfora ulaşmada, etkili bir kontrol için eşit öneme sahip 
bir rol oynar. Sıcaklık tabakalaşması nedeniyle oluşan konforsuzluk hacim içinde havanın uygun 
dağıtımı ile ortadan kaldırılabilir. 
 
Genel olarak ifade edilirse, ısıl konfora hava sıcaklığının 20oC ile 26,67oC arasında olduğu ve bağıl 
nemliliğin % 20 ile % 70 arasında olduğu ve değişen hava hızları ve ışınım yüzey sıcaklıkları altında 
ulaşılmış olabilir. Şekil 2.’de genelleştirilmiş bir “konfor bölgesi”ni (comfort zone) psikrometrik 
diyagramda belirtilen sınırlarla göstermektedir. Bununla birlikte unutulmaması gereken insan ısıl 
konforu sıcaklık, nemlilik, hava hareketi, yerel çevreden ısıl ışınım, aktivite düzeyi ve giyinilen elbise 
miktarının karmaşık bir fonksiyonudur [7]. 

 
 

Şekil 2. Isıl konfor bölgesi (zonu) [7]. 
 
 
 
 
7. HVAC SİSTEM TİPLERİNİN VERİMLİLİK VE ENERJİ KORUNUMU YÖNÜNDEN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Binaların ısıtılması ve soğutulması için kullanılan sistemlerin enerji verimliliği çok değişik değerler 
alabilmektedir. Ancak genelde sistem birleşiminin detaylarının bir fonksiyonudur. Isıtma ve soğutma 
işlemlerine uğrayan çalışma akışkanı, bu enerjinin dağıtımı ve ısıtma veya soğutma etkilerinin 
kaynağı, bu sağlanan enerji miktarını ve verimliliğini etkiler. Sistem verimliliği ayrıca büyük oranda 
kontrolün etkinliğine bağlıdır ve bazen sistemi verimsiz kılabilir. 
 
HVAC sistem tipleri enerji verimliliklerine göre yüksek verimlilikli, orta verimlilikli veya genellikle 
verimsiz olarak sınıflanabilir. Bu terminoloji, bu tür sistemlerin karşılaştırmalı enerji gereksinimlerinin 
gerçekleştirilmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu sınıflama verimsiz olan sistemlerin enerji 
gereksinimlerinin fazla olması ve enerji maliyetlerinin yüksekliği anlamını taşırken, verimli olan 
sistemlerde enerji gereksinimi ve maliyetleri düşüktür. 
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Bununla birlikte her tipte yer alan değişik sistemlerin verimlilikleri geniş bir bandı kaplamakta olup, 
bazen orta verimlilik ve hatta yüksek verimliliğe yakın verimlilikler sergileyebilirler. 
 
Şekil 3.’de yaygın kullanılan HVAC sistemlerinin bu karşılaştırmalı verimlilikleri gösterilmiştir. Her bir 
sistem tipinin gerçek enerji gereksinim bölgesi sistemin nasıl bileşenlendirildiği ve yerleştirildiğinin de 
dahil olduğu değişik tasarım ve uygulama değişkenlerine ve sistem nasıl kontrol edilmekte ve 
çalıştırılmaktadır buna da bağlıdır. 
 
Herhangi bir HVAC sistem tipinin verimliliğini maksimize edebilmek için en önemli noktalar, verimli 
cihazların seçimi, dağıtım için enerji gereksinimini minimize etmek ve çalışma akışkanının arka arkaya 
ısıtma ve soğutulmasından sakınmaktır. eşit önemde olan kontrol sisteminin, direkt olarak sistemin 
değişken parametrelerini kontrol etmesidir. 
 
HVAC sistemlerinin birçoğu zonlara sahiptir ve binanın değişik kısımları değişik iklimsel ve/veya iç ısı 
yüklerine sahip olup bu zonlara ısı sağlanabilir veya ısı çekilebilir. Bu özellikte enerji kullanımının 
zonlara yönlendirilmesini zorunlu kılar. 

 
 

Şekil 3. İklimlendirme sistemlerinin bağıl verimlilikleri [7]. 
 
 
 
 
8. ENERJİ KORUNUM OLANAKLARI  
 
Herhangi bir enerji yönetim programının ana amacı “ enerji tasarrufu olanakları (odakları)  (ETO)”nın 
gösterilmesidir ve sonuç olarak maliyetlerde tasarrufa gidilmesidir. Ancak önemli bilinen bir özellikte 
HVAC sisteminin ana amacı ise insan ısıl konforunu sağlamak veya bazı özel prosesler için eşdeğer 
çevre koşullarının sağlanmasıdır. 
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Bu nedenle her bir ETO için iç hava kalitesine, nemliliğine ve ısıl konfor standartlarına, hava hızı ve 
havalandırma gereksinimlerine ve hava basınçlandırma gereksinimlerine bakılarak değerlendirmelere 
gereksinim duyulur.  
 
 
8.1 Isıl Konfor, Hava Kalitesi ve Hava Akışı 
 
Enerji verimliliğini artırmak amaçlı ısıl konfor, hava kalitesi ve hava akışı gereksinimlerini dikkate 
almaksızın herhangi bir HVAC sisteminde yenileme veya değişikliklere gidilmemelidir. 
 
8.1.1 Isıl Konfor 
 
HVAC sisteminin modifikasyonunda yapılan en önemli yanlışlardan birisi kuru termometre sıcaklığının 
değiştirilmesiyle enerji korunumu sağlanmasının amaçlanmasıdır. Bilinmelidir ki ısıtma ve soğutma 
mevsimlerinde ısıl konforun sağlanmasında en önemli etken kuru termometre sıcaklığı değildir. 
Soğutma mevsiminde ısıl konfor daha çok direkt olarak hava hareketi ile etkilenir ve bulunulan 
ortamda artan hava akışı veya hava hareketinin artırılması ile soğutma için gereken enerji azalır. 
Isıtma mevsiminde ise ısıl konfor daha çok ışınımla ısınma etkileriyle ilişkilidir. 
 
Buna bağlı olarak zorlanmış havalı ısıtmadan ışınımla ısıtmaya olan değişim, enerji gereksinimini 
azaltırken ısıl konforun iyileşmesini sağlayabilmektedir. 
 
Çevre koşullarının değişimi ile ilgili toplam enerji veya entalpi, duyulur ısı ve gizli ısı bileşenlerini 
taşımaktadır. Duyulur ısı kuru termometre sıcaklığını artırmak için gerekli olan enerjidir. Nem 
miktarının değişimi ile ilgili enerji ise gizli ısı olarak bilinir (Şekil 4.) [5]. 
 

 
 

Şekil 4. Duyulur ısı ve gizli ısı [5]. 
 
Duyulur ısı veya soğutma gereksinimlerini azaltan HVAC sistemi tasarımı veya çalışmasındaki 
değişimler herhangi bir enerji korunum avantajı dengelemesini sağlayan gizli ısı ve soğutma 
gereksinimini artırabilir.  Bu yalnızca ekonomizer çevrimleri için kısmen doğrudur. Soğuk fakat nemli 
dış havanın bir ekonomizer çevriminde değerlendirilmesi, eğer nem alma gereksinimi artarsa enerji 
kullanımını artırır. Bu nedenle en kabul gören ekonomizer kontrolü entalpi kontrolü olup, gizli soğutma 
gereksinimi duyulur soğutmadaki tasarrufu aştığı zaman, ekonomizerin çalışmasına engel olur [15, 7] 

Ö
zg

ül
 n

em
 

 Seminer Bildirisi 



   ___________________________________________  830  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

8.1.2 Hava Hızı ve Akışı 
 
Enerji tasarrufu olanaklarında hava hızı ve akışı önemsenmelidir, her ikisinin de insan ısıl konforunda 
etkisi önemlidir. Hava akışını azaltan ETO önerileri ısıl konforu azaltıcı etkiler oluşturabilir. En önemli 
ve unutulmaması gereken havalandırma kodlarında (veya standartlarda) belirtilen dış hava 
gereksinimini sağlayan hava akışının altına hiçbir zaman düşülmemesidir. 
 
Tamamen havalı veya hava-sulu HVAC sistemlerinin tasarımı, sağlanan havanın hacimlere 
dağıtılmasını gerçekleştirmenin yanında, hayli karmaşık özellikleri mevcuttur. Tüm sistemin her bir 
hacme gerekli şartlandırılmış dağıtımları yapabilmesi için, hava akışının çok mükemmel dengelenmiş 
olmasının sağlanması gerekir. Bu hacimlerde yalnızca ısıl yüklerin dengelenmesi için değil aynı 
zamanda uygun basınçlandırma için de gereklidir. Genel pratikte, sağlanan hava, dönüş havasından 
fazla tutulursa pozitif basınçlandırma sağlanmış olur. Benzer biçimde negatif basınçlandırma için 
egzoz veya dönüş havası akışı sağlanan hava akışından fazla tutulur. Bu ise hacimdeki mevcut 
üretilen kirleticilerin uzaklaştırılması gereken steril ortamlar için gerekliliktir. Sağlanan taze hava ve 
dönüş havası gereksinimlerindeki herhangi bir değişikliğin sistemin tekrar dengelenmesini gerektirdiği 
unutulmamalıdır. 
 
8.1.3 İç Hava Kalitesi 
 
ETO uygulamalarında sıklıkla ihmal edilen diğer bir faktör iç hava kalitesi üzerinde sistem 
değişimlerinin etkisidir. İç hava kalitesi gereksinimleri genel olarak tamamıyla havalı ve havalı-sulu 
sistemlerde havalandırma ve filtreleme ile sağlanır. Dış hava miktarları önemli miktarda azaltıldığında, 
iç hava kalitesi üzerindeki etkisi bilinmemektedir ve belirginleştirilmesi gereklidir. Kirletilmiş bir çevrede, 
dış hava miktarının artırılması, örneğin ekonomizer çevriminde, filtreleme gereksinimini artıracak ve 
sonuçta iç hava kalitesinin bozulması gerçekleşecektir. 
 
Şartlandırılan hacme hava akışının azalmasını oluşturan VAV sistemlere dönüşüm gibi uygulamalarda 
dolaşan iç havanın filtrelenmesi de azalacak ve bu da iç hava kalitesinin bozulmasına neden olacaktır. 
 
 
8.2 Bakım 
 
Herhangi bir mevcut HVAC sisteminin incelenmesine başlanacağında koşulların ve sistemin bakımının 
değerlendirilmesi gerekir. Uygun olmayan bakımlar sistem verimsizliğinin ana nedenidir. Sistem enerji 
etkin olarak tasarlanmış ve hatta bazı ETO belirlenip sistemde iyileştirmelere gidilmiş olabilir, ancak 
sistem bakımındaki olumsuzluklar, HVAC sisteminin enerji-etkin modda uzun süre çalışma 
fonksiyonunu kaybettirir. 
 
Sistem, cihaz ve ekipman bakımlarına özel önem verilmesi gereklidir. Kontrol sistemleri fonksiyonlarını 
yerine getirir özellikte olmalıdır. Termostatlar özel olarak kalibre edilmiş olmalıdır. Zaman saatleri, geri 
besleme cihazları ve otomatik kontrol sistemleri çalışır ve eksiksiz özelliklerde olmalıdır. Yataklar iyi 
kalitede ve kayış kasnak mekanizmaları iyi kalitede ve gerginlikte olmalıdır. Yataklar ve diğer hareketli 
parçalar uygun yağların kullanımı ile yağlanmalıdır. Yağlayıcı seçimi sistem verimliliğinde önemli bir 
etkiye sahiptir. Oluşan kirlilikler, özellikle de ısı transfer yüzeylerindekiler, örneğin hava soğutmalı 
kondenser serpantinleri, periyodik olarak giderilmelidir. 
 
Filtreler temizlenmiş olmalı veya kirlenmesini beklemeden yenileriyle değiştirilmelidir. Kirli filtrelerin fan 
gücünü artırdığı ve hava geçişini azalttığı unutulmamalıdır. Eğer düzenli ve koruyucu bakım sistem 
üzerinde gerçekleştirilmemiş ise, diğer uygulanabilir ETO yenilikleri yapılmadan önce gereken 
bakımlar tamamlanmalıdır. 
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8.3 Enerji Talep Yönetimi   
 
Talep yönetimi, pik elektrik yükünün oluştuğu zamanlarda minimize edilmesi için kapatma veya cihaz 
çalışmasını ertelemek uygulamalarının sistem içinde değerlendirilmesidir. Bu strateji gereksinim 
duyulmadığı süreçlerde HVAC cihaz gereksinimlerini azaltmak veya kapatmak biçiminde 
genişletilebilir. En genel HVAC sistemleri için talep yönetimi stratejileri  “planlı çalışma” ve “ gece geri 
bıraktırma” uygulamalarıdır. 
 
8.3.1 Planlı Çalışma 
 
Enerji israfının en önemli nedenlerinden birisi gereksiz çalıştırmadır. Enerji etkin cihaz, eğer 
çalıştığında gereksiz olan fazla enerjiyi değerlendirenlerdir. Büyük ve geniş sistemlerde gereksiz 
çalışma durumlarında cihazların kapatılması kontrol edilmelidir. Binanın geniş bir merkezi sistem 
olması durumunda, belirli bir hacimdeki HVAC gerekliliği, tüm sistemin çalışmasını zorunlu 
kılabilmektedir. Bazen özel alanlarda yerel paket sistemlerin yerleştirilmesi, büyük sistemlerin gereksiz 
çalışmasını önler. Gerçekte paket sistemler, merkezi bina sistemlerine göre daha az verimli olsa da bu 
önlem gerekli tasarrufu sağlar. 
 
Egzoz fanları, toz kolektörleri ve diğer bazı küçük cihazlar özel odalar için sıklıkla sürekli olarak 
çalıştırılırlar. Bu cihazların da yerel açma-kapama yerine kontrol sistemleriyle çalıştırılıp durdurulması 
sağlanmalıdır. 
 
Örneğin, nadiren kullanılan bir depo odasının havalandırma fanı veya aydınlatma sistemi hareket 
sensörü ile çalıştırılıp durdurulabilir. Zaman saatleri (timer) de bu amaçla kullanılabilir.. Egzoz 
fanlarının merkezi sistem kapatıldığında devre dışı olmaları sağlanabilir. Binanın kullanılmadığı, 
genelde gece periyodunda merkezi iklimlendirme sisteminin kapatılması önemli bir enerji tasarrufu 
sağlar. Çok karmaşık bilgisayarlı kontrol sistemleri kullanılmıyor ise basit zaman saatleri ile bu çalışma 
planlanabilir. Hatta gerekli ise gece veya hafta sonu periyotlarında sistem en az soğutma sağlayacak 
biçimde çalıştırılabilir ve egzoz fanları ve temiz hava havalandırması bu kullanılmayan zamanlarda 
kapatılabilir. 
 
Bazı cihazlar yük karşılamada, kısa aralıklarla kapama ve açma periyotlarında, daha uyumludur. 
Isıtma ve soğutma cihazları önemli iki örnek olarak verilebilir. Örneğin hacim ısıtmada 30 dakikaya 
kadar olan ara vermelerde ısıl konfordan önemli bir kayıp olmaksızın gerekli yükün karşılanabilmesi 
olanaklıdır. 
 
Hava koşullarının aşırı (ekstrem) hallerinde, kısa periyotlarla dış havanın azaltılması ısıtma ve 
soğutma verimliliklerini artıracaktır. Bu konu aşırı ısıtma (warm-up) ve aşırı serinletme (cool down) 
başlığında yeniden tartışılacaktır. 
 
Bilgisayarlı kontrol sistemleri artan pik yüklü sistemlerin sürekli çalıştırılmasında genelde geniş 
(yaygın) ve dağıtılmış paket cihazlı sistemlerde çekicidir. 
 
Yine sistemlerde ısı ve soğuk depolanması ve pik yüklerde kullanımı, ana sistemden anlık ısıtma ve 
soğutma gereksinimini bu esnada azalmasını sağlayacaktır. Bunun sağlanması için geliştirilen 
sistemler mevcut olup, başarılı bir uygulama için cihazların kapasite ve üretimlerinin ve günlük yük 
dağılım profillerinin bilinmesi ve ısıl depolama sisteminin bu verilerle uygulanabilirliğinin ortaya 
konulması gerekmektedir. Bu tür ısı veya soğuk depolamalı sistemler elektrik tarifelerinin gece ve 
gündüz periyotlarında farklı olduğu ülkelerde de özellikle çekici olmaktadır. 
 
8.3.2 Gece Geri-ayarlama 
 
Gece geri ayarlama uygulamasının prensibi, gece periyodunda iç sıcaklıkları doğal marjinal değerlere 
geri getirerek (ayarlayarak) şartlandırma sağlamak için gerekli enerjiyi düşürmek ve sabah saatlerinde 
de normal değerlere getirmektir. Elektrikli ısı pompalarında gece geri-ayarlama daimi enerji korunumu 
sağlayacaktır. Tasarruf edilen enerji bu durumda: 
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 ( )[ ] hrventper tTQUAE ⋅∆⋅+⋅=      (1) 
 
eşitliği ile hesaplanır. Burada, 
 
 E : Tasarruf edilen enerji, [W] 
 Aper : Çevresel kısımların ısıtma yüzey alanı, [m2] 
 U : Isıl çevrenin efektif toplam ısı transfer katsayısı,[W/(m2·oC)] 
 Qvent : Havalandırma yükü, [W/(h·oC)] 
 ∆T : Gece geri ayarlamada sıcaklık farkı, [oC] 
 thr : Isıtma sezonundaki kullanılmayan saatler, [h]   birimlerindedir. 
 
Orta iklim bölgelerinde, günde 10 saat bulunulan ortamlarda küçük ısıl kütleli binaların ısıtma 
enerjisinin % 40’ı düzeylerinde enerji tasarrufu sağlanması olanaklıdır. Tasarruf edilen miktar elektrik 
enerjisi fiyatlarıyla direkt bağlantılıdır. 
 
Elektrik enerjisi maliyetleri gece ve gündüz tarifeleri nedeniyle farklılaşabilmektedir. Eğer iklimlendirilen 
bir bina gece esnasında (kapatılıp) ısınmasına müsaade edilirse, sabah saatlerinde gündüz elektrik 
enerjisi fiyatlarından yeniden soğutulmak zorundadır; bu ise gece geri ayar dolayısı ile binanın tüm 
gece soğutulmasının maliyetinden de yüksek olabilecektir. 
 
Benzer biçimde daha enerji etkin bina, gece geri ayarlamasından daha az enerji tasarrufu 
sağlayacaktır ve bu seçenek yatırım yönünden daha az kabul görecektir. Gece geri ayar, soğutma için 
en iyisinden marjinaldir ve bina küçük ısıl kütle ve önemli infiltrasyon ısı kayıplarına sahip olmadıkça 
yalnızca ısıtma için çok fazla olmayan iyi çalışma mevcuttur. 
 
Gece geri ayar kabul edilebilir bir seçenek olduğunda, ikinci soru: “Sistem nerede kapatılmalı?” veya 
“Termostat ayar noktası aşağıya veya yukarıya basitçe ayarlanabilir mi?” sorularıdır. Bu basit olarak 
yanıtlanabilecek bir soru değildir. Yanıt, sistem geri ayarlanacak zamana ve eğer sistem 
kapatıldığında ne kadar sıcaklık değişimi gerçekleşeceğine bağlıdır. Sistemin kapatılmasının nemlilik 
ve basınç gereksinimlerine, hava kalitesi açısından etkileri de diğer bir soru olarak ortadadır. 
 
8.3.3 Aşırı Isıtma ve Aşırı Serinletme 
 
Gece geri ayarlama ile bir bina çalıştırıldığında bina şartlandırılmasının son kişi ayrılıncaya kadar 
sürdürülmesi gereksizdir. Fakat sistem sabahları tekrar başlatılmalıdır, bu nedenle iş gününün 
başlangıcından önce optimum koşullara ulaşılmalıdır. Öğleden sonra uygun kapatma zamanının 
belirlenmesi zor bir belirleme olmamakla birlikte, sabahları aşırı ılıtmak (veya aşırı soğutmak) belirli bir 
zaman ve enerji gerektirecektir. 
 
Bir binanın tekrar şartlandırılmasında gece geri ayar sonrasında en iyi yaklaşımlardan birisi, bir 
optimum –zaman başlatıcısının kullanılmasıdır. Bu mikroprosesör temelli termostat dış ve iç 
sıcaklıkları ayar noktaları ile karşılaştırır. Bu sistem ayar noktası temelli önceki verilere dayanarak 
binanın tekrar şartlandırılmasının ne kadar zaman alacağını belirler ve ayar noktası sıcaklığına 
zamanında ulaşabilmek için, uygun zamanda sistemi açık hale getirir. Zaman saatleri binanın 
şartlandırılması için uygun zamanda ve hatta çok soğuk sabahlarda bile, sistemi açmak üzere 
ayarlanmıştır. 
 
Optimum zaman başlama cihazı, dış hava sıcaklıklarının ortalama değerlerde olduğu zaman, aşırı 
ısıtma olan günlerin yarısından fazlasında tasarruf sağlar. 
 
İkinci bir aşırı ısıtma ve aşırı serinletme esnasında enerji tasarrufu yöntemi “aşırı ısıtma/aşırı 
serinletme” çevrimidir. Bu çevrimde sistem bina dönüş havasını dolaştır ve bu işlem ayar noktasının 
bir iki derece içinde yakınına ulaşılıncaya kadar sürdürülür. tasarruf edilen enerji, dış havalandırma 
havasının ısıtılması veya serinletilmesi için gereken miktarda olacaktır. Dış havalandırma havası 
özelde insanlar için temiz hava gerksinimini sağlarken, aşırı ısıtma veya aşırı serinletme esnasında bu 
havanın azaltılmasının veya tamamen kesilmesinin çok fazla olumsuz etkisi yoktur. 
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Bununla birlikte modern bina kodları, tüm havalandırmanın kesilmesini doğru bulmaz, bina gerçekten 
kullanılmıyor konumdayken bu yapılabilir. 
 
Aşırı ısınma/aşırı serinletme çevrimleri, ikinci bir üstünlüğü de ekstrem havalarda sağlar. Cihazların 
ısıtma ve soğutma kapasiteleri bu ekstrem sıcaklıklarda yeterli olmadığı süreçte havalandırma havası 
kapatılarak aşırı ısınma/aşırı serinletme çevrimi ile istenen iç koşullara (ayar noktasına yakın 
koşullara) ulaşma sağlanır. Bu durumda sistem sürekli olarak çalışacak ve bu uygulama enerji 
tasarrufu sağlamayacak ancak ilave enerji kullanılmaksızın ısıl konfora yaklaşılmaya çalışılacaktır 
(hava kalitesinde olumsuzluk oluşabilir). 
 
 
 
 
9. SOĞUTMA GRUPLARININ ENERJİ KULLANIMLARININ AZALTILMASI 
 
Soğutma sistemlerinin enerji kullanımını azaltmak için, cihazın enerji verimliliğinin tam yük ve kısmi 
yük koşullarında geliştirilmesi gereklidir. Genellikle, soğutma sistemleri enerji verimliliği gelişimi 
aşağıdaki yöntemlerden birisi ile sağlanır. 
 
• Mevcut soğutma sisteminin, daha enerji etkin olanıyla değiştirilmesi. 
• Soğutma sisteminin mevcut çalışma kontrollarının geliştirilmesi. 
• Alternatif soğutma sistemlerinin kullanımının sağlanması. 
 
Bir soğutma sisteminin yenilenmesiyle sağlanan enerji tasarrufu, basitleştirilmiş ve genel bir eşitlik 
olarak: 
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eşitliği ile verilir. Burada e ve r alt gösterimleri soğutma ünitesinin önceki ve yenileme sonrasındaki 
büyüklükleri göstermektedir. SEER, ünitenin mevsimsel etkinlik oranı, sQ , sistemin belirlenen 
kapasitesi, Nh,c ise eşdeğer soğutma tam yükte çalışma süresi (h), ve LFc , ölçülen yük faktörü (pik 
soğutma yükü ölçümünün, cihazın ölçüm kapasitesine oranı) ki bu değer soğutma ünitesinin aşırı 
boyutlandırılmasını dengeler. 
 
Yenileme sonrasında yalnızca SEER değişiyor ise, enerji tasarrufu miktarı  cQ∆ : 
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eşitliği ile hesaplanır. 
 
Aşağıda soğutma sistemleri ile ilgili bazı genel iyileştirmeler açıklanacak ve bunlarla gerçekleştirilen 
enerji tasarrufları örneklenecektir. 
 
 
9.1 Su Soğutma Grubu (Chiller) Değişimi 
 
Mevcut bir su soğutma grubunun yeni ve daha etkin birisiyle değişimi ekonomik olabilmektedir. Son 
yıllarda su soğutma grubu teknolojilerinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Örneğin, iki kompresörlü, 
değişken devirli santrifüj, scroll kompresörlü su soğutma grupları gibi. Bu soğutma gruplarının tipik 
özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
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• Çoklu kompresörlü su soğutma grupları: Pistonlu, vidalı veya santrifüj tiplerde uygulanabilmektedir 

ve soğutma kapasiteleri 100 ile 7000 kW aralığında olabilmektedir. Bu gruplar kısmi yükte çalışma 
koşulları altında enerji etkin çalışmaktadır. Bazı çalışmalarda görülmüştür ki çoklu kompresörlü 
soğutma grupları, tek kompresörlü gruplara göre % 25’leri bulan enerji tasarrufları 
sağlayabilmektedir. 

• Değişken devirli kompresörlü soğutma grupları: Genelde santrifüj kompresörlüdür. Değişken 
devirli motor kullanımı ile değişken basma basıncı üretilmektedir ve bu yüzden pik yükün altında 
çalışılan büyük sürede soğutma yükleri ve verimlilikler çok iyi değerlerdedir. tipik kapasiteler 500 
ile 2500 kW aralığındadır. Araştırmalarda belirtilen soğutma enerji kullanımı gereksiniminin % 
50’ler mertebesinde azaldığıdır. 

• Scroll kompresörlü su soğutma grupları:  İki ana bileşen, yörüngesel dönen ve sabit scroll 
arasında gerçekleştirilen dönel bir sıkıştırma soğutucu akışkanın sıkıştırılmasını sağlar. Scroll 
kompresörler, santrifüj kompresörlere göre daha enerji etkindir, emme gazları ve çıkış arasında ısı 
kayıpları azaltılmıştır. Scroll kompresörlerin soğutma etkinliği katsayısı COPR, değerleri 3,2 
değerlerini aşabilmektedir. 

 
Aşağıdaki mevcut bir soğutma grubunun yüksek enerji etkin bir başkasıyla değiştirilmesiyle sağlanan 
tasarrufun maliyet analizi ile ilk yatırımının değerlendirilmesiyle ilgili bir örnek verilmektedir.  
 
Örnek 1: Mevcut bir soğutma grubu, 800 kW kapasitesinde ve ortalama mevsimsel enerji etkinlik 
oranı SEER, 3,5 değerindedir. ve aynı kapasitede ancak ortalama mevsimsel enerji etkinlik oranı,  4,5 
olan yeni bir soğutma grubu ile değiştirilmek istenmektedir. Elektrik fiyatını 0,07 $/kWh ve yeni 
soğutma grubunun maliyet farkı 15000 $ ise, su soğutma grubunun eşdeğer tam-yük çalışma saatleri 
1000 h/yıl önce ve değiştirme sonrasında aynı değerde ise, su soğutma grubu değişimi için basit geri 
ödeme süresini (simple pay-back period: SPB) belirleyiniz. 
 
Çözüm: 
 
Bu örnekte yenileme öncesi ve sonrasındaki mevsimsel enerji etkinlik oranı: SEERe=3,5   ve 
SEERr=4,5 ve diğer değerler Nh,c=1000h/yıl,  kWQs 800=  , (LFc=1,0  , su soğutma grubunun doğru 
boyutlandırıldığı varsayılmıştır). Enerji tasarrufu miktarı (3) eşitliğinden: 
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Basit geri ödeme süresi bu yüksek verimlilikli su soğutma grubu yatırımı için: 
 

 2,4
)/$07,0()/50800(

$15000
≅

⋅
=

kWhyilkWh
SPB  yıl bulunur. 

 
Bu sonuç, bu yatırımla ilgili ömür boyu maliyet analizi (life-cycle cost analysis) yapılması gerekliliğini 
de ortaya koymaktadır. 
 
 
Bazı durumlarda soğutma sisteminin parçalarının değiştirilmesine gereksinim duyulur. Yeni çalışma 
akışkanlarının geliştirilmesi, her geçen yıl soğutma teknolojisine kazandırılabilmektedir. Bu soğutucu 
akışkanların çalışabileceği eleman ve bileşenlerin değiştirilmesi gerçekleştirilebilir. Örneğin R-11, R-12 
soğutucu akışkanlı sistemlerin yenilenmesinde bu süreç yaşanmıştır. Yeni çalışma akışkanlarında 
kapasitelerin özelikler nedeniyle düşmesi söz konusudur. 
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Bazı durumlarda, bu elemanlardaki iyileştirmeler de su soğutma grubu sisteminin verimliliğini 
geliştirebilir. Mevcut bir soğutma grubunda verimlilik gelişimi için uygulanabilecek stratejilerin bazıları 
aşağıda verilmiştir. 
 
• Daha etkin ısı transferi için, buharlaştırıcı (evaporatör) ve yoğuşturucu (kondenser) yüzey 

alanlarının artırılması. 
• Kompresör verimliliğinde ve kontrolünde geliştirmeler. 
• İç soğutucu akışkan borularının, daha düşük sürtünme kayıpları için büyütülmesi. 
• Yoğuşturucu suyunun ozonlanma gibi şartlandırılmasının iyileştirilmesi, kirlilik birikiminden ve 

biyolojik birikimden sakınmak için gereklidir. 
 
Aşırı boyutlandırmayla karşılaşılan diğer bir problem de, soğutma sisteminin değişiminin 
zorunluluğudur. Mevcut su soğutma gruplarının bir çoğu kısmi yük koşullarında bile pik soğutma 
yükünden hayli soğutma kapasitelerine sahiptir ve düşük verimlilikte ve böylece artan calışma süresi 
ve bakım maliyetlerine de sahiptir. eğer aşırı boyutlandırılmış su soğutma grupları 10 yıldan eski ise, 
daha küçük ve daha enerji etkin çevre dostu CFC soğutkanları içermeyen yenisiyle değiştirilmesi 
ekonomik olmaktadır. 
 
Aynı süreç yeni teknolojik su soğutma grupları ile mevcut nispeten eski sistemler için de 
gerçekleştirilebilir, böylelikle yenileme ekonomik analizleri bu amaçla gerçekleştirilerek karar verme 
amaçlı kullanılabilmektedir. 
 
 
9.2 Su Soğutma Grubu Kontrol Gelişimleri 
 
Mevcut bir soğutma grubunu değiştirmeden önce, alternatif soğutma sistemlerinin dikkate alınması 
veya basit çalışma koşullarında değişikliklerle enerji verimliliğini geliştirmek dikkate alınmalıdır. 
 
Bazı alternatif soğutma teknolojileri sonraki bölümde verilecektir. Diğer seçenek otomatik kontrol 
kullanımında geliştirmeler gerçekleştirmektir. 
 
• Soğutma yükünü karşılayan, soğutulmuş suyu yüksek sıcaklıkta sağlamak. 
• Yoğuşturucuya (kondensere) su sağlama sıcaklığının (su soğutmalı kondenserler için) dış hava 

yaş termometre sıcaklığı daha düşük değerlerde iken azaltılması. 
 
Su soğutma grubunun verimliliği yalnızca soğutma yüküne bağlı değil, soğutulmuş su sıcaklığına ve 
kondenser su sıcaklığına bağlıdır. Ters Carnot verimliliği göstermektedir ki,  kondenser sıcaklığı TH 
azaltıldığında veya evaporatör sıcaklığı TL artırıldığında soğutma etkinliği katsayısı COP artmaktadır. 
Tipik su soğutma gruplarında azalan kondenser su sıcaklığının sistemin COP soğutma etkinliği 
katsayısına etkisi Şekil 5.’de ve COP soğutma etkinliği katsayısının artan su sıcaklığı ile artışı Şekil 
6.’da gösterilmiştir [6]. 
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A : Absorpsiyonlu su soğutma grubu 
C : Santrifüj su soğutma grubu 
R : Pistonlu kompresörlü su soğutma grubu 
S : Vidalı kompresörlü su soğutma grubu 

Şekil 5. Su soğutma grubu soğutma etkinliği 
kondenser sıcaklığının etkisi [6] 

Şekil 6. Su soğutma grubu soğutma katsayısına 
etkinliği katsayısına soğutulmuş su sıcaklığının 

etkisi [6] 
 
Aşağıdaki örnekte soğutulmuş su çıkış sıcaklığının değişimiyle sağlanan tasarruf gösterilmektedir. 
 
Örnek 2: Santrifüj bir su soğutma grubu 500 W kapasitesinde ve mevsimsel ortalama soğutma 
etkinliği katsayısı COP, 4,0 değerinde çalışmaktadır ve soğutulmuş su çıkış sıcaklığı 4,5oC’tır. Sisteme 
bir otomatik kontrol sistemi yerleştirilerek su çıkış sıcaklığının ortalama 2,5oC daha yüksek olması 
sağlandığında gerçekleştirilecek tasarrufu belirleyiniz. Su soğutma grubunun eşdeğer tam yük çalışma 
süresi Nh,c=1500 h/yıl’dır. 
 
Çözüm: 
Şekil 6.’nın kullanımı ile santrifüj su soğutma grubunda çıkış su sıcaklığının 4,5oC’tan 7,0oC değerine 
artırıldığında COP değerindeki artış % 8 olmaktadır. 
 
Tasarruf edilen enerji kullanımı ise Eşitlik (3)’ün kullanımı ile SEERe=4,0   ve SEERr=4·1,08=4,32 ve 
diğer değerler Nh,c=1500h/yıl,  kWQs 500=  , (LFc=1,0  , su soğutma grubunun doğru 
boyutlandırıldığı varsayılmıştır). Enerji tasarrufu miktarı (3) eşitliğinden: 
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değerinde önemli bir enerji tasarrufu sağlamaktadır. 
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10. ALTERNATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ 
 
Mevcut soğutma sistemleri üzerindeki soğutma yüklerini azaltmak veya hatta tamamıyla ortadan 
kaldırabilmek için geliştirilen değişik alternatif sistemler ve teknolojiler mevcuttur. Bunların arasında 
bazıları aşağıda sıralanmıştır. 
 
 
10.1 Su Tarafı Ekonomizerleri 
 
Dış atmosferik hava koşullarının uygun olması halinde kullanılabilir. Soğutma grubunda üretilen soğuk 
suyun kullanılması yerine, soğutma kulelerinde soğutulmuş suyun, soğutma serpantinlerinde ve 
soğutulmuş su devrelerinde dolaşımı sağlanır ve mevcut su soğutma grubu bu periyotta çalıştırılmaz. 
Burada soğutma kulesi suyu kirleticiliği probleminin önlenmesi için suyun çok iyi şartlandırılması 
zorunluluğu vardır. Soğutma kulesindeki suyun kirleticiliğinin önlenmesi için bir başka uygulamada, ısı 
değiştiricide soğutma kulesinde soğutulan su ile soğutma suyunun hazırlanması gerçekleştirilerek 
kullanıma verilir. Bu tip bir uygulama Şekil 7.’de verilmiştir [5]. 
 

 
 

Şekil 7. Su tarafı ekonomizeri uygulama prensibi (şematik) [5]. 
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10.2 Evaporatif (Buharlaşmalı) Serinletme 
 
Sağlanan havanın içine su püskürtülmesi veya ıslak ortamlardan geçirilmesi yaş termometre 
sıcaklığına kadar soğutulmasını gerçekleştirmektedir. Direkt buharlaşmalı serinletme havanın 
serinletilmesini sağladığı gibi, nemliliğinin de artmasına neden olur. İndirekt buharlaşmalı serinletmede 
ise hava-hava ısı değiştiriciler kullanıldığı için, serinletilen havanın nemliliği artmamakla birlikte sistem 
daha düşük verimlilikte (ısı değiştirici nedeniyle etkinlik düşümü) çalışmaktadır ve direkt sistemlere 
göre daha maliyetlidir. Ayrıca ilave enerji kullanımları (fanların çalıştırılması için) ve önemli miktarda su 
tüketimleri de mevcuttur. Evaporatif serinletme genel iklimlendirme sistemlerinin yükünün 
azaltılmasında, kuru iklimlerin olduğu bölgelerde yıl boyunca veya limitli belirli periyotlarda kullanılır. 
Evaporatif serinletme sistemlerinin ortalama COP değerleri iklime bağlı olarak 10 ile 20 
mertebelerindedir. 
 
 
10.3 Kurutmalı (Desiccant) Serinletme 
 
Evaporatif serinletmenin tersi olarak nem azaltılırken hava sıcaklığı artmaktadır. Bu kurutulan hava 
çevre havası ile temas ederek ısı değiştiricilerde ön soğutulmaktadır. Son olarak bu hava evaporatif 
serinletme tekniği ile birlikte kullanılarak serinletme gerçekleştirilmektedir. Buna ilaveten kurutmada 
(nem almada) kullanılan malzemelerin rejenerasyonu için ısıtılmış hava akımında bırakılması 
gerekmektedir. Bu sistemlerin değişik tipleri, örneğin döner tip olanlarında nem alma, ara temizleme, 
kurutma işlemleri dönen teker üzerindeki nem alıcı madde üzerinden değişik özellikte hava akımları ile 
sağlanabilmektedir. Kurutmalı serinletme daha çok endüstriyel uygulamalarda kullanılmış ve daha az 
da ticari sektörde kullanım alanı bulmuştur. 
 
 
10.4 Aşırı Soğutma 
  
Soğutma çevrimindeki kondenser çıkışında aşırı soğutma, soğutma kapasitesini artırmakta ve 
kompresör güç gereksinimini azaltmaktadır. Böylelikle soğutma sisteminin toplam verimliliği 
artırılmaktadır. Bunun için buharlaştırıcıya giren soğutkanın aşırı soğutulmasını sağlamak (entalpisini 
düşürmek) için bir ısı değiştiriciye gereksinim duyulur. Böylelikle soğutma kapasitesi de artırılmış olur. 
Uygulanan aşırı soğutma teknolojileri: 
 
• Buhar sıkıştırmalı sistemde emme-hattı ısı değiştiricisi kullanarak ısı çekimini sağlamak. 
• İkinci bir buhar sıkıştırmalı çevrim kullanarak ana çevrimdeki kondenser çıkışında bu aşırı 

soğutmayı sağlamak. 
• Bir dış ısı kuyusu kullanmak. Isı çekimi örneğin küçük bir soğutma kulesi veya toprak soğutmalı su 

kapalı devresiyle gerçekleştirilebilir. 
 
Soğutkan aşırı soğutma düşük ve orta sıcaklıklı soğutma sistemlerinde uzun zamandan beri kullanılan 
teknolojilerdendir. Günümüzde, bazı imalatçılar paket tip ve split sistemlerde iklimlendirme ve ısı 
pompası sistemlerinde aşırı soğutma teknolojilerini alternatif soğutkanlar kullanarak 
uygulayabilmektedir. 
 
 
 
 
11. HVAC SİSTEMLERİNDE YENİLEMELER 
 
Isıtma, havalandırma ve hava şartlandırma (HVAC) (İklimlendirme) sistemleri hava sıcaklığı ve nem 
düzeylerini insan aktiviteleri veya maddelerin üretim ortamları için uygun hale getirmeyi sağlayan ve 
kontrol eden yapıdadır. HVAC sistemlerinin işletme maliyetleri ticari binalarda ve bazı endüstriyel 
yapılarda çok önemli büyüklüklerdedir. Bu nedenle enerji yöneticileri uygulanan HVAC sisteminin 
karakteristiklerini çok iyi bilmek ve herhangi bir yenileme işleminde enerji tüketimlerini azaltıcı önerileri 
uygulama eğilimindedir. 
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11.1 Havalandırma 
 
Havalandırma,  bina içine dış havanın vantilatörler, kapılar ve pencerelerden istenen girişidir. Mekanik 
havalandırma ayrıca fanlar ve bloverlar için ayrıca enerji gerektirirken, doğal havalandırmada enerji 
gereksinimi yoktur. Havalandırma sistemi, hacim şartlandırma cihazında ısıtma ve soğutma yüklerini 
önemli miktarda etkiler ve değiştirir. Mekanik havalandırma ayrıca fan enerji gereksinimini de artırır. 
Havanın kirlendiği ortamlarda buhar, duman, gaz, toz, koku v.b. katılımların gerçekleştiği endüstriyel 
çalışılan veya yaşanılan hacimler, üretim gereği ve insanların konfor talepleri gereği taze dış havaya 
gereksinim duyarlar. Enerji denetçisi öncelikle mevcut hacimlerde temiz hava kullanımını tahmin 
etmeli ve bu değerleri uygun standart ve kodlardaki gereklilik değerleriyle kontrol etmelidir. 
 
Havalandırma gerekliliği oluşturan ve iç hava kalitesini bozan kirleticiler ve hacimlerdeki sınır değerleri 
“ASHRAE Fundamentals 1985” elkitabında verilmiştir. 
 
Havalandırma ETO’nın uygulanmasında, havalandırma çok özel kontrol edilecek biçimde sistem 
tasarımlanarak, hacim şartlandırma yükü en aza getirilirken, iç hava kalitesi kabul edilebilir düzeylerde 
tutulabilmelidir. Bu ETO dikkatlice uygulanmalıdır. Belirli kesin koşullarda (iklimlendirmede ekonomizer 
çevrimi veya geceye ait çalıştırma çevrimi ile binanın tüm elemanlarının soğutulmasıyla) 
havalandırmanın korunması veya artan havalandırma oranları daha ekonomik çalışma koşulları 
oluşturabilir. 
 
 
11.2 Havalandırma Havasının Azaltılmasının Enerji Tasarrufu Odağı (Önlemi) Olarak 
Değerlendirilmesi  
 
İlk olarak enerji denetçisi mekanik sistem tarafından sağlanan mevcut havalandırma düzeylerini 
tahminlemelidir (bu değere doğal havalandırma, örneğin infiltrasyon dahil değildir). İzleme gazı tekniği 
bir odaya giren temiz havanın belirlenmesinde kullanılabilir. Kanallardan akan hava akımının 
belirlenmesi için önerilen uygun tekniklerden yararlanılır (Pitot tüpü, sıcak tel (hot-wire), 
anemometreler v.b.) . 
 
HVAC sistemi ile sağlanan havalandırma havasının tahmin edilmesi için, enerji (entalpi) dengesi 
tekniği uygulanabilir. Bu yöntemde kanal sistemi içinde üç yerde sıcaklık ölçülmelidir: dış hava 
damperi öncesinde (dış hava sıcaklığı değeri, Toa), dönüş kanalında (dönüş hava sıcaklığı, Tra) ve 
karışım plenum alanında (karışım hava sıcaklığı, Tma). Bu ölçümlerle dış hava oranı, xoa , 
(havalandırma havasının toplam sağlanan havaya oranı) aşağıdaki (4) eşitliği ile tahmin edilir: 
 
 ( ) raoaoaoama TxTxT ⋅−+⋅= 1        (4) 
 
Havalandırma hacimsel debisi, oaV  , tasarım koşullarındaki iklimlendirme ünitesi kapasitesi , desV , 
değerinden: 
 

 des
oara

mara
desoaoa V

TT
TTVxV  ⋅








−
−

=⋅=      (5)  

 
eşitliği ile hesaplanabilir. 
 
Eşitlik (4), kullanımı ile havalandırma havası tahminindeki hassaslık dönüş havası ve dış hava 
sıcaklıkları arasındaki fark küçük ise azalmaktadır. Bu nedenle enerji denetçisine önerilen, dış 
sıcaklıklar aşırı olduğunda (örneğin, ısıtma veya soğutma mevsimlerinde) ölçümlemelerin 
gerçekleştirilmesidir. 
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Mevcut havalandırma miktarı tahminlendiğinde, uygulanabilir standartlardaki havalandırma 
gereksinimleriyle karşılaştırılmalıdır. Tablo 2’de ticari binalar için seçilen bazı hacimlerin havalandırma 
gereksinimleri özetlenmiştir. Kapsamlı tablolar ilgili literatürlerde bulunabilir [1, 4]. Ayrıca ASHRAE 
Standart 62-1981’de kapsamlı dış hava gereksinimleri ayrıntılı olarak bulunabilir. 
 
Tablo 2. Seçilmiş bazı bina hacimleri için tipik havalandırma gereksinimleri [6]. 
 

Kullanım Hacmi Tipi Havalandırma Gereksinimi 
⋅hm /([ 3 kişi)] 

Odalar 
Tuvaletler 
Koridor 
Genel hacimler 
Toplantı odaları 
Genel tuvaletler 
Yemek salonu 
Bar 
Mutfak 

17-26 
51-85 
12-17 
17-26 
34-51 
34-43 
26-34 
68-85 

60 
 
Eğer fazla havalandırma tespit edilmişse dış hava damperleri ayarlanarak standartlarda listelenen 
minimum standart hava gereksinimleri karşılanmaya çalışılır. 
 
Dış hava kullanımında diğer bir azaltma yöntemi ise “gereksinim halinde havalandırma”dır. Bu yöntem 
de yalnızca gereksinim periyotlarında dış hava sağlanması gerçekleştirilir. Bu tür bir havalandırma 
kontrol sisteminde yaygın uygulama, hacimlerdeki karbondioksit (CO2) düzeylerinin izlenmesidir. CO2 
hacimlerde bulunanlar ve yapım malzemelerinin ürettikleri kirleticiler için iyi bir göstergedir. CO2 
ölçümü ile belirlenen ayar noktası ile kontrol sisteminden uyarılarla dış hava damperinin pozisyonu 
kontrol edilir. 
 
Havalandırma havasının azalması ile ısıtma ve soğutma yüklerinde sağlanan kazanımlar, 
 
Kış ayları için ısıtma yükü kazanımı: 
 
 ( ) ( )oiRoaEoapaaH TTVVcQ −⋅−⋅⋅=∆ ,,

 ρ     (6) 
 
Yaz ayları için soğutma yükü kazanımı: 
 
 ( ) ( )ioRoaEoaaC hhVVQ −⋅−⋅=∆ ,,

 ρ      (7) 
 
Bu eşitliklerde, 
 
 aρ  : Havanın yoğunluğu, [kg/m3] 

 EoaV ,
  : Mevcut havalandırma hacimsel debisi, [m3/h] 

 RoaV ,
  : Tekrar enerji denetimi sonrası belirlenen hacimsel debi, [m3/h] 

 Ti : İç hacim sıcaklığı, [oC] 
 Toi : Dış hava sıcaklığı, [oC] 
 ho : Dış hava entalpisi, [kJ/kga] 
 hi : İç hava entalpisi, [kJ/kga] 
 HQ∆  : [kJ/h] olarak ısıtma yükündeki azalma, 

 CQ∆  : [kJ/h] olarak soğutma yükündeki azalma, 
değerlerini göstermektedir. 
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Belirtilmesi gerekirse, kış aylarında nem kontrolu üzerinde tipik olarak çaba gösterilmez, bu nedenle 
eşitlik (6)’da görüldüğü gibi tasarruf edilen enerji hesaplanmasında “gizli ısı” etkisi ihmal edilmiştir. 
 
Havalandırma azalması ile sağlanan toplam enerji tasarrufunun hesaplanması için yıllık ısıtma ve 
soğutma yüklerindeki azalmaların tahmin edilmesi gereklidir. Detaylı havalandırma bilgileri veya enerji 
simülasyonları ile bu değerlendirme yapılabileceği gibi Eşitlik (6) ve (7)’nin kullanımı değişik ortalama 
dış sıcaklık değerleriyle belirlenebilir. Ayrıca kış ve yaz aylarındaki kWh olarak tasarruflar enerji 
verimlilikleri ve ortalama dış sıcaklıkların ve tasarrufun gerçekleştiği sürelerde ayrı ayrı dikkate 
alınarak (8) ve (9) eşitlikleri ile hesaplanabilir. 
 
Kış aylarındaki yıllık enerji tasarrufu: 
 

 
H

N

k
Hkh

H

bin

QN
Q

h⋅

∆⋅
=∆
∑
=

3600
1
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       (8) 

 
Yaz aylarındaki yıllık enerji tasarrufu: 
 

 
C

N

k
Ckh

C EER
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       (9) 

 
Burada, 
 
 Nh,k : k. ortalama değerin gerçekleştiği tasarrufun sağlandığı zaman süresi, [h] 
 Hh  : Isıtma sisteminin ortalama mevsimsel verimi, 
 EERC : Soğutma sisteminin ortalama mevsimsel etkinlik katsayısı, 
 CH QQ ∆∆ ,  : Isıtma ve soğutmada sağlanan yıllık tasarruflar, [kWh]. 
 
değerlerini göstermektedir. 
 
Hava tarafı ekonomizer çevrimi uygulanıyor ise, Eşitlik (8) ve (9) yalnızca dış hava damperinin 
minimum pozisyonunda olduğu ortalama sıcaklıklarda değerlendirilmelidir. 
 
Hava yoğunluğu, sabit kabul edildiğinde ve HVAC sisteminin yıl boyunca çalıştığı kabulu ile 
basitleştirilebilir. Bu koşullarda enerji tasarrufu: 
 

 
( ) ( )

H

oiRoaEoahapa
H

TTVVNc
Q

h
ρ

⋅
−⋅−⋅⋅⋅

=∆
3600

,,,


    (10) 

 
Burada, Nh : ısıtma sezonundaki toplam saattir (eğer havalandırma tüm saatlerde sağlanmıyorsa, Nh 
olarak yalnızca hacmin kullanıldığı saatler olarak alınır ve bu durumda ortalama dış sıcaklığın da 
etkilenmediği varsayılır.). 
 
 oT  : Isıtma sezonundaki ortalama dış hava sıcaklığı, [oC]’dır. 
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Soğutma periyodunda (yaz aylarında) (9) eşitliğinin basitleştirilmiş formu, referans miktarda dış 
havanın (örneğin, 1000 m3/h) mevsimsel soğutma yükü olarak hesaplanır. Bu değerlendirme iklim ve 
iç hava kontrol sıcaklık değerlerine bağlıdır. 
 

 
( )

C

CRoaEoaha
C EER

hVVN
Q

⋅
∆⋅−⋅⋅

=∆
3600

,,
ρ

     (11) 

 
HVAC sistemlerinde havalandırma havasını azaltan diğer uygulamalara aşağıdakiler de katılabilir: 
 
• Dış hava damperinden kapalı olduğu haldeki, sızıntıların önlenmesi. Havalandırma miktarındaki 

etkilenme bu sızıntı yüzdesi ile hesaplanabilir. Düşük sızıntıya sahip damperlerde bu oran % 1’ler 
düzeylerindeyken, standartlar damperlerde sızıntı oranlarını % 5-% 10 düzeylere kadar kabul 
etmektedir. 

• Kullanılmayan periyotlarda veya HVAC gereksinimi olmayan saatlerde havalandırmayı tamamen 
kapatmak. 

 
Bu durumların mevcut olması halinde, havalandırma azaltılmasıyla sağlanan enerji tasarrufları için 
Eşitlik (8 – 10) uyarlanabilir. 
 
Belirtilmek gerekirse havalandırma azaldığında, egzoz havasında da azalma gerekmesidir. yani egzoz 
damperinin de kumanda edilmesi gerekliliğidir. Bu yapılmaz ise, bina içinde giren havadan daha fazla 
egzoz yapılması, negatif statik basınç oluşturacaktır. Negatif basınç ise bina içinde bir çok problemin 
oluşumuna neden olabilecektir: 
 
• Dışa açılan kapı ve pencerelerin açılmasındaki zorluk, 
• Binanın açıklıklarından dış soğuk havanın çekişinin oluşması, 
• Duman, toz ve kirleticilerde artışlar egzozun yeterli olmaması nedeniyle gerçekleşir, 
• Doğal çekişli kazanların yanma verimlerinde düşmeler gerçekleşir. 
 
 
11.3 Hava-tarafı Ekonomizer Kullanımı 
 
Dış hava koşulları kabul edilebilir konfor koşullarında ise, fazla havalandırma havası binanın 
şartlandırılmasında kullanılabilir. Böylece HVAC sistemi için soğutma enerji kullanımında azalmalar 
sağlanır. Tipik olarak bu tür bir sistemin çalıştırılmasında gerektiğinde uygun dış havayı hacme 
yönlendirmek için iki yöntem mevcuttur: 
 
• Kuru termometre sıcaklığına bağlı kontrol, 
• Entalpi kontrol sistemi. 
 
Bu yöntemlerin uygulandığı HVAC sistemi, “ekonomizer çevrimli” olarak adlandırılır. 
 
11.3.1 Sıcaklık Ekonomizer Çevrimi 
 
Bu çevrimde dış hava giriş damperi, dış hava sıcaklığı, dönüş hava sıcaklığınden daha soğuk 
olduğunda maksimum pozisyonda açılır. Bununla beraber dış hava sıcaklığı çok soğuk veya çok sıcak 
ise dış hava giriş damperi minimum pozisyona geri gelir. Bu nedenle bu limitlerin dışında ekonomizer 
çevrimi çalışmaz. Bu limitler ekonomizer düşük sıcaklık ve yüksek sıcaklık limitleri olarak adlandırılır 
ve Şekil 8.’de gösterilmiştir [7,8]. 
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Şekil 9. Ekonomizer çevrimi bulunan, sabit hacimli iklimlendirme sistemlerinde dış taze hava 

oranlarının değişimi [7]. 
 
Ekonomizer yüksek sıcaklık limiti tipik olarak dönüş hava sıcaklığı ile aynı değere ayarlanır, 
ekonomizer düşük sıcaklık limiti ise dönüş ve sağlanan havanın her ikisinin koşullarının bir fonksiyonu 
olarak çözümlenmiş olmalıdır. Eğer dönüş havasından daha fazla ısı miktarına sahip ise gerekli 
miktardan fazla (örneğin, havalandırma amaçlı) dış havanın sağlanmasına gereksinim yoktur. 
 
11.3.2 Entalpi Ekonomizer Çevrimi 
 
Bu çevrim sıcaklık temelli olanla benzer olup, farklılığı sıcaklığın yerine hava akımlarının entalpisinin 
kullanılmasıdır. Böylece her bir hava akımının iki parametresi tipik olarak ölçülerek entalpisinin 
belirlenmesinde kullanılır. Bu parametreler kuru ve yaş termometre sıcaklıklarıdır. Bu nedenle entalpi 
ekonomizerleri daha az kullanılmıştır. Bu gerçekleştirilmesinin daha maliyetli olması, kullanımda daha 
az sağlam olması nedeniyledir. Oysa özenli çalıştırıldığında daha çok tasarruf değerlerine ulaşılabilir 
özelliklere sahiptir. 
 
Ekonomizer çevrimi ve daha kapsamlı özellikleri ilgili kaynaklarda bulunabilir [7,8,9,10,11,12]. 
 
 
11.4 İç Sıcaklık Kontrolü  
 
İç sıcaklık ayarlamaları ısıtma ve soğutma mevsimlerinin her ikisinde de yaşanılan hacimlerde ısıl 
konfor üzerinde ve HVAC sistemlerinin enerji kullanımı üzerinde öneme sahiptir. Bu nedenle enerji 
denetçisi sistemde mevcut kontrolları belirleyerek enerji kullanımındaki veya ısıl konfor 
iyileştirmelerindeki potansiyeli herhangi bir ilave yatırım yapmadan gerçekleştirmeyi amaçlar. 
 
Isıtma ve/veya soğutma enerjisinde tasarruflar sağlayan iç sıcaklıkların ayarlanması için dört farklı 
seçenek mevcuttur: 
 
1. Yaz aylarında soğutma ayar noktasını yükselterek aşırı soğutmanın önlenmesi sağlanabilir. 
2. Kış aylarında ısıtma ayar noktasını azaltarak aşırı ısıtmanın önlenmesi sağlanabilir. 
3. Isıtma ve soğutma ayar noktalarının ayrılmasıyla HVAC sistemi için sürekli ısıtma ve soğutma 

çalışması önlenebilir. 

x 
, D

ış
 T

az
e 

H
av

a 
O

ra
nı

 

Dış Hava Sıcaklığı, oC 
13 

0,0 

1,00 

En az (minimum) 
Havalandırma, xmin 

Tdüşük Tyüksek 

 Seminer Bildirisi 



   ___________________________________________  844  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

 
4. Hacimlerin kullanılmadığı saatlerde ısıtma ve/veya soğutma gereksinimlerini azaltmak için, 

ısıtma esnasında ayar noktası sıcaklığı geriye ayarlanır ve soğutma esnasında ayar noktası 
sıcaklığı yukarıya ayarlanır (veya iç sıcaklık serbest bırakılır, kontroldan ayrılır). 

 
Bu yöntemlerin uygulanması durumunda sağlanan enerji tasarrufları derece-gün yöntemi ile 
belirlenebilir. Belirtilmek gerekirse bu yöntemler uygun gerçekleştirilmez ise enerji kullanımlarını 
artırabilir. Örneğin, iç sıcaklık kış aylarında düşük değerlerde ayarlanmışsa iç hacimler, ısıtmadan 
daha çok soğutma sağlamak için daha fazla enerji kullanmak gereğini duyabilir. Benzer biçimde, iç 
sıcaklığın ayar noktasının yüksek tutulması zonlar için, tekrar ısıtma elemanlarında enerji 
kullanımlarını artırmaya zorlayacaktır. 
 
 
11.5. Fan Sistemlerinin İyileştirilmesi 
 
Fanlar, havalı HVAC sistemlerinde binanın içinde havanın dağıtılmasını sağlamak üzere, hava 
hazırlama ünitelerinde şartlandırılmış havanın çeşitli zonlara gönderilmesini sağlayarak ısıtılmalarını 
veya soğutulmalarını sağlamak amaçlı sıklıkla kullanılır. Enerji analizleri göstermiştir ki tipik bir HVAC 
uygulanmış binanın enerji kullanımının % 25’düzeyleri fanlarda tüketilmektedir. Böylece fan 
sistemlerinin çalışmasında sağlanacak bir azalma önemli miktarlarda enerji tasarrufu sağlayabilecektir. 
 
Tipik bir hava hazırlama ünitesinde, fanlar havanın kanallar, serpantinler, filtreler ve kanal sisteminde 
bulunan diğer cihazlar arasından hareket ettirilmesi için gereken basıncı oluşturur. 
 
Bu amaçla iki tip fan sıklıkla kullanılır: Santrifüj ve eksenel pervaneli fan. 
 
Eksenel fanlar daha verimli olmakla birlikte, konstrüksiyonlarının zorluğu nedeniyle daha pahalıdır. Bu 
nedenle mevcut HVAC sistemlerinde santrifüj fanlar daha çok kullanılmış ve tercih edilmiştir. 
 
Bir fanda gerekli elektrik enerjisi kW olarak, hacimsel debi, fV   ,[litre/s] ve toplam basınç veya statik 
basınç farkı [Pa] ve fan verimi biliniyorken, 
 
Toplam basınç kullanılıyorken: 
 

 
tf

tf
fan

PV
W

,h
∆⋅

=


  [kW]      (12) 

 
Statik basınç kullanılıyorken: 
 

 
sf

sf
fan

PV
W

,h
∆⋅

=


  [kW]      (13) 

 
eşitlikleriyle hesaplanabilir. 
 
Fanın toplam basıncını ölçmek için Pitot tüpü kullanılabilir. Fanın bağlandığı kanalda, fanın giriş ve 
çıkışındaki ölçülen basınçlar arasındaki fark istenen basınç farkını verecektir. Bu fan yasaları 
göstermektedir ki hareket ettirilen hava debisinde sağlanan düşme, gerekli güç girdisini de 
azaltabilecektir. Bu nedenle sabit hacimsel debili fanların yerine, değişken hava hacimsel debili 
fanların (avantajı) üstünlüğü açıklıkla görülmektedir. Örneğin, hava hacminin % 50’lerde azaltılması, 
fan enerji kullanımında % 87,5 düzeylerinde azalma sağlayabilmektedir. 
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11.5.1 Fan Boyut Düzeltmeleri 
 
Araştırmalarda görülmektedir ki binaların fan sistemlerinin % 60’ı en azından % 10 büyük 
boyutlandırılmıştır. Bu fanların gerekli kapasitelere boyutlarının getirilmesi, fan sistemlerinde enerji 
kullanımlarında önemli tasarruflar (% 50’lere ulaşan) sağlayabilecektir. Hatta bazı diğer önlemlerle bu 
tasarruf oranı artırılabilir. Örneğin bu önlemler arasında enerji-etkin kayış kasnak sistemlerinin ve 
değişken hızlı tahrik sistemlerinin kullanılması sayılabilir. 
 
Boyut düzeltmeleri sabit hava debili (CAV: constant air volume) ve değişken hava debili (VAV: variable 
air volume) sistemlerin her ikisi için de uygulanabilir. Enerji tasarrufunun yanında uygun fan boyutunun 
kullanımının yararlarına aşağıdaki hususlarda eklenebilir: 
 
• Daha iyi konfor koşullarının sağlanması. Eğer fan sistemi aşırı büyük seçilmişse, zonlara 

gereğinden çok havanın sağlanması ve sonuç olarak hacimde oturanların konforlarının 
azalmasına neden olunması. 

• Cihazların daha uzun ömürlülüğü: Aşırı boyutlu bir fan, düşük kapasitelerde değişken hızlı tahrikle 
çalıştırıldığında daha uzun ömürlü olacaktır. Değişken hızlı tahrikle çalışmada motorların faydalı 
ömrü ve diğer cihazlar daha uzun ömürlü hizmet verebilecektir. 

 
HVAC sisteminin tipine bağlı olarak, uygulama yerindeki ölçümlerle fan sisteminin aşırı boyutluluğu 
belirlenebilir. CAV sistemler için, sağlanan havanın statik basıncının ölçülmesi fanın aşırı boyutlu mu? 
Doğru boyutlu mu? olduğunu belirlemek için yeterlidir. Ana sağlanan havanın statik basıncının 
belirlenmesi için sistem tasarım kapasitesine yakın çalıştırılırken ölçümlerin yapılması yeterlidir ve 
ölçümler tüm damperler ve vanalar test esnasında tam açık konumdayken gerçekleştirilmelidir. Eğer 
ölçülen statik basınç, tasarım değerinden büyük ise (bina mekanik tesisatında normalde gösterilen 
değerden) fan çok muhtemelen aşırı boyutlu seçilmiştir ve daha fazla sağlanan havayı hacimlere 
göndermektedir. 
 
VAV sistemler için fan sisteminin aşırı boyutluluğunun belirlenmesinde üç yöntem kullanılabilir: 
 
1. Fan motoru tarafından çekilen elektrik akımının ölçülmesi. eğer bu tam yük akım değerinin % 

75’inden az ise (bu değer direkt olarak motorun etiketinden veya çalıştırma ve bakım el kitabından 
belirlenebilir) fan aşırı boyutlandırılmıştır. 

2. Fan kontrol kanatlarının ve damperlerin pozisyonunun kontrol edilmesi. Eğer kanat veya 
damperler % 20’den fazla kapalı ise fan aşırı boyutlandırılmıştır. 

3. Ana hava sağlama fanı için statik basıncının ölçülmesi. Eğer ölçülen statik basınç, ayar noktası 
değerinden daha büyük değerlerde ise fan sistemi aşırı boyutlandırılmıştır. 
Eğer fan sistemi açıklıkla aşırı boyutlandırılmış ise, aşağıdaki belirtilenlerin biri veya birkaçı boyut 
düzeltmesi için kullanılabilir: 

1. Mevcut fanın hızının azaltılması için daha büyük bir kasnağın yerleştirilmesi. bu yolla yalnızca 
kanaldan aktarılan havanın orantılı olarak azaltılması değil, fakat ayrıca fan sisteminin enerji 
kullanımında önemli azalma da sağlanmaktadır. Örneğin fan hızının % 20 azalması, enerji 
gereksinimini % 50’ler mertebesinde azaltacaktır. 

2. Mevcut aşırı güçlü bir elektrik motorunu, pik yükleri karşılayabilecek küçük enerji-etkin olanla 
değiştirmek. Bu değişiklik kuşkusuz fan sisteminin enerji kullanımını azaltacaktır. Örneğin 50 
kW’lık standart motor, 35 kW’lık enerji-etkin bir motorla değiştirildiğinde fan sisteminin enerji 
kullanımı üçte bir azalacaktır. 

 
Statik basınç ayarlarının değiştirilmesi (yalnızca VAV sistemleri için). Statik basınç ayar noktasının 
azaltılması iç konforu yeterli düzeylerde tutacaktır ve böylelikle fan sistemi tarafından enerji kullanımı 
da azalmış olacaktır. Örneğin, VAV sistemi 152 mmSS statik basınç değerinden 76 mmSS değerine 
ısıl konforu kaybetmeksizin çalıştırılabilir. Bu durumda % 33 statik basınç azalması, % 45’lere ulaşan 
enerji tasarrufuna ulaşılmasını sağlayabilir. 
 
Bütün HVAC sisteminin performans analizinde önemli olan yukarıda belirtilen ölçüm ve özelliklerin 
birisiyle fan boyutunun ayarlanmasının sağlanabilmesidir. Gerçekte fan sisteminin değişimi, HVAC 
sisteminin diğer bileşenlerinin çalışmasını ve/veya kontrolunu da etkileyebilir. 
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12. ISI GERİ KAZANIMI 
 
Özellikle egzoz gazlarından yararlanarak kışın taze dış havanın ön ısıtılması ve yazın taze dış 
havanın ön soğutulması sıklıkla gerçekleştirilen uygulamalardır. Isı geri kazanımı uygulamalarında 
döner tekerleklerden sulu ısı değiştiricilere ve ısı borulara varan çok değişik ısı geri kazanım cihazları 
kullanılabilmektedir.  Isı geri kazanım sistemleri ile ilgili sunumlar önceki tesisat mühendisliği 
kongrelerinde de ele alınmıştır[13,14]. Kapsamlı bilgilere ilgili kaynaklarda ulaşılabilir [3, 7]. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
İklimlendirme sistemlerinde, binalar için öngörülen 118 adet “enerji tasarruf odağı”nın [4] her birinin 
değerlendirilmesi kapsamlı bir kitapta ana hatları ile ele alınabilir. Burada yalnızca önemli bazı ETO 
konularına değinilmiştir. Ayrıca her bir ETO kendisi bir bildiri veya makale boyutunda ele alınabilir. 
Burada konulara ana hatlarıyla değinilmiştir. Son yıllarda enerji yönetimi ve denetimi konularında çok 
sayıda ve kapsamlı yayının gerçekleştirilmesi, konunun önemini vurgulamaktadır. Tablo 3.’te enerji 
korunumu için HVAC sistemlerinde yenilenmelerde gerçekleştirilebilecek ETO’lar özetle verilmiştir. 
 
Tablo 3. Enerji korunumu için HVAC sistemleri yenilenmesi özeti 
 
Sistem tipi Enerji Tasarruf Olanakları (ETO) 
Tamamen havalı sistemler (genel) 
        
       
      Tek zonlu sistemler 
      Değişken hava debili (VAV) sistemler 
 
      Tekrar ısıtmalı sistemler 
 
      Sabit hacimli ikili kanal sistemleri 
 
      Çok zonlu sistemler 
 
 
Tamamen sulu sistemler 
      Hidronik ısıtma sistemleri 
     Soğutulmuş sulu sistemler 
 
Hava-su indüksiyon sistemler 
 
 
 

Ekonomizer 
Isı geri kazanımı 
 
VAV sistemlere dönüşüm 
Değişken frekanslı tahrikli fan kullanımı ile fan 
giriş kanat kontrolü 
Farklı kontrol sistemlerinin kullanımı 
VAV sistemlerine dönüşüm 
Farklı kontrol sistemlerinin kullanımı 
İki kanallı VAV sistemlerine dönüşüm 
Farklı kontrol sistemlerinin kullanımı 
By-pass kanallarının eklenmesi (hava hazırlama 
ünitesinin değişimini gerektirir). 
 
Termostatik vanaların ilavesi 
Su tarafı ekonomizer çevrimi kullanımı 
 
Fan tahrikli VAV terminaller ile değiştirme 

 
HVAC sistemlerinde her geçen gün yeni teknolojiler geliştirilmekte ve enerji tasarruf odakları için 
geliştirilen yeni ürünler pazara sunulmaktadır. Büyük ticari binalarda özellikle çok yüksek olan enerji 
giderlerinde önemli tasarruflar oluşturabilmek enerji kullanımlarının çok iyı denetlenmesinden 
geçecektir. Bu nedenlerle enerji kullanımlarının izlenmesi ve işletme-bakım-yenileme çalışmalarının 
enerji-etkin düşüncelerle gerçekleştirilmesi bir zorunluluktur [16,17]. 
 
Ülkemizde de çıkarılan “enerji verimliliği” yasası da yönetim birimlerinin de enerji yönetimi konularına 
sahip çıktığının ve çıkması gerektiğinin bir göstergesidir. Bu konuda çalışmalarını sürdüren Elektrik 
İşleri Etüd İdaresi gibi kamu birimleri ve yayınları da gösterilen bu önemi vurgulamaktadır [15].  
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Mühendislere düşen görev de enerji-etkin proje ve uygulamalara imza atmaktır. Proje ve 
uygulamaların enerji etkin olması üzerinde yorumlanırsa John Lubbock’un söylemiyle “Ne 
gördüğümüz, büyük ölçüde ne için baktığımıza bağlıdır”. HVAC proje ve uygulamalarına 
bakışlarımız enerji denetçileri gibi olmalıdır. 
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Eser ÇİZER 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Yüksek binalarda enerji yönetimine örnek olarak, Türkiye’nin ilk akıllı binası olma özelliğine sahip olan 
ve bina yönetiminde yaşanan 14 yıllık tecrübe sonrasında, edinilen tecrübeler ile yapılan çalışmalar, 
proje üzerinde yapılan tadilatlar ve enerjinin izlenmesi çalışmaları anlatılmaktadır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
% 45 H.Ö.Sabancı Holding A.Ş. ve % 55 Akbank T.A.Ş. ortaklığı ile kurulan  Sabancı Center, Ağustos 
1988 de atılan temel ile çalışmalara başlanmış ve Eylül 1993 yılında işletmeye alınmıştır. 1990’ların 
teknolojisine göre Türkiye’de bir ilk olmuş binadır. Teknolojik gelişmelerin ilk uygulaması Sabancı 
Center olması ile sektörde zaman içinde Center öncesi, Center sonrası ifadeleri kullanılmıştır. 
 
Yaklaşık 20.000 m² arsa alanı üzerine kurulu bina, 107.000 m²’ lik bir bina alanını kapsamaktadır.  
 
Binayı boyutlandırmak açısından; 
 
Çalışan kişi sayısı   2.600 Kişi, 
Kurulu güç    11.200 kVa, 
Jeneratör    7.000 kVa, 
Ups     2.500 kVa 
Isıtma sistemi    5.000.000 Kcal/h, 
Soğutma sistemi   8.200 kW, 
Havalandırma kapasitesi  1.378.000 m³/h, 
Bina otomasyon sistemi   5.600 nokta, 
Teknik santral/oda sayısı  24, 
Teknik santral/ oda alanı  6.000 m², 
Boru uzunluğu    115.000 mt., 
Vana sayısı    6.600 adet, 
Kullanılan pompa sayısı   182 adet, 
Havalandırma kanalı   60.000 m² 
Havalandırma borusu   15.000 mt, 
Hvac,Asp, Vantilatör sayısı  117 adet, 
Lineer /Slot menfez uzunluğu  10.000 mt. 
Sprinkler sayısı    10.000 adet, 
Yangın damperi    800 adet, 
VAV sayısı    360 adet, 
Radyatör sayısı    1450 adettir. 
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Binanın ısıtma ve soğutma sistemi merkezi sistemdir. Havalandırma, değişken debili, sabit sıcaklıklı, 
VAV’li sistemdir. Bina, dikey konumda tüm sistemlerde 3 zona ayrılmıştır. 
 
Ofis ortamı, kışın 18 ºC’ye kadar havalandırma ile +4 ºC’lik fark ise cam önlerinden, kaj altında 
bulunan radyatörler ile yapılmaktadır. Yazın ise, üfleme sıcaklığı 15 -16 ºC arasında yapılmaktadır. 
Holding ve Akbank kulelerinde kullanılan Klima santralları Frekans Konvertörlü cihazlardır. 
 
Soğutma sisteminde, gündüz çalışmaları için 3500 kW kapasiteli 2 adet Santrifüj soğutma grubu ile, 
yapılmaktadır. Yazın geceleri ve geçiş mevsimlerinde ise 24 saat çalışmak üzere, Akbank Bilgi 
Teknolojileri ile Sabancı Telekom Sistem odalarını soğutan 2 adet, ısı kazanımlı hermetik 
kompresörlü, 600 kW kapasiteli soğutma grubu bulunmaktadır. 
 
Soğutma Sistemi Projesinde serbest soğutma ( Free Cooling ) özelliği bulunmaktadır. Ancak geçmişte 
Akbank Bilgi İşlem merkezindeki Bilgisayarların su soğutmalı olması nedeniyle, geçişte içerdiği riskten 
dolayı 1999 yılına kadar bu sistem devreye alınamamıştır. Teknoloji değişimiyle bilgisayarların hava 
soğutmalı sisteme geçmesi nedeniyle, 2000 yılından itibaren kışın, tahminen 15 Ekim ile 15 Mart 
ayları arasında serbest soğutma sistemi devreye alınabilmektedir. 
 
Isıtma sistemi toplam 5.000.000 Kcal/h kapasitede 3 adet skoç tip çelik kazandan oluşmaktadır. Dış 
hava kompanzasyonu ile bina otomasyonu kontrolunda çalışmaktadır.  
 
Sprinkler ve yangın sistemi Alman VDS normlarına göre yapılmış ve VDS uzmanlarının denetiminden 
sonra işletmeye alınmıştır. 
 
 
 
 
2. MEKANİK TESİSATIN DEĞERLENDİRiLMESİ 
 
Sabancı Center’ın yapım aşamasında, proje ve montaj için konusunun uzman mühendisleri ile bu 
ekiplerle birlikte, proje ve işçilik kalitesini kontrol eden yabancı bir şirket ve mühendisleri görev almıştır. 
Özellikle tesisatların kuruluşunda endüstriyel tesislerde çalışmış, mühendisler, montörler ve sertifikalı 
kaynakçılar İstanbul’a getirtilerek binanın yapımında çalıştırılmıştır. 
 
Eksikleri ile birlikte mekanik projelerin yine de yeterli olması, iyi bir işçilik sonrasında, tesisi teslim alan  
ekibin, aynı kadro  ile işletmeye devam etmesi ve edinilen tecrübelerin tesise aktarılması,  yapılan 
doğru  bakımlar, 14 yaşındaki  mekanik tesisatın  şu ana kadar bakımlı ve sorunsuz gelmesine sebep 
olmuştur. 
 
Kullanılan malzeme kalitesi birinci sınıftır. Kullanılan ithal malzeme oranı %70 dir. Genel anlamda 
teknik standartların her istediği yerine getirilmiştir. 
 
Geçen yıllar içinde projelerin gelişmesi ile, teknolojik gelişmeler, sektörün büyümesi, yaşanan işletme 
tecrübeleri ve ekonomik kriz, ihtiyaçların tesbitine, projenin yeniden yapılandırılmasına, sonuç olarak 
sistem verimlerinin yükseltilmesine ve enerjinin etkin kullanımı çalışmalarına başlanmasına sebep 
olmuştur.  
 
 
 
 
3. İŞLETME VE BAKIM ÇALIŞMALARI 
 
Teknolojik olarak her türlü imkanın kullanıldığı ve yapısal anlamda mükemmele yakın olan binalarda, 
ilk yatırım maliyeti sonrasında önemsenmeyen, ihmal edilen bir nokta vardır, o da işletme giderleridir. 
Yapılan yatırım sonrasında devamlılığının sağlanması ve işletmenin sürekliliği açısından bakım 
onarım giderlerinin gereği kadar yapılması kaçınılmazdır. 
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Türkiye’de yüksek bina sayılarının artması ile işletme şirketleri oluşmuş ve yapıların yönetimi, 
işletilmesi, bakım ve onarımı, bu şirketlere devredilmiştir. İşletmenin devredilmesindeki ana amaç, 
konuyu iyi bilen gerçekten profesyonel bir yönetime devir anlamında değil, daha çok işletme 
maliyetlerini aşağıya çekebilmek anlamında parasal olmaktadır. İşletme şirketlerinin bu talepleri yerine 
getirmesi nedeniyle ve ucuz maliyetlerle yapılan işletme ve bakımdan edinilen tasarruflar, yatırımcıya 
ciddi harcamalar olarak kısa sürede geri dönmektedir. 
 
Sabancı Holding A.Ş., Bina yönetimini  kendi organizasyonu içinde, eski adı İnşaat ve Center yönetimi 
adı altında yapılandırmış, şimdi ise aynı ekip, Center Yönetimi Direktörlüğü adı altında çalışmalarını 
sürdürmeye devam etmektedir. Bakım şirketi oluşumu 1995 yılında gündeme getirilse bile, şirket 
hedefleri içinde böyle bir yapılanma görülmediğinden, işletme grubu Holding bünyesi içinde kalmaya 
devam etmiştir.  
 
Teknik ekip, binanın açılışından itibaren, Center yönetimi içinde hizmet veren ve hiç bozulmadan aynı 
yapılanma içinde devam eden tek ekip niteliğindedir. Zaman içinde olgunlaşan ve sürekli aynı Teknik 
ekibin binaya katkıları, tesisin genç kalmasına, yaşamsal ömrünün uzamasına ve 14 yaşında örnek 
bina olma özelliğine sahip olmasına sebep olmuştur (Şekil 1). 
 

 
 

Şekil 1. Soğutma santralı 
 
Yapılan iyi bir proje tasarımının tamamlayıcıları, standartlara uygun monte edilmiş, kaliteli bir işçilikle 
yapılmış alt yapı, iyi bir işletme ve doğru bakımdır.  Enerjinin etkin kullanımı ancak bu üç unsurun bir 
arada olması ile meydana gelmekte, binanın yaşamsal ömrü uzatıldığı gibi, gerektiği kadar bakım 
onarım maliyetleriyle, sistem verimleri yükseltilerek, su ve enerji tasarruflarında süreklilik 
sağlanabilmektedir.  
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İşletme derken, tesisi çok iyi tanıma ve yönetme, sistemlerin kontrol altına alınması ve çok iyi 
izlenmesi, sorunlara hemen müdahale, sürekli üzerine gidilen problemler ve kalıcı çözümlerdir. İyi ve 
doğru çalışan bir Otomasyon sistemi, sistemleri izlerken, Otomasyon sisteminin gözlemlenmesi, 
ölçümlerin veya değerlerin doğruluğunun tesbiti, kalibrasyon, Otomasyon sistem mantığının sürekli 
geliştirilebilmesidir. 
 
Bakım konusunda ise yapılması gereken doğru bakımdır. Doğru bakım sözcüğünden kastımız, gerekli 
olan bakımı yapmaktır. Bunun sağlanması, bakım yapılacak tesisin ve cihazların çok iyi tanınması ve 
elde edilen bakım tecrübelerinin tesiste uygulanması ile olmaktadır 
 
Sabancı Center’da enerji tüketimine etki eden işletme ve bakımdan kısaca bahsetmek istersek,  klasik 
yapılması gerekli makina bakım çalışmaları dışında, sistem verimlerinin yüksek tutulması için ve enerji 
tüketimine etki edecek işletme ve bakım çalışma örneklerini şöyle verebiliriz. 
 
Yaz dönemi içinde yüksek enerji tüketimini soğutma ve havalandırma sistemleri yapmaktadır. 
Soğutma kulelerinde, kule verimi, Kondenser sıcaklıkları Δt  değeri üzerinden izlenmektedir. Yüksek 
nem değerleri zaman zaman bu değeri aşağıya çekmektedir. Tüm kuleler, (2500 kW *4 kule) (Şekil 2)  
15 günde bir kontrola alınarak, kapalı tip olan kulelerin serpantin yüzeyleri kontrol edilmekte, tüm 
nozulların spreyleme açıları ve yapılan yağmurlamanın içini kaplayarak hava kaçışlarını engelleyecek 
ve ısı transferini sağlayacak şekilde çalıştığı kontrol edilmektedir. 
 

 
 

Şekil 2. Soğutma kulesi, Mayıs 2003 
 
Kulelerde Otomatik Kondaktivite ölçümü yapılmaktadır. Bu ölçüm sonucunda 3500 µs değerine 
ulaşıldığında, sistem her kulenin  otomatik hızlı blöf  yapmasını sağlar. 3 Aylık periyotlarda 
Kondaktivite sensörleri yeniden kalibre edilmektedir. Yağmurlama pompaları basma hattı üzerinde 
manyetik kireç çözücüler kullanılmaktadır. Zaman içinde sorunlar yaşandığından su besleme hattına 
pulse kontrollu sayaçlar ilave edilerek, kule besleme suyuna, m³ başına düşecek kadar kimyasal 
dozajlaması yapılabilmektedir. 

 Seminer Bildirisi 



   ___________________________________________  855  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

Kule fanlarına 2002 yılında Frekans Konvertörleri monte edilerek çok ciddi enerji tasarrufu 
sağlanmıştır.  Sistem, 4 Kule ile  tam kapasite ile çalıştığı gibi, sadece bir kulenin tek fanı ile ( her 
kulede 3 bölüm ve 3 fan vardır. ) mininum devirde çalışabilme yeteneğine sahiptir. 
 
Soğutma kulelelerinin geçen 14 yıldan sonra serpantinleri, ilk olarak geçen yıl başlanmak üzere her yıl 
bir tanesi yenilenecektir. Bu değişim sırasında tüm kule sökülerek yeniden elden geçirilmekte ve 
sıfırlanmaktadır (Şekil 3,4). 
 
Gövde iç kontrolu, damperler,fan kayış ayarları, yağmurlama pompaları genel bakımları aynı bakım 
periyodları içinde fakat farklı ay aralıkları ile yapılmaktadır. 
 
Soğutma kuleleri üzerinde by-pass sorununu çözmek ve verimi yükseltmek amacıyla kule üzerinde 
hava emiş bölümüne davlumbazlar monte edilmiştir (Şekil 5). 
 

     

 
 

Şekil 3.  Soğutma kulesi yenileme çalışmaları         Şekil 4. Soğutma kulesi yenileme çalışmaları 
 
Isıtma ve soğutma sistemleri sirkülasyon pompalarının tümü 1993 yıllarında yağlı salmastralı 
sızdırmazlık sistemine sahipti. Geçen zaman içinde tüm pompalar, fabrika ortamında mekanik 
salmastralı olarak revize edilmişlerdir. Bu nedenle sistemlerde su kaybı yok denecek kadar azdır. Su 
kayıplarının olmaması kimyasal kullanımını minimuma indirmiştir. 
 

 
 

Şekil 5.  Soğutma Kuleleri, Ekim 2006 
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Soğutma sistemi Kondenser pompaları (75 kW*3) ve Evaparatör pompaları (35 kW*3) üzerine 
Frekans Konvertörü adaptasyonunun uygulanabilirliği için projeciler ile çalışmalar devam etmektedir.  
 
Soğutma grupları için üretici firma ile yapılan bakım sözleşmesi ile periyodik bakımlara, işletmenin 
devreye girmesinden beri devam edilmektedir. Küresel ısınma nedeniyle soğutma gruplarında 
kullanılan soğutucu gaz CFC 11 ile ilgili, retrofit uygulama çalışmaları yapılmış, ancak toplam 
kapasitede %34’lük kayıp nedeniyle, yenileme kararı alınarak Dünya bankasından %25 hibe, %75 sıfır 
faizli 3 yıl ödeme süreli krediyle Frekans Konvertörlü soğutma grupları değişimine gidilmiştir. Proje 
Kasım 2007 de gerçekleştirilecektir. 3 Yılda geri ödenecek sıfır faizli kredinin, yapılan yatırımdan elde 
edilen enerji tasarrufu ile 5,5 yılda geri dönüşümü olacaktır (Şekil 6). 
 

 
 

Şekil 6. Santrifüj Soğutma Grupları  (2*3500 kW) 
 
Klima santralları, enerji tasarrufuna bakım nedeni ile etki edebilecek cihazlardır (Şekil 7,8). Klima 
santrallarında kullanılan torba filtreler 350 Pa fark basıncına ulaşınca hemen yenileri ile 
değiştirilmektedir. Kesintisiz olarak yapılan bir çalışmadır. Yılda 3 set filtre kullanılmaktadır. Prensip, 
bir set cihazlarda, bir set depoda, bir set siparişte esasıdır. Isıtma ve soğutma serpantin yüzeyleri 
temizliği de ciddi olarak tasarrufa etki eden nedenlerdendir. Bu bakımdan çalışma saatlerine göre 3 
aylık, 6 aylık yıkama programları yapılmaktadır (Şekil 9). Klima hijyeni sağlık açısından çok önemlidir. 
Bu nedenle her bakım ve filtre değişiminden sonra hijyen temizliği yapılmaktadır. Santral içi temizliği 
10 numaralı fotoğrafta görülmektedir. 
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Şekil 7. Klima santralları                                               Şekil 8. Klima santralları 
 
Klima santralarının otomasyon kontrolunda, santral üzerindeki tüm entrümanların yerinde ve 
fonksiyonunda çalışabilir olması ve sistemden komut alabilmesi önemli nedenlerden biridir. 
 
Klima santralı üzerinden ölçülen değerlerin doğru ve gerçek olması gerekmektedir. Sistemler,  
Otomasyon sisteminden izlenirken, Otomasyon sistemininde gözlemlenmesi çok önemlidir. Ölçülen 
tüm değerlerin doğruluk kontrolu yapılmaktadır. Pozisyonu itibariyle tüm duyar elemanlar monte 
edildikleri yerlerde tek tek fiziksel olarak kontrol edilmektedir. 
 
Damper motorlarının Otomasyon sistemindeki değerlerle, damper üzerindeki açı değerinin birbiri ile 
aynı olması gerekmektedir. Zaman içinde damper milinin, motor kelepçesini sıyırdığı zamanlar 
olabilmektedir. Otomasyonda izlenen damper açıklık oranı ile saha aynı olmamaktadır. Bu bakımdan 
kontrollarda süreklilik şarttır. 
 
Klima santralları üzerindeki ısıtma ve soğutma sistemine ait kontrol vanaları sürekli izlenmekte ve 
çalışabilirlikleri kontrol edilmektedir. Zaman zaman kontrol vanaları suyun içindeki partiküller nedeni ile 
tam kapatmamaktadır. Bu tür sorunlar, klima santralı performansları bilindiğinden otomasyon sistemi 
üzerinden çok rahat yakalanabilmekte ve sorun giderilmektedir. 
 

       
 

            Şekil 9. Serpantin temizliği                                Şekil 10. Klima santralı iç temizliği 
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Klima santralları serpantinlerinin dış yüzeyleri gibi, iç kısımlarınında temizliği çok önemlidir. Su 
hızlarının serpantin içinde düşük olmasından dolayı, suda yüzen partiküller dibe çökerek zaman içinde 
kesit daralmalarına sebep olmaktadır. Serpantin boru bağlantılarında, serpantin içinde hava cebi 
oluşmasına müsade edilmemelidir. 
 
Sabancı Center’da tesisatta bulunan su içindeki asılı partiküllerin, hem serpantinlerde, hemde tesisatta 
kullanılan vanalarda sorun yaratmaması için ilk aşamada  100µ, ikinci aşamada 50µ ve şu anda  25µ’ 
luk torba filtreler kullanılmakta ve filtre kabini içinde  metal partikülleri için mıknatıs bulunmaktadır. 
 
Soğutma sistemi üzerindeki tüm tesisatın ısı kazancına karşı çok iyi izole edilmesi gerekmektedir. 
Özellikle vanalar, pislik tutucular, çek vanalar vs. gibi malzemeler çok zor yalıtılmaktadır. En ufak bir 
delik bile soğuk yalıtım malzemesi altında terlemeye neden olmaktadır. Bu nedenle Center bütcesi 
içinde her yıl soğuk izolasyon tamiri için bütce ayrılmakta ve yazın tesbit edilen noktalar periyodik her 
kış sökülüp tamir edilmektedir. Sökülen bölümler epoksi boya ile boyanarak, tesisat korozyona karşı 
koruma altına alınmaktadır. 
 
Soğutma sisteminde ana sirkülasyon pompa gövdeleri haricinde tüm sistem, eşanjörlerde dahil olmak 
üzere yalıtımı yapılmış durumdadır. 6. Bölümdetermal kamera ile eşanjör çekimleri görülmektedir. 
 
Isıtma sisteminde, 2.000.000 kcal/h’lik iki adet, 1.000.000 kcal/h kapasiteli kazan kullanılmaktadır. 
Kazanlar binanın kuruluşundan beri aynı ısıtma kazanlarıdır. 
 
Isıtma sistemi çift yakıtlı bir sistemdir. ½ Saatte yakıt dönüşümü yapılabilmektedir. 2 adet 80’er tonluk 
Fuel Oil tankı bulunmaktadır. Depolardaki yakıt, bina emniyeti açısından minimumda ve 40 ton rezerv 
olarak tutulmaktadır. 
 
1995 Yılına kadar Fuel Oil ile çalışan ısıtma sistemi, 1995 Yılı Haziran ayında Doğalgaz dönüşümü 
yapılarak, sistem o tarihten itibaren sürekli Doğalgaz ile çalıştırılmaktadır.  
 
Isıtma sistemine 2001 yılında  Otomatik yakma sistemi monte edilmiş ve sistem verimi yükseltilmiştir. 
 
Isıtma sistemi tamamen Otomasyon sisteminden kontrol edilmektedir. Her ay yapılan periyodik 
bakımlarda özellikle baca gazı analizi ile ölçüm yapılması, brülör ayarları ve kazan üzerinde bulunan 
enstrümantasyonun kontrolu yapılmaktadır. Genel anlamda yapılan rutin kontrolların dışında, sezon 
başında duman borularının kontrolu, gövde içi, su haznesindeki saçlarda ve duman borularının 
korozyon kontrolu, ateş tuğlalarının kontrolu ve gerekirse şamot tamirleri yapılmaktadır. (Şekil 11) 
 

 
 

Şekil 11. Isıtma santralı 
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Isıtma sisteminde, Sistem mantığında yapılan değişiklikler, Otomatik yakma sistemi, çalışma 
sıcaklıklarının düşürülmesi ve sürekli yapılan izolasyon bakımları nedeniyle Doğalgaz tüketimleri yıllık 
olarak sürekli düşmektedir (Şekil 12). 
 
Doğalgaz tüketiminde 2002 yılının Şubat ayında İGDAŞ tarafından tüketim, 1.35 katsayısı ile 
çarpılarak hesaplanmaya başlanmıştır.  
 
Grafikte gösterilen yıllık tüketimler, tamamen faturalarda gözüken  tüketim miktarlarıdır. 
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Şekil 12. 1996-2006 Yılları Doğalgaz tüketimi 
 
Isıtma sisteminde  ısı yalıtımı, pompalarda dahil olmak üzere tüm vana grupları ve eşanjörler,en küçük 
ısı kaçağına meydan vermeyecek şekilde  izolasyon ile kaplı durumdadır (Şekil 13). 
 

 
 

Şekil 13.  Isıtma santralında izolasyon 
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4. ENERJİ TASARRUF ÇALIŞMALARI 
 
Binada enerji tasarrufuna dönük ilk çalışmalar 1999 Yılı içinde kullanılan enerji tüketim yüzdeleri 
üzerinde hesaplanarak başlanmıştır. 
 
Elektrik tüketiminin yakıta karşı  %72 oranında çıkması ile yapılan elektrik tüketimine ait oranların 
tesbitinde,  %67 ile sistem tüketimleri en yüksek değerde çıkmıştır (Şekil 14). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 14. 1999 yılı enerji tüketim dağılımı 
 
Tasarruf çalışmalarına, öncelikle aydınlatmadan başlanmış ve 2000 Yılı içinde yapılan yatırımla yıllık 
382.000 kwh/yıl tasarruf, 2001 Yılı içinde ise 275.000 kWh/yıl tasarruf hedeflenmiştir (Şekil 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 15. 2001 yılı enerji tüketim dağılımı 

 
Serbest soğutma sistemi proje dahilinde olmasına rağmen, Akbank bilgi teknolojileri anabilgisayarları, 
su soğutmalı sistemlere sahip olması nedeniyle, primer devrenin mevcut sistemimizden beslenmesi, 
serbest soğutma uygulamasının çalışmamasına sebep olmuştur. İlk denemenin başarısız olması 
nedeniyle, serbest soğutma 2001 yılına kadar yapılamamıştır. 
 
Bilgisayar teknolojilerinin ilerlemesi ve alınan cihazların hava soğutmalı olması nedeniyle, 2001 yılı 
içinde serbest soğutma uygulaması başlatılmıştır. Bu tarihten itibaren her yıl 15 Ekim tarihinde 
devreye alınan sistem, 24 saat çalışmak üzere 15 Mart’a kadar dış hava ile binada soğutma imkanını 
sağlamakta ve soğutma gruplarının devre dışı kalması ile ciddi bir enerji tasarufu meydana 
gelmektedir. 

1999 Yılı enerji tüketim dağılımı
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Mevsim geçişlerinde soğutma grupları ile gece soğutması yapıldığında 7ºC Evaparatör gidiş suyu 
sıcaklığı 10ºC’ye çıkarılmaktadır. 
 
Yıllık bakım döneminde mevsim başında yılda bir kere yapılan baca gazı analizleri, analiz cihazı satın 
alınarak, aylık bakım programı içinde her ay düzenli olarak yapılmaya başlanmıştır. 
 
85-65ºC ile çalışan ısıtma sistemi  80-60ºC ile çalıştırılmaya başlanmıştır. 
 
Statik ısıtma devreleri her kulede 6 zondur. Otomasyon sistemi kontrolunda ancak, kurulumunda tek 
eğriye göre çalışması tasarımlandığından, kuzey güney cephe farkı ve yükseklik nedeniyle zaman 
içinde yaşanan sıkıntılar ve işletme zorlukları sonucunda, eğri sayıları arttırılarak, her zon için farklı 
eğri ile çalışacak şekilde otomasyon sisteminde değişiklik yapılmıştır.  
 
Ofis içi sıcaklıkları kışın 22,5-23ºC’ye çekilmiştir.  
 
Radyatör termostatları zaman içinde performanslarını yitirdiklerinden, tüm binaya hassasiyeti daha 
yüksek ve personel müdahalesine imkan vermeyen yeni  radyatör  termostatları takılmıştır. 
 
Otomasyon kontrolunda bulunan 117 adet havalandırma cihazı, tek tek gözden geçirilerek yeniden 
zaman programı içine alınmış ve çalışma süreleri sürekli gözlenmiştir. Cihazların program dışı boşta 
çalışmalarına müsaade edilmemektedir. 
 
Akbank ve Sabancı Telekom Bilgi işlem merkezlerine 14ºC de gönderilen soğutma suyu, 2001 yılında 
16ºC olarak gönderilmeye başlanmıştır (Sistem kapasitelerinin büyümesi nedeniyle 2005 yılı ile 
sıcaklık önce 13ºC’ye, 2006 da ise 12ºC’ye düşürülmek zorunda kalınmıştır). 
 
Öğle tatilinde aydınlatma sistemine otomasyon ile 45 dakikalık kapatma komutu girilmiştir. Mesai 
bitiminde saat başı otomatik söndür gönderilerek, yanık bırakılan aydınlatma armatülerinin kapatılması 
sağlanmıştır. 
 
10.000 kW soğutma kapasiteli kapalı tip soğutma kuleleri (12 adet fan motor gücü toplam 400 kWh) 
frekans konvertörleri ile kontrol edilmesi projelendirmiş ve uygulanmıştır. Konvertörler Otomasyon 
sistemi ile entegre çalışmakta ve kışın serbest soğutma konumunda min. 5 kWh, yazın tam yükte her 
iki soğutma grubu devrede iken 260 kWh enerji tüketmektedir. 
 
Isıtma sistemine otomatik yakma sistemi uygulaması yapılmış, kazan duruşları minimuma indirilerek, 
dur kalk sırasında meydana gelen ısı dalgalanması önlenmiştir. Cihaz yıllık yaklaşık 40.000 m³ 
Doğalgaz tasarrufu sağlamaktadır.  
 
Isıtma sistemine ait izolesiz tüm vanalar, pompalar, ısı eşanjörlerin tamamı, kazan iç kapakları dahil 
olmak üzere ısı yalıtımları yapılmıştır. 
 
Boyleri besleyen 3 no’lu Kazan devreye girdiğinde manuel kapatılan ana sistem besleme vanası 
yerine, personel unutmalarına karşı vana motoru monte edilmiş ve otomasyon sistemine bağlanmıştır.  
 
Sabir devirli bodrum ofis ve depo klima santrallarına, Frekans konvertörleri monte edilerek, 
havalandırma ayarları yeniden yapılmış motor devirleri düşürülerek tasarruf sağlanmıştır. 
 
Mekanik Doğalgaz sayacının yanına dijital düzeltici sayaç konularak, tüketilen gazın faturaya doğru 
olarak yazılması sağlanmıştır.   
 
Isıtma ve soğutma sistemine ait sirkülasyon ve zon pompalarına programlı olarak frekans konvertörü 
monte edilmektedir. Bu proje 2008 yılında tamamlanacak ve Otomasyon sisteminden kontrol 
edilecektir. 
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Soğutucu gaz olarak CFC 11 kullanılan soğutma grupları, retrofit uygulamasında kapasite kaybı 
olması nedeniyle, Dünya bankasının vermiş olduğu kredi kullanılarak aynı kapasitede Frekans 
Konvertörlü, yüksek COP değerli  soğutma grupları ile Kasım 2007 içinde değişimi yapılacaktır. 
 
2005 yılı sonuna doğru Elektrik ile çalışan sanayi tipi mutfak ekipmanları, Doğalgaz ile çalışan 
ekipmanlar ile değiştirilmiştir. Mutfak elektrik tüketimi yıllık yaklaşık 750.000 kWh/yıldan, 460.612 
kWh’e düşürülmüştür . Mutfaklarda 4000 kişiye yemek pişirilmektedir. 
 
Binadaki tüm manyetik balastlar, harmonik filtreli elekronik balastlarla 2006 yılında başlamak üzere 
değişimlerine başlanmıştır. Yılda 1000 armatür değişimi yapılmaktadır ve yıllık 65.000 kWh katlamalı 
olarak tasarruf sağlanacaktır. 
 
Su kullanımında 2000 yılında WC rezervuarların 8 Lt’lik su kapasiteleri, 4 Lt’ye düşürülmüştür. Toplam 
400 WC’ de, bir kullanımda su, 3,2 tondan, 1,6 tona düşürülmüştür. 
 
14 Lt/ dak su harcayan lavabo batarya perlatörleri ise 5000 $ harcama yapılarak, 7 Lt/dak’lık 
perlatörler ile değiştirilmiştir. 
 
2007 Yılı içinde tüm sistemlerin hem yangın, hemde ısı kayıp ve kazançlarının kontrolu yapılması için 
termal kamera alımı yapılmış ve kullanımına başlanmıştır. 
 
2007 Yılı içinde proje çalışmaları yapılan bina otomasyon sistemi 2008 yılı bütce programına 
hazırlanmaktadır. Sistem mantığı ve kullanım yetenekleri edilen tecrübe ile işletme tarafından 
verilecektir. 
 
1990 ların Teknolojisine sahip Otomasyon sistemi, 2008 yılı teknolojisi ile yenilenecektir. Bu yenilenme 
esnasında, 
 
• Büyük hacimli alanların havalandırılmasında (Resepsiyonlar, Konferans Fuaye vs.) CO2 hava 

kalite sensörü kullanılarak, şartlandırma esnasında ekonomi sağlanacaktır. 
• Kulelerde yaklaşık 14-16 kat arasında ve tamamında havalandırma yapan klima santrallarında, 

katlardaki VAV cihazlarına kat bazında kumanda edilerek, fazla mesai çalışmalarında sadece 
çalışılan kat açılarak tasarruf sağlanacaktır. 

• Sistemlere takılan tüm frekans konvertörleri otomasyon sistemi içine alınarak gözlemlenecektir. 
• Serbest soğutma sistemi şu anda manuel olarak devreye alınmakta ve devreden 

çıkarılmaktadır. Yeni uygulamada tam otomatik devreye girip çıkması sağlanarak, personel 
müdahalesi olmadan kışın tamamını kullanıp tasarruf sağlanacaktır. 

• Soğutma sistemini Klima santralından soğutma kulesine kadar tek sahifede izleme olanağı 
sağlanacaktır. Böylece tüm sistemin performansı izlenebilecektir. 

• Ofis katlarında pencereye yakın olan ve sürekli yakılı olan armatürlerin (cam kenarından iki sıra) 
yeterli ışık şiddetine göre otomatik kapanması sağlanacaktır. 

• Holding ve Akbank UPS sistemi verilerinin bina otomasyonundan izlenmesi sağlanacaktır. 
• Holding Akbank OG ve AG sistem verileri izlenenecektir.(şalter durumları,ana giriş, çıkış gerilimi, 

hat çıkış ve hat giriş gerilimleri,hat çıkış akımları,, Frekans,, güç , harmonikler ) 
• Bina şebeke beslemesi veya jeneratör beslemesinin durumu otomasyondan izlenecektir. 
• Aydınlatma sistemine söndür gönderen sisteme, yak özelliği kazandırılacaktır. 
• Asansör makina dairesi havalandırmaları %100 iç hava ile soğutulacaktır. 
 
Mevcut UPS sistemlerimiz binanın tamamına hizmet verecek şekilde projelendirilmiştir. Ancak edinilen 
tecrübeler,  Bilgi işlem merkezi UPS’lerinin bağımsız olmasını gerektirdiğinden, yapılan değişiklikler 
sonucunda, mevcut UPS’lerin kapasite küçülmesi ve düşük verimde çalışması, yeni UPS’lerin ise 
Teknolojik ve yüksek verimde olması sebebiyle cihazların yenilenmesi neticesinde yılda yaklaşık 
170.000 kWh tasarruf sağlanacak ve kendini 2,5 yılda amorti edeceğinden, 2007 yılı içinde mevcut 
UPS’ler kullanılır durumda olsa da yenileme kararı alınmış ve satınalma işlemlerine başlanmıştır. 
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İSTATİSTİKSEL BİLGİLER 
 
Elektrik tüketiminin ana kaynağı % 67’ lik tüketim ile mekanik sistemlerdir. Akbank Bilgi Teknolojileri 
grubuna ait sistem odaları ile, geçmişte I-BİMSA, şimdi ise Sabancı Telekom sistem odalarının 
bulunması, binada soğutmanın 24 saat sürekli çalışmasının ana nedenini oluşturmaktadır. 
 

1994-2006 YILLARI ELEKTRİK TÜKETİMİ VE TASARRUF İLE GERÇEKLEŞEN
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Şekil 16.  Yıllık Elektrik tüketimi 

 
Bilgi işlem merkezlerinin sürekli büyümesi neticesinde yıllara bağlı yükselen enerji tüketimine rağmen, 
yapılan tasarruf çalışmaları ile yapılan kazanç, grafikte gösterilmiştir (Şekil 16). 
 
2000 Yılında başlatılan enerji tasarrufu çalışmaları ile ilgili yapılan değerlendirme tablosunda toplam 7 
yılda yaklaşık 1.293.666 $  tasarruf yapıldığı gözlemlenmektedir (Tablo 1). 
 
Tablo 1. 2000-2006 yılı elektrik tasarrufu bilgileri. 
 

YIL 
 

TASARRUF 
EDİLEN 

ELEKTRİK  
ELEKTRİK 

BİRİM FİYATI  DOLAR KURU  
DOLAR 

BAZINDA 
ELEKTRİK BİRİM 

FİYATI 

DOLAR BAZINDA 
ELEKTRİK 

TÜKETİM TUTARI  

2000 508.800 kWh 56.000 TL 686.000 TL 0,081USD 41.212,80 USD 

2001 1.698.550 
kWh 129.452 TL 1.483.000 TL 0,087 USD 147.773,85 USD 

2002 2.227.550 
kWh 154.250 TL 1.640.000 TL 0,094 USD 209.289,70 USD 

2003 2.117.500 
kWh 158.433 TL 1.464.000 TL 0,11 USD 232.925,00 USD 

2004 2.092.500 
kWh 158.923 TL 1.435.000 TL 0,1 USD 209.250,00 USD 

2005 1.970.500 
kWh 0,16 YTL 1,358 YTL 0,12 USD 236.460,00 USD 

2006 1.970.500 
kWh 0,16 YTL 1,428 YTL 0,11 USD 216.755,00 USD 

                                                                                                               Toplam        1.293.666,35 USD 
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Elektrik birim fiyatları ve dolar kurları ( Merkez Bankası Efektif Satış ) her yılın 31 Aralık gününe aittir .  
Şekil 14 de gösterilen yıllık yakıt tüketimin karşılığı olarak yapılan tasarruf miktarı Tablo 2’de 
gösterilmiştir. 
 
Tablo 2. 2000-2006 yılı yakıt tasarrufu bilgileri. 
 

YIL  
TASARRUF 

EDİLEN 
DOĞALGAZ 

DOĞALGAZ 
BİRİM FİYATI  

DOLAR 
KURU  

DOLAR 
BAZINDA 
D/G BİRİM 

FİYATI 

DOLAR BAZINDA D/G 
TÜKETİM TUTARI  

1997 12.446 m³ 32.698 TL 140,39 TL  0,23 USD 2.862 USD 

1998 29.346m³ 51.063 TL 257.17 TL 0,198 USD 5.810 USD 

1999 38.309m³ 81.500 TL 406,59 TL  0,20 USD 7.661 USD 
2000 56.235m³ 131.110 TL 617.706 TL 0,21 1USD 13.418 USD 

2001 88.979m³ 242.872 TL 1.211.964 TL 0,20 USD 17.795 USD 

2002 107.137m³ 309.413 TL 1.440.880 TL 0,21 USD 22.498 USD 

2003 128.336m³ 315.563 TL 1.426.609 TL 0,22 USD 33.183 USD 

2004 220.495m³ 301.217 TL 1.496,951 TL 0,20 USD 44.099 USD 

2005 250.480m³ 0,414 YTL 1.366 YTL 0,303 USD 75,895 USD 

2006 273.253m³ 0,523 YTL 1.430 YTL 0,365 USD 99.737 USD 
1.205.016 m³       Toplam 322.958 USD 

 
Sabancı Center’da harcanan yıllık enerji ve yakıt tüketimlerinin m²/yıl olarak analizi yapılan çalışmalar 
Tablo 3 te gösterilmiştir. 
 
Tablo 3. 1999-2006 Yılları arasında m² bazında tüketim miktarları: 
 

 1999 
(kWh/yıl) 

2000 
(kWh/yıl) 

2001 
(kWh/yıl) 

2002 
(kWh/yıl) 

2003 
(kWh/yıl) 

2004 
(kWh/yıl) 

2005 
(kWh/yıl) 

2006 
(kWh/yıl) 

Yıllık Enerji 
Tüketimi 16.242.000 15.663.276 15.320.000 12.806.000 13.548.000 14.648.000 15.447.000 16.642.000 

Yıllık Yakıt 
Tüketimi 6.391.793 6.219.883.104 5.905.714 5.732.556 * 5.528.161 * 5.151.000 4.831.804 4.589.585 

Toplam 
Enerji 

Tüketimi 
22.633.793 21.883.104 21.225.714 18.538.536 19.076.161 19.799.000 20.278.804 21.231.585 

         

m²' ye 
Düşen 
Enerji 

Tüketimi 

211,5 
kWh/m²yıl 

204,5 
kWh/m²yıl 

198,3 
kWh/m²yıl 

173,2 
kWh/m²yıl 

178,28 
kWh/m²yıl 

185 
kWh/m²yıl 

189,52 
kWh/m²yıl 

198,42 
kWh/m²yıl 

         

Yıllık Su 
Tüketimi 

104.705 
m³/yıl 99.832 m³/yıl 79.559 m³/yıl 69.479 

m³/yıl 78.216 m³/yıl 76.162 m³/yıl 76.895 m³/yıl 88.055 
 m³/yıl 

m² ye 
Düşen Su 
Tüketimi 

0,978 
m³/m²yıl 

0,933 
m³/m²yıl 

0,743 
m³/m²yıl 

0,649 
m³/m²yıl 

0,73 
m³/m²yıl 

0,71 
m³/m²yıl 

0,718 
m³/m²yıl 

0,829 
m³/m²yıl 

         

*  DoğalGaz katsayısı 2002 Şubat ayı itibariyle  %34- 37 arasında İGDAŞ 
tarafından arttırılmıştır          
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Elektrik ve yakıt olarak yıllık m² başına düşen kWh tüketimine bakıldığında, Alman IWU enstitüsünün 
AB enerji skalası olarak hazırladığı tablo üzerinde Yüksek binalar için baz alınacak yıllık tüketim 
miktarının 251-300 kwh/m²yıl olduğu gözükmektedir ve bu değer yapılan çalışmalarda baz alınan 
enerji değerdir (Tablo 4). 
 
Tablo 4. IWU, DENA Enerji Verim sınıfları 
 

 
 

 
Su tüketimi için yapılan tasarruf çalışmaları sonucunda, binadaki çalışan sayısındaki ve sistemlerdeki 
artışa rağmen, tüketimin dengeli devam ettiği yıllara bağlı gözlenebilmektedir. 
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Şekil 17.  1994-2006 Yılları arası m³/yıl su tüketimleri 
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FOTOĞRAFLAR 
 

  
 

Şekil 18. Termal kamera ile soğutma sisteminde enerji tasarrufu için soğuk izolasyon yapılan ısı 
eşanjörünün kontrolu 

 

  
 

Şekil 19. Isıtma santralı 
 

 
Şekil 20. Sprinkler santralı 

 

  
 

Şekil 21. Free cooling ve kondenser pompaları 
 

 
Şekil 22. Holding kule 1 No’lu havalandırma 

santralı 
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Şekil 23. Holding kule 14. tesisat katı Şekil 24. Yedek parça deposu 

  
Şekil 25. 14 Yıllık klima santralları içinden 

görünüm Şekil 26. Klima santralı iç görünümü 

  
Şekil 27. Klima santraları Şekil 28. Klima santralları 
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Şekil 29. Sprinkler santralı Şekil 30. 2 No’lu havalandırma santralı, ısıtma 
kollektörü 

  

Şekil 31. Soğutma sant. ana dağıtım kolektörü Şekil 32. 14. Tesisat katı sprinkler pompaları 

  
Şekil 33. Deprem algılama ve uyarı cihazı Şekil 34. Soğutma kulesi tesisatı ve yangın 

pompaları 
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SONUÇLAR 
 
Seçimleri doğru yapılmış iyi bir Proje ile kaliteli malzeme ve işçilik yapılmış olduğu düşünülen yüksek 
ve Teknolojik bir binanın yaşamsal ömrünün uzatılması ve en ekonomik işletmenin sağlanabilmesi için 
gerekli olan nedenler şunlardır. 
 

1- Sistemleri çok iyi tanıma ve sahip olma duygusu, 
2- Teknolojinin sürekli takibi ve sistem modifikasyonları, 
3- Ciddi ve sürekliliği olan yeniliğe açık, bir işletme yönetimi, 
4- Sürekliliği olan ve taviz verilmeyen koruyucu bir bakım, 
5- Profesyonel ve konusunda uzman teknik ekip oluşumudur.  
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KAMU SEKTÖRÜNDE ENERJİ YÖNETİMİ: 
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) ÖRNEĞİ 
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Gülden GÖKÇEN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bina kabuğu ve iklimlendirme sistemlerinden kaynaklanan ısı kayıpları, binalarda ısıl konforun 
sağlanması ve enerji tüketimi üzerinde negatif etkilere yol açmaktadır. Sorunlar genellikle bina 
tasarımı ve yapımı gerçekleştikten sonra, bazen de kullanımın değişmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Bina performansının değerlendirilmesi, açıkların saptanması ve önlemlerin alınmasıyla geç ama etkili 
bir enerji tasarrufu sağlanabilir. 
 
Bu çalışmanın genel amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) mevcut binalarının enerji 
analizlerini (ölçümler ve simülasyon) gerçekleşmek, binaların tasarım, yapım ve işletme 
aşamalarındaki hata ve eksiklikleri ortaya koyarak hem yeni yapılacak binalar hem de mevcut binalar 
için iyileştirme önerileri getirmek, bu önerileri kısmen uygulayarak gerçekleşen iyileştirmeleri ölçmektir. 
Bu genel amacın ilk aşaması olarak kendisine ait ısıtma/soğutma sistemi olan İdari Bina örnek bina 
olarak seçilmiş ve bu binada gerçekleştirilen enerji izleme ve değerlendirme çalışmaları sunulmuştur. 
Çalışma kapsamında Bina’nın çeşitli fonksiyonları için kullanılan enerji miktarları belirlenmiş, zamana 
bağlı olarak incelenmiş ve birim alanda harcanan enerji hesaplanarak standartlara uygunluğu 
araştırılmıştır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Nüfusa ve teknolojik gelişime bağlı olarak enerji tüketimi tüm Dünya’da artış göstermektedir. 2006 yılı 
verilerine göre Dünya’da tüketilen enerji bir önceki yıla göre %2,4 artmıştır. Türkiye’de ise elektrik 
tüketimi yıllık ortalama %7’nin, birincil enerji tüketimi ise %5’in üzerinde bir hızla artış göstermektedir. 
2006 yılında Türkiye’nin genel enerji tüketimi 92,3 MTEP’e ulaşmıştır. Elektrik enerjisi tüketimi 2005 
yılında 161,9 milyar kWh olarak gerçekleşirken, 2006 yılı sonunda tüketim 173 milyar kWh’e 
ulaşmıştır. Doğalgaz tüketimi ise 2006 yılında %13,5 artışla 30,5 milyar metreküp olarak belirlenmiştir 
[1]. 
 
Genel enerji talebimizin 2010 yılında 126 MTEP’e, 2020 yılında ise 222 MTEP’e ulaşması 
beklenmektedir. Ülkemizin dışa bağımlılık oranı %72’ler seviyesinde olup yükselme eğiliminde olduğu 
görülmektedir [2]. 
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Tüm bu veriler gözönünde bulundurulduğunda Türkiye’nin durumu şu şekilde özetlenebilir: 
 

1- Türkiye enerji kaynakları açısından kendi kendine yeterli olmayıp dışa bağımlıdır ve bu dışa 
bağımlılık her geçen yıl artmaktadır. 

2- Gelişmekte olan ülkeler sınıfındaki Türkiye’nin enerji talebi dünya ortalamasının üstünde 
artmaktadır. 

3- Ekonomi ve sanayinin temel öğesi olan enerjinin girdi maliyeti de artma eğilimindedir. Serbest 
piyasa ekonomisi koşullarında rekabet edebilme özelliği büyük ölçüde enerji fiyatlarına 
bağlıdır. 

 
Bu koşullarda yapılması gereken, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmesi ve enerji tasarrufudur. 
Bu noktada en ucuz, en hızlı ve en ekonomik şekilde sonuca gidilecek yol enerji tasarrufudur. 

 
Ülkemizin 2006 yılı enerji tüketiminin sektörel dağılımı; %38’i konut ve işyerlerinde, %36’sı sanayide, 
%20’si ulaşımda, geri kalanı ise diğer kalemlerde olacak şekilde gerçekleşmektedir [3]. 

 
Sanayi ve ulaşımdaki enerji kullanımında tasarruf, uzun vadeli ve hatırı sayılır miktarda yatırım 
gerektirmektedir. Çünkü bu alanlarda kullanılan konveksiyonel yöntemleri değiştirmek zordur. Konutlar 
ve işyerlerinde (binalar) ise yapılacak küçük değişiklikler ve planlamalar etkisini kısa sürede gösterip 
enerji tasarrufuna katkıda bulunabilir. 
 
Özellikle kamu binalarında iklimlendirme ve aydınlatma sistemlerinin harcadığı enerji, toplam enerji 
tüketiminde önemli bir yer tutmaktadır. İYTE’de elektrik tüketimi 2000 yılına göre 2001 yılında %31, 
2002 yılında ise %49 artış göstermiştir. Yaz aylarında ise soğutma sisteminin devreye girmesiyle 
elektrik tüketimi yaklaşık %164 artmaktadır [4]. 2004-2006 yılları Kampüs ve İdari Bina elektrik tüketimi 
bilgileri Şekil 1’de verilmiştir [5].  
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Şekil 1. 2004-2006 yılları İdari Bina ve Kampüs toplam elektrik enerjisi tüketimi [5]. 

 
Enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve enerji yönetimi birbiriyle ilintili kavramlardır. Enerji yönetimi; 
enerjinin kullanıldığı alanlarda verimli olarak tüketilmesi ve gereken birimlerde enerji tasarrufunun 
sağlanmasıdır. 
 
Bir binada enerji yönetim sisteminin kurulabilmesi için binanın enerji performansının belirlenmesi 
gerekir. Bunun için de öncelikle binaya ait önemli parametrelerin bilinmesi gerekmektedir. Bu 
parametreler; 
 
Çalışma Alanı: İşyerleri için mesai saatleri içinde kullanıma açık olan ve ısıtma/soğutmanın aktif 
olarak kullanıldığı alandır. Konutlar için ise kullanılan ve ısıtma/soğutmanın yapıldığı alanlardır. 
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Yapının enerji tüketimi: Bu değer geçmiş dönemlerin elektrik ve yakıt faturalarından elde 
edilebileceği gibi anlık ya da zamana bağlı ölçümler yapılarak daha doğru bir şekilde bulunabilir. Bu 
tüketim değerinde önemli olan parasal değerler değil tüketilen enerji türlerinin(elektrik, katı yakıt, sıvı 
yakıt) miktarlarıdır. 
 
Hacim iklimlendirmesi için kullanılan enerji: Binalardaki kullanılan enerjinin büyük bir kısmının 
ısıtma, soğutma ve havalandırmada kulanıldığı bilinmektedir. Ayrıca en çok tasarruf sağlanabilecek 
kısım da buradadır. 
 
Binanın kullanım süresi: Bu süre binada aktif olarak aydınlatma, ısıtma-soğutma ve diğer kullanımlar 
için enerjinin tüketildiği zamandır. 
 
Bu parametrelerin bilinmesiyle binanın enerji performansının belirlenemsi çalışmalarına başlanabilir. 
Binanın enerji performansının bilinmesinin yararları: 
 

1. Performans değeri standartlar ile karşılaştırılarak enerji tasarruf potansiyeli belirlenebilir ve 
buna göre yapılacak çalışmalar düzenlenebilir, 

2. Enerjinin hangi alanlarda veya hangi işlevde verimli yada verimsiz kullanıldığı bulunup 
tasarrufun ve iyileştirmelerin nerelerde yapılması gerektiği belirlenebilir, 

3. Yapılan iyileştirmelerin etkileri incelenip önceki değerlerle karşılaştırılabilir [14]. 
 
Çalışmanın amacı; kendisine ait ısıtma/soğutma sistemi olan bir binada enerji analizi gerçekleştirmek, 
bina ve işletme performansını belirlemek ve enerji değerlendirmesini yapmaktır. Bu amaca uygun bir 
örnek çalışma için  “İdari Bina” seçilmiştir. 
 
 
 
 
2. BİNA BİLGİLERİ 
 
İYTE İdari Bina (Daire Başkanlıkları Binası); doğu-batı eksenine konumlanmış açık meskenli 3+1(+1 
zemin) katlı bir ofis binası olarak tanımlanabilir. 5190 m2 brüt, 5090 m2 net kullanım alanıyla 2000 
yılında hizmete girmiştir. Bu tarihten günümüze binada çeşitli değişiklikler yapılmıştır. 2007 Temmuz 
ayı itibariyle binanın Kampüs içindeki konumu Şekil 2’de, kullanım bilgileri ise Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Şekil 2. İdari Bina lokasyonu. 

İdari Bina 
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İdari Bina kendisine ait merkezi ısıtma/soğutma sistemine sahiptir. Isıtma sistemi; her biri 291kW 
kapasitede fuel-oil yakıtlı 2 adet kazandan (2x291 kW) ve 20 tonluk yakıt tankından oluşmaktadır. 
Tesisat projesine göre binanın toplam ısı yükü 446 kW’dır. Yakıt olarak 6 numaralı fuel-oil 
kullanılmaktadır. Binanın soğutma sistemi; 3 adet hava soğutmalı, konderserli dış üniteden 
oluşmaktadır. 311,9 kW soğutma gücüne sahip dış ünitenin 37°C dış ortam sıcaklığında tükettiği enerji 
kompresör için 127,5 kW, 9 adet pompa için ise 32,4 kW’dır. Binanın tesisat projesine göre toplam 
soğutma yükü 500 kW’dır [5]. Hacimlerde ısı transferi hem ısıtma hem soğutmada kullanılan fan-coiller 
ile sağlanmaktadır. Ayrıca binada pencerelerde gölgeleme sağlamak amacıyla jaluziler 
kullanılmaktadır. 
 
Tablo 1.  İYTE İdari Bina kullanım bilgileri [5]. 
 

Mekan Adet Alan (m²) 
Bilgisayar lab (0-50m2) 1 152 
Diğer lab 15 734 
Kantin 1 172 
Toplantı salonu 6 200 
Akademik Pers. Odası 40 860 
Kazan Dairesi 1 153 
İdari Per. Odası 47 1541 
Ambar 1 140 
WC 14 246 
Arşiv 2 54 
Hol+Merdiven 3 654 
Atölye 2 184 
Toplam 133 5090 

 
 
 
 
3. YÖNTEM  
 
İdari Bina’nın 2006 yılına ait enerji performansını belirlemek amacıyla; 
 

• Yapının tümünü temsil edecek şekilde belirlenmiş 14 noktaya mini veri toplayıcılar 
yerleştirilerek iç sıcaklık ve bağıl nem verileri tüm yıl boyunca 10 dk’lık aralıklarla toplanmıştır. 

• Binanın ısıtma, soğutma ve diğer enerji tüketim bilgileri toplanmıştır. 
o 2006 yılına ait elektrik tüketim verileri aylık sayaç okumalarından alınmıştır. Binaya ait 

3 adet sayaç mevcuttur. Bunlardan bir tanesi ısıtma sistemi pompalarına, ikincisi 
soğutma sistemine, üçüncüsü ise aydınlatma ve cihaz kullanımlarına aittir. 

o Yakıt tüketim verileri ise yakıt alım faturalarından alınmıştır. 
• Dış ortama ait sıcaklık ve rüzgar hızı verileri İYTE Kampüsü’nde bulunan ve 10 dk’lık 

aralıklarla veri toplayan meteoroloji istasyonundan alınmıştır. 
• Mimari ve tesisat projeleri incelenerek uygulama sırasındaki değişiklikler belirlenmiştir. 
• Termal kamera ölçümleri yapılmış, ısı köprüleri ve binanın dış yüzeyindeki sıcaklıklar 

belirlenmiştir.  
 
Toplanan veriler ile katların ortalama nem ve sıcaklıkları, binanın ısıtma, soğutma ve diğer kullanımlar 
için harcadığı enerji ve 2006 yılı için m2 başına tüketilen enerji hesaplanmış ve standartlarla 
karşılaştırılmıştır. 
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SONUÇLAR 
 
İdari Bina’nın enerji performansını belirlemek amacıyla ölçülen iç sıcaklık ve bağıl nem verileri mini 
veri toplayıcılar tarafından toplanmaktadır. Veri toplayıcılar 3 katta 14 odaya yerleştirilmiş ve krokisi 
Şekil 3’de, kullanım bilgileri Tablo 2’de verilmiştir. 10 dk’lık aralıklarla 2006 yılı boyunca toplanan 
verilerin aylık ortalamaları ise Şekil 4’de verilmiştir.  
 

 

          

 
Şekil 3. İdari Bina mini veri toplayıcı yerleşim planı. 
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Şekil 4’den de görüleceği gibi ısıtma sisteminin devrede olduğu Kasım-Mart aylarında 20-22°C konfor 
sıcaklığında olması gereken ofis, sınıf gibi hacimlerde Ocak ayı hariç bu değerlere yaklaşıldığı 
görülmektedir. Soğutma sisteminin devrede olduğu Haziran-Ağustos aylarında ise 22-25°C olması 
gereken konfor sıcaklığı sağlanamamaktadır.  
 
Ölçüm yapılan her bir katın aylık ortalama sıcaklık dağılımı Şekil 5’te verilmiştir. Kış aylarında en 
düşük sıcaklıkların çatıdan olan ısı kaybından dolayı 3. katta, en yüksek sıcaklıkların ise 2. katta  
kaydedildiği görülmektedir. Yaz aylarında ise en düşük sıcaklığa 1. katta ulaşılmaktadır. Diğer katlarla 
karşılaştırıldığında 2. katın tüm yıl boyunca en yüksek sıcaklığa sahip olduğu görülmektedir.  
 
Tablo 2. Veri toplayıcıların bulundukları odaların kullanım bilgileri. 
 

Oda No Kat Kullanım Şekli 
1 1 İdari Personel 
2 1 İdari Personel 
3 2 Sınıf 
4 2 Akademik Personel 
5 2 Akademik Personel 
6 2 İdari Personel 
7 2 İdari Personel 
8 3 İdari Personel 
9 3 Akademik Personel 

10 3 Akademik Personel 
11 3 Laboratuvar 
12 3 İdari Personel 
13 3 İdari Personel 
14 3 Toplantı Odası 
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Bağıl nem 44,6 46,0 51,4 49,6 46,5 41,5 42,4 40,5 43,9 50,2 46,2 39,8

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Agustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

 
 

Şekil 4. İdari Bina 2006 yılı aylık ortalama iç ortam sıcaklığı ve bağıl nem değerleri. 
 
İdari Bina’nın elektrik tüketimi verileri aylık sayaç okumalarından alınmıştır. Binada bulunan  3 adet 
sayaçtan bir tanesi ısıtma sistemi pompalarına, ikincisi soğutma sistemine, üçüncüsü ise aydınlatma 
ve cihaz kullanımlarına aittir. Merkezi ısıtma sistemi kazanlarında yakıt olarak kullanılan fuel-oil 
tüketim verileri ise yakıt alım faturalarından alınmıştır. Binanın 2006 yılı aylık elektrik ve yakıt tüketim 
değerleri Tablo 3’te verilmiştir. 
 
Tablo 3’ten de görüleceği gibi binanın 2006 yılı toplam elektrik yüketimi 331860 kWh, yakıt tüketimi ise 
21,3 ton (195398 kWh)’dur. Toplam enerji tüketimi ise 527258 kWh olarak gerçekleşmiştir. 
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Yıllık toplam ısıtma (elektrik+yakıt), soğutma ile aydınlatma+cihaz sayaç okumalarının dağılımı Şekil 
6’da verilmiştir. Binanın tesisat projesinde hesaplanmış ısıtma ve soğutma yükleri ve yıllık 630 saat 
ısıtma, 350 saat soğutma yapıldığı kabulü ile tüketilmesi gereken enerji ısıtma için 280980 kWh, 
soğutma için ise 175000 kWh olmalıdır. Fakat binada ısıtma için 200898 kWh, soğutma için ise 79260 
kWh harcandığı görülmektedir. Konfor koşullarının sağlanması için binaya verilmesi gereken ilave 
enerji miktarları ısıtma için 80082 kWh, soğutma için ise 95740 kWh’dir. Binada ek enerji ihtiyacı 
yardımcı ekipmanlarla (elektrik sobası, klima, vantilatör vb.) sağlanmaktadır. Aydınlatma ve cihaz 
kullanım sayacı verilerine bakıldığında tüketimin 14100-31600 kWh arasında değiştiği görülmektedir. 
Tüketimde yıl içinde %124’e varan artışlar yaşanmaktadır. Tüketimin en yüksek olduğu ay Kasım 
ayıdır. Isıtma ve soğutmanın yapılmadığı ayların ortalaması o yıl için baz yük olarak alınarak, merkezi 
ısıtma ve soğutma sistemi dışında ısıtma ve soğutma için yardımcı ekipmanlarda harcanan enerji 
miktarları hesaplanmıştır. Bu kabule göre; ısıtma için harcanan ilave enerji 29000 kWh, soğutma için 
harcanan ilave enerji ise 20600 kWh’dir. Bu durumda elde edilen yeni enerji tüketim dağılımı Şekil 
7’de verilmiştir. 
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Şekil 5. İdari Bina’da katlara göre iç ortam sıcaklığı dağılımı. 
 
Tablo 3. İdari Bina 2006 yılı toplam enerji tüketimi verileri [5].  
 

 
Elektrik tüketimi 

(kWh) Yakıt tüketimi 
Toplam enerji 

 tüketimi 
 (elektrik+yakıt) 

(kWh)  

Aydınlatma 
+ 

cihaz 
(kWh) 

Isıtma 
sistemi 

Soğutma 
sistemi Toplam 

Yakıt 
(kg) 

Eşdeğer 
 (kWh)* 

Ocak 20200 1260 - 21460 5300 48620 70080 
Şubat 20400 1110 - 21510 3300 30273 51783 
Mart  19200 470 - 19670 1850 16971 36641 

Nisan 19600 250 - 19850 1050 9633 29483 
Mayıs 23600 10 - 23610 - - 23610 

Haziran 20300 - 16700 37000 - - 37000 
Temmuz 22900 - 17300 40200 - - 40200 
Agustos 21200 - 34200 55400 - - 55400 

Eylül 14100 - - 14100 - - 14100 
Ekim  14900 540 3800 19240 1550 14219 33459 

Kasım 31600 670 3800 36070 2050 18806 54876 
Aralık  19100 1190 3460 23750 6200 56876 80626 

Toplam 247100 5500 79260 331860 21300 195398 527258 
*1 ton fuel oil = 11467 kWh, yanma verimi = %80 [6] 
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Dış ortama ait sıcaklık, nem, rüzgar hızı ve yönü bilgileri İYTE Kampüsü’nde bulunan meteoroloji 
istasyonu tarafından 10 dk’lık aralıklarla toplanmaktadır. Çalışmada kullanılan 2006 yılı sıcaklık ve 
rüzgar hızı verileri İYTE meteoroloji istasyonundan alınmış ve bu değerlere ait aylık ortalamalar Şekil 
8’de verilmiştir [7].  
 

Toplam Enerji Tüketimi

% 39  Isıtma            
200898 kWh

%14 Soğutma         
79260 kWh

 %47 
Aydınlatma+ 
diğer 247100 

kWh

 
 

Şekil 6. Enerji tüketim dağılımı (sayaç okumaları). 
 

Toplam Enerji Tüketimi

%37
Aydınlatma+ 

diğer    
197500kWh

%19Soğutma         
998600kWh

%44 Isıtma            
229898 kWh

 
 

Şekil 7. Modifiye edilmiş enerji tüketimi dağılımı. 
 
Isıtma Sezonu 
 
Dış ortam sıcaklığı; bir binanın ısı yükünün belirlenmesinde en önemli faktörlerden biridir. Enerji 
tüketim verilerinin istatistiksel analizi, enerji tüketiminin %90 güvenilirlikle sadece dış sıcaklığa bağlı 
olarak tahmin edilebileceğini gösterir [8, 9, 10]. Basit statik modeller bu amaç için lineer regresyonu 
kullanırlar [11-13]. Isıtma sezonu için, İdari Bina’nın ölçülen aylık ortalama iç-dış ortam sıcaklık farkı ile 
aylık enerji tüketim değerleri Şekil 9’da verilmiştir. 
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Şekil 9, beklendiği gibi enerji tüketiminin iç ve dış ortam sıcaklık farkına bağlı olarak değiştiğini 
göstermektedir. PRISM CO modeli [14] kullanılarak İdari Bina’nın ısıtma sezonundaki enerji tüketimi 
ile iç-dış ortam sıcaklık farkı arasında doğrusal bir ilişki olduğu gözönünde bulundurularak Eşitlik 
1’deki gibi bulunmuştur.   
 

TE ∆+−= *823120000      (R2=0.80)         (1) 
 
E: enerji tüketimi, ΔT: iç-dış ortam sıcaklık farkı 
 
Eşitlik 1’i belirleyen üç parametre vardır; baz yük, ısıtma eğimi ve iç-dış ortam sıcaklık farkı. Burada ay 
bazında baz yük 20000 kWh, ısıtma eğimi 8231 kWh/°C’dir.  Burada iç sıcaklık değeri olarak referans 
sıcaklığı değil ölçülen iç ortam sıcaklıkları alınmıştır. İç ve dış ortam sıcaklığının eşit olduğu ΔT=0 
durumunda binanın aylık baz enerji tüketimi 20000 kWh olarak bulunmuştur. Enerji tüketiminin sıfır 
olduğu durumda ise ΔT=2,43’dür. Bunun anlamı bina ile dış ortam sıcaklığı arasında 2,43°C fark 
olmadan ısıtma ihtiyacının oluşmadığıdır. Bu da merkezi ısıtma sistemi operatörlerinden alınan 
referans oda ile dış ortam sıcaklık farkı 3°C olmadan ısıtmanın başlamadığı bilgisini doğrulamaktadır. 
R²’nin düşük olması, Nisan ve Ekim aylarında iç-dış ortam sıcaklık farkının yüksek olması fakat buna 
rağmen enerji tüketiminin düşük olmasından kaynaklanmaktadır.   
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Şekil 8. 2006 yılı İYTE Kampüsü ortalama dış ortam sıcaklığı ve rüzgar hızı verileri [7]. 
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Şekil 9.  İdari Bina ısıtma sezonu iç ve dış ortam sıcaklık farkı ile enerji tüketiminin değişimi. 

 
Isıtma sezonunda binadan gerçekleşen ısı kayıplarının görüntülenmesi için çekilen termal kamera 
görüntülerinden 15 Şubat 2006 tarihine ait olanı Şekil 10’da verilmiştir. Bulutlu bir havada 
gerçekleştirilen çekimler sırasında güneşin çıkması nedeniyle sadece binanın 2 cephesine ait 
görüntüler kullanılabilmektedir. Tüm görüntülerde en büyük ısı kaybının pencere çerçevelerinden 
olduğu görülmektedir. Dış ortam sıcaklığının ortalama 4.6°C, nem değerinin %40 ve rüzgar hızının 3.5 
m/s olduğu 15 Şubat tarihinde pencere çerçeve sıcaklıkları 8-12°C olarak belirlenmiştir. Ayrıca 
duvarlarda kolon ve kirişlerin ısı köprüsü görevi gördüğü, duvar yüzey sıcaklıkları ve özellikle fan-
coil’lerin bulunduğu pencere altlarında görülen yüksek sıcaklığın duvarlardaki yetersiz izolasyondan 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 
 
 

 

 

  
 

a) 
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b) 
 

Şekil 10. Termal kamera görüntüleri a) Ön cephe b)Yan cephe. 
 
Soğutma Sezonu 
 
Binada ölçülen iç ortam sıcaklığı değerleri, soğutma ihtiyacı olan Haziran, Temmuz, Agustos aylarında 
dış ortam sıcaklıklarına yakın seyretmiştir, bu da soğutma sisteminin tam kapasite ile çalışmadığını 
göstermektedir. Bu nedenle iç ortam sıcaklığı için ölçülen sıcaklıklar yerine konfor sıcaklığı değeri olan 
22°C alınmıştır. 22°C iç ortam sıcaklığı ile ölçülen dış ortam sıcaklığının farkı ve aylık enerji tüketim 
değerleri Şekil 11’de verilmiştir. Isıtma sezonunda olduğu gibi soğutma sezonunda da enerji 
tüketiminin sıcaklık farkı ile değiştiği görülmektedir. Isıtma sezonu için kullanılan model İdari Bina’nın 
soğutma sezonundaki enerji tüketimi ile dış-iç ortam sıcaklık farkı arasındaki ilişkiyi belirlemek için 
kullanılmış ve Eşitlik 2’deki bağıntı elde edilmiştir. 
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Şekil 11. İdari Bina soğutma sezonu iç ve dış ortam sıcaklık farkı ile enerji tüketiminin değişimi. 

 
TE ∆+−= *89017723        (R2=0.99)        (2) 
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Eşitlik 2’de baz yük 7723 kWh, soğutma eğimi 8901 kWh/°C’dir. Soğutma eğimi ile ısıtma eğimi 
birbirine yakın değerlerdir ve binanın ısıl davranışını yansıtmaktadır. 
 
Binanın enerji performansını belirlemek için, ısıtma-soğutma ile aydınlatma ve cihaz kullanımlarını 
kapsayan toplam enerji tüketimi değerleri kullanılarak birim alanda harcanan enerji tüketiminin 
hesaplanması ve indislerle karşılaştırılması gerekir. Bunu için de öncelikle ısıtma-soğutmada 
kullanılan enerjinin iklim koşullarından bağımsız hale getirilmesi ve standart iklim koşullarına göre 
düzeltilmesine ihtiyaç vardır. Hava düzeltme faktörü (HDF) ile tanımlanan düzeltme değeri, Eşitlik 
3’den de görüleceği gibi Türkiye için belirlenen standart derece-gün değeri olan 2547’nin yerel derece-
gün değerine bölünmesiyle hesaplanır [14, 15].  
 

günderece
HDF

−
=

2547
          (3) 

 
İYTE Kampüsü için belirlenen derece-gün değeri 1737.8 [4] kullanılarak hesaplanan HDF değeri 
1.46’dır. Bu değere göre ısıtma-soğutma enerji tüketimi düzeltildiğinde elde edilen tüketim değerleri 
Tablo 4’de verilmiştir. 
 
Tablo 4. HDF’ye göre düzeltilmiş enerji tüketim değerleri. 
 

Kullanım Enerji tüketimi 
(kWh) 

Isıtma-soğutma 481447 
Aydınlatma+cihaz 202200 

Toplam 683647 
 
Tablo 4’de elde edilen toplam enerji tüketimi değeri, İdari Bina’nın toplam aktif kullanım alanı olan 
3659 m2‘ye bölündüğünde birim alana düşen enerji tüketimi 187 kWh/m2yıl olarak hesaplanır. EİEİ 
tarafında yapılan bir çalışmada, İzmir’in de içinde bulunduğu 1. bölgede birim alana düşen enerji 
tüketimini 184 kWh/m2yıl olarak belirlenmiştir [16]. 
 
 
 
 
TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
 
İç ortam sıcaklık ve nem değerlerinin veri toplayıcılar aracılığı ile 10’ar dk’lık aralıklarla ölçülebilmesine 
rağmen elektrik tüketimi verileri aylık, yakıt tüketimi verileri ise yıllıktır. Daha detaylı bir performans 
değerlendirme için elektrik ve yakıt tüketimlerinin de sık aralıklarla toplanması ve kaydedilmesi gerekir. 
Bu amaçla satın alınan güç analizörleri elektrik sayaçlarına bağlanmış fakat 2006 yılında veri 
toplanamamıştır. Yakıt tüketimi için ise bir debimetre satın alınmış ve ana yakıt deposu çıkışına monte 
edilmiştir. Fakat yakıt sıcaklığının düşük olması nedeniyle brülörlere yeterli yakıt ulaşamadığı için 
sökülmüş ve kazanlardan birinin girişindeki ısıtıcı çıkışına monte edilmiştir. Bu durumda ikinci bir 
debimetre ihtiyaçı doğmuştur. 2007-2008 yılı ısıtma sezonundan itibaren güç analizörleri ve ikinci 
debimetrenin de devreye girmesiyle binaya ait detaylı veri toplama ve değerlendirme mümkün 
olacaktır. Kazan verimlerinin belirlenmesi için baca gazı ölçümleri yapılmalıdır.  
 
İdari Bina birim alana düşen enerji tüketim değeri 1. iklim bölgesi için belirlenen değerin %3 üzerinde 
olmasına rağmen Bina’da konfor koşullarının sağlanamıyor olması binada ısı kayıplarının fazla 
olduğunu ve önemli bir enerji tasarrufu potansiyeli olduğunu gösterir. Isı kayıplarının nedenleri ise 
termal kamera görüntülerinden de anlaşılacağı gibi binanın izolasyonunun yeterli olmaması, kalitesiz 
işçilik, kapı, pencere ve çatılardan sızıntı ile olan kayıplardır. Isıtma ve soğutma sistemi operatörlerinin 
sistemin çalışması ve dış ortam sıcaklığına göre kontrolü konusunda eğitilmeleri gerekir. 
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Bina’da konfor koşullarının mevcut sistemlerle karşılanamaması kullanıcıları yardımcı ekipman 
kullanmaya zorlamaktadır. Örneğin, 2006 yılı için kaydedilen en yüksek elektrik tüketimi Kasım ayında 
aydınlatma ve cihaz kullanımı için harcanmıştır ve 31600 kWh’dır. Kasım ayı iç-dış ortam sıcaklık farkı 
8.9°C olmasına rağmen, iç-dış sıcaklık farkının 11°C olduğu Aralık ayının 1/3’ü kadar yakıt 
harcanmıştır. Buna karşılık da Kasım ayında merkezi ısıtma sisteminin açığını kapatmak için 
kullanılan elektrikli ısıtıcılar nedeniyle aydınlatma ve cihaz kullanım değeri en yüksek değerine 
ulaşmıştır. Yakıt tüketiminden yapılan tsarruf elektrik tüketimi ile kompanse edilmiştir, bunun faturası 
da Kasım ayı için 400 YTL olarak hesaplanmıştır. 
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Murat TÜZEN 
İzzet ŞENOL 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
1912 yılında küçük bir eczane laboratuvarı olarak kurulan Abdi İbrahim İlaç, bugün Türk ilaç 
sektörünün lider firmaları arasında yer almaktadır. Ürün portföyündeki 200’ü aşkın ilaç ile 40'a yakın 
uluslararası firma tarafından tercih edilmekte ve sektörde en çok lisansörle çalışan kurum niteliğini 
taşımaktadır. Abdi İbrahim İlaç, 2000 yılından bu yana İstanbul Hadımköy’de inşa edilen 45,000 m²’lik 
modern üretim tesisinde yılda 210 milyon kutu ilaç kapasitesi ve 2000’i aşkın çalışanı ile faaliyet 
göstermektedir. Bu tesiste kuruluşundan itibaren enerji yönetimi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 
2000-2005 yılları arasında gerçekleştirilmiş olan; havalandırma sistemleri resirkülasyonu, ayarlanabilir 
fan kanatçık motoru-frekans sürücüsü dönüşümü, klima sistemlerinin programlanabilmesi için işletim 
otomasyonunun revize edilmesi ve işletilmesi, bina ve ekipman ısıtma–soğutma sistemlerinde 
izolasyonunun iyileştirilme ve bakımı, soğutma suyu pompalarının frekans sürücü uygulaması, iç-dış 
aydınlatma armatür değişimi, basınçlı hava kurutucuların çalışma teknolojilerinin değişimi, doğalgaz 
dönüşümü, doğalgaz manyetik yakıt tasarruf cihazı uygulaması, buhar kazanlarında türbülatör 
uygulaması, buhar kazanlarında ekonomizer uygulaması ve buhar sisteminde saf su kullanımına 
geçilmesi projeleri ile toplamda 2000 – 2005 yılları arasında üretimdeki %40 artışa rağmen harcanan 
enerji miktarında %7’lik bir düşüş sağlanmıştır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Üretim tesislerimizde üretim: 
 

- Son model üretim ve ambalaj makineleri kullanılarak 
- Otomasyon kontrollü oda koşullarında, 
- Kişisel müdahale olmadan 
- Ürünle temas olmadan yapılmaktadır. 

 
ARGE binası; 
 

- 13.000 m2 kapalı alan sahip 
- Yeni formülasyon çalışmaları 
- Ürün geliştirilmesi çalışmaları yapılarak 
- Dünya pazarına satış hedeflenmektedir. 

 
Üretim alanlarında ve laboratuarlarda; 
 

- GMP (İyi İmalat Uygulamaları) 
- GLP ( İyi Laboratuar Uygulamaları ) gereklilikleri karşılanmaktadır. 

 
Bunların neticesinde EU-GMP Sertifikası alınmıştır. 
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Çevre; 
 

- Tüm yasal izinler mevcut 
- Modern, otomasyon kontrollü atıksu arıtma tesisi 
- Doğal gaz kullanımı 
- Özel filtrelere sahip havalandırma sistemleri 
- Lisanslı firmalar ile katı atık bertarafı yapılmaktadır. 

 
Yüksek verim, düşük enerji tüketimi anlayışı ile doğal kaynakların en etkin şekilde kullanıldığı üretim 
tesislerimizde çevre duyarlılığı ön planda tutulmaktadır. 
 
Başarının ana kaynağı 2000 yılından başlanan enerji verimliliğini artırmaya yönelik uzun ve kısa vadeli 
projelerimizdir. Bu kapsamda yapılan enerji verimliliği projeleri aşağıdadır: 
 
 
 
 
2. ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJELERİ 
 

- Havalandırma sistemleri Resirkülasyon uygulamaları 
- Fan kanatçığı - frekans konvertörü dönüşümü 
- Soğutma suyu pompalarının frekans sürücüsü uygulaması  
- İç ve dış aydınlatma armatür değişimi 
- Basınçlı hava kurutucuların çalışma teknolojilerinin değiştirilmesi 
- Doğalgaz dönüşümü 
- Buhar kazanlarında türbulatör uygulaması 
- Buhar kazanlarında ekonomizör uygulaması 
- Buhar sisteminde saf su kullanımına geçilmesi 
- Doğalgaz manyetik yakıt tasarruf cihazı uygulaması 
- Bina ve ekipman ısı izolasyonunun iyileştirme ve bakımı 
- Klima sistemlerinin programlanabilmesi için işletim otomasyonun revize edilmesi 

 
Havalandırma Sistemleri Resirkülasyon Uygulamaları 
 
İlaç üretiminde klima santralleri aşağıdaki koşulları sağlaması nedeniyle çok önemlidir: 
 

- Üretim alanlarında sıcaklık, nem, havadaki partikül sayısı standartlarda belirtilen seviyelerde 
olmalı. 

- Odalar arasıda basınç farkları yaratılmalı. 
- Sıcaklık ve nem değeri için soğutma ve ısıtma sistemi 100% çalışır olmalı  ve 24 saat kontrol 

altında tutulmalı.  
- Santralde kullanılan filtrelerin sürekli kontrol edilmeli ve 24 saat anında izlenmeli. 

 
Proje Uygulaması ; 
 
Proje öncesi 3 büyük santralimizde şartlandırılan hava ortamda kullanıldıktan sonra egzoz ediliyor idi. 
Ortama verilen bu değerli havanın tekrar kullanımı sağlanmıştır. Böylece: 

- Likit üretim bölümü Sistem 3  46910 hm /3
 

- Katı Üretim bölümü Sistemi 4  59.183 hm /3
 

- Katı üretim bölümü Sistemi 4  40.147 hm /3
 

Toplam      146.240 hm /3
 iklimlendirilmiş hava resirkülasyon ile 

tekrar geri kazanıldı. 
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- İhtiyaç duyulan taze hava miktarı 44.448 hm /3
 indirildi. 

- Mevcut otomasyon sistemi projeye çalışmalarına uygun olarak iyileştirildi. 
- Sistem valide edildi. 
- 2.352.630.600 kcal/yıl enerji tasarruf sağlandı. 
- Filtrelerin ömürleri uzadı. 
- Atık miktarı ve bertaraf maliyeti azaldı. 

 
 
Sistem 3 
 

- Toplam Debi : 46.910 hm /3
 

- %34 dış hava : 15.940 hm /3
 

- Mahal  : %50 rH, 22°C 
 
Yaz Şartları 
 

- Dış Hava : 26°C , % 55 rH, 19,5°C yaş termometre 
- (Haziran- Temmuz- Ağustos-Eylül ayları meteoroloji bölge müdürlüğü ortalama verileri 

alınmıştır. Saat 14.00 değerleri alınmış ve gün içinde 12 saat soğutma yapıldığı 
öngörülmüştür. Temmuz ayında 2 haftalık genel bakım duruşu dahil edilmemiştir.) 

- COP Chiller  : 2,5  COP: Performans katsayısı 
- %100 Dış Hava 
- Q (serp.) =(46.910 m³/h) x(1,19 kg/m³)x(55,6-33,8) kj/kg x(1/4,18) =291.134kcal/h = 338,5kW 
- %34 dış hava 
- Q(serp)  =(46.910 m³/h)x1.19 kg/m³x(47,3-33,8)kj/kg x(1/4.18) = 180,289 kcal/h = 209,6 kW 
- Enerji kazancı = (291.134kcal/h-180,289 kcal/h) =   110.845 kcal/h  =  128,9 kW 
- Kazanç =(128,9)/2.5x(12saat)x(110 gün)x(84.775 Tl/kWh) = 5.768 YTL/yıl 

 
Kış Şartları 
 

- Dış Hava : 11°C  
- (Soğutma yapılan yaz ayları  dışında kalan aylarda ısıtma yapıldığı kabulu ile ilgili 8 ay için 

meteoroloji bölge müdürlüğü ortalama verileri alınmıştır. Ortalama gün sıcaklık değeri alınmış 
ve gün içinde 24 saat ısıtma yapıldığı öngörülmüştür.) 

- %100 dış hava 
- Q(serp.)  = (46.910 m³/h)x(0,29)x(22-11) = 149.643 kcal/h 
- %34 dış hava 
- Q(serp.)  = (15.940 m³/h)x(0,29)x(22-11) = 50.849 kcal/h 
- Enerji kazancı = (149.643-50.849)(kcal/h) = 98.794 kcal/h  
- Enerji kazancı = 98.794 (kcal/h)x(180.000TL/kg)x(24)x(240)x 1/(9600x0,80)  = 13.337 YTL/yıl 
- Sistem 3 toplam enerji kazancı =(110.845 +98.794) kcal/h= 209.639 kcal/h 
- Sistem 3 toplam tasarruf=  5.768. +13.337= 19.106 YTL/yıl 

 
 
Sistem 4 
 

- Toplam debi   : 59.183 m³/h 
- %28.7 dış hava  : 16.986 m³/h 
- COP Chiller   : 2,5 COP: Performans katsayısı 
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Yaz Şartları 
 

- DışHava : 26°C , % 55 rH, 19,5°C yaş termometre 
- (Haziran- Temmuz- Ağustos-Eylül ayları meteoroloji bölge müdürlüğü ortalama verileri 

alınmıştır. Saat 14.00 değerleri alınmış ve gün içinde 12 saat soğutma yapıldığı 
öngörülmüştür. Temmuz ayında 2 haftalık genel bakım duruşu dahil edilmemiştir.) 

- %100 dış hava : 
- Q(serp.) = (59.183 m³/h)x(1,19 kg/m³)x(55,6-33)kj/kgx(1/4,18)  = 380.782 kcal/h  = 443 kW  
- %28,7 dış hava : 
- Q(serp.) = (59.183 m³/h)x(1,19 kg/m³)x(46.6-33)x(1/4,18) =  229.143 kcal/h = 266 kW 
- Enerji kazancı = (380.782 -229.143 ) =151.639 kcal/h 
- Tasarruf = (177)/2,5x(12saat)x(110gün)x(0.85 YTL/kWh) = 7.921 YTL/yıl 

 
Kış Şartları 
 

- Dış Hava  : 11°C  
- (Soğutma yapılan yaz ayları  dışında kalan aylarda ısıtma yapıldığı kabulu ile ilgili 8 ay için 

meteoroloji bölge müdürlüğü ortalama verileri alınmıştır. Ortalama gün sıcaklık değeri alınmış 
ve gün içinde 24 saat ısıtma yapıldığı öngörülmüştür.) 

- %100 dış hava 
- Q(serp.)  = (59.183  m³/h)x(0,29)x(22-11) = 188.794 kcal/h 
- %34 dış hava 
- Q(serp.)  = (16.986 m³/h)x(0,29)x(22-11) = 54.185 kcal/h 
- Enerji kazancı = (188.794 -54.185)(kcal/h) = 134.609 kcal/h  
- Enerji kazancı = 134.609 (kcal/h)x(0.18 YTL/kg)x(24)x(240)x 1/(9600x0,80)= 18.172 YTL/yıl 
- Sistem 4 toplam enerji kazancı =(151.639 +134.609) kcal/h = 286.248 kcal/h 
- Sistem 4 toplam tasarruf = 7.921+18.172 =26.093 YTL/yıl 

 
 
SİSTEM 4a 
 

- Toplam debi  : 40.147 m³/h 
- %28.7 dış hava : 11.522 m³/h 
- COP Chiller  : 2,5   COP: Performans katsayısı 

 
Yaz Şartları 
 

- Dış  Hava  : 26°C , % 55 rH, 19,5°C yaş termometre 
- (Haziran- Temmuz- Ağustos-Eylül ayları meteoroloji bölge müdürlüğü ortalama verileri 

alınmıştır. Saat 14.00 değerleri alınmış ve gün içinde 12 saat soğutma yapıldığı 
öngörülmüştür. Temmuz ayında 2 haftalık genel bakım duruşu dahil edilmemiştir.) 

- %100 dış hava : 
- Q(serp.)  = (40.147 m³/h)x(1,19 kg/m³)x(55,6-33)kj/kgx(1/4,18) =  258.305 kcal/h  = 300  kW 
- %28,7 dış hava : 
- Q(serp.) = (40.147 m³/h)x(1,19 kg/m³)x(46.6-33)x(1/4,18) =  155.440 kcal/h  = 181  kW 
- Enerji kazancı = (258.305 -155.440) =102.865 kcal/h 
- Tasarruf = (119)/2,5x(12saat)x(110gün)x(84.775TL/kWh) = 5.327 YTL/yıl 

 
Kış Şartları 
 

- Dış Hava : 11°C  
- (Soğutma yapılan yaz ayları  dışında kalan aylarda ısıtma yapıldığı kabulu ile ilgili 8 ay için 

meteoroloji bölge müdürlüğü ortalama verileri alınmıştır. Ortalama gün sıcaklık  değeri alınmış 
ve gün içinde 24 saat ısıtma yapıldığı öngörülmüştür.) 

- %100 dış hava 
- Q(serp.)  = (40.147  m³/h)x(0,29)x(22-11) = 128.069 kcal/h 
- %34 dış hava 
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- Q(serp.)  = (11.522 m³/h)x(0,29)x(22-11) = 36.755 kcal/h 
- Enerji kazancı = (128.069 -36.755)(kcal/h) = 91.314 kcal/h  
- Enerji kazancı = 91.314 (kcal/h) x (0.18YTL/kg) x (24)x(240) x 1/(9600x0,80) = 12.327 YTL/yıl 
- Sistem 4a toplam enerji kazancı =(102.865 +91.314) kcal/h = 194.179 kcal/h 
- Sistem 4a toplam tasarruf= 5.326+12.328=17.654 YTL/yıl 

 
 
 
 
3. TASARRUFLAR 
 
Projenin uygulamaya konulmasından sonra sistemlerde kullanılan filtrelerin ömürleri uzamış, bakım 
maliyetlerinde yıllık  4.104 YTL tasarruf elde edilmiştir.  
 

- Tasarruf Miktarı (Enerji)  235 TEP 
- Tasarruf Miktarı (Enerji)  2.352.630.600 kcal 
- Tasarruf Miktarı (Maliyet) 66.957 YTL 
- Tasarruf Oranı (Fabrika ) 14% 
- Tasarruf Oranı (Ekipman) 49 % 
- Toplam Yatırım Miktarı  84.4923 YTL 
- Projenin Geri Ödeme Süresi 1 yıl 3 ay 

 
Ayarlanabilir Fan Kanatçık Motoru -Frekans Sürücüsü Dönüşümü Projesi 
 

 
Şekil 1. Ayarlanabilir Fan Kanatçık Motoru -Frekans Sürücüsü Dönüşümü Projesi 
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Tablo 1. Frekans sürücüsü ve fan kanatçık motoru değişimi ile yapılan tasarruf. 
 

Motor Gücü 
KW 

IGV ile %8 lik tasarruf tüketimi 
KWh/yıl 

Ortalama 
çalışma 

frekansı Hz. 

Sürücü ile 
tüketim 
KWh/yıl 

Tasarruf 
Miktarı 
KWh/yıl 

37 285.936 45,2 211.225 74.711 
11 85.008,0 46,7 69.161 15.847 
60 463.680 40,1 239.189 224.491 
22 170.016,0 42,4 103.704 66.312 
60 463.680 48,0 410.773 52.907 
22 170.016,0 43,5 111.701 58.315 
15 115.920 37,1 47.386 68.534 
7,5 57.960,0 43,8 39.069 18.891 
5,5 42.504 47,5 36.550 5.954 
1,1 8.500,8 48,7 7.837 663 
22 170.016 39,7 84.833 85.183 
15 115.920,0 48,7 106.881 9.039 

18,5 142.968 30,6 32.687 110.281 
15 115.920,0 48,3 104.722 11.198 

311,6 2.408.045 43,6 1.605.718 802.327 

 
Tablo 2. Proje maliyet tablosu 
 

Proje öncesinde yıllık tasarruf miktarı ( B ) 209.395 KWh 

Proje sonrası yıllık tasarruf miktarı (A)  872.102 KWh 

Proje sonrasında elde edilen net tasarruf miktarı ( C ) = ( A ) – ( B )  662.707 (KWh/yıl) 

Toplam yatırım miktarı   32.158 USD 

Geri ödeme süresi 7,6 ay 

Tasarruf  miktarı (Enerji) 57 TEP 

Fabrika tüketimine göre tasarruf oranı   %3,4 

Ekipmanın enerji tüketimine göre tasarruf  oranı  %27,50 
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SONUÇLAR 
 
2000 yılında başlamış olduğumuz enerji verimliliği projelerini 2001 yılından itibaren uygulamaya 
başladık. Bunların sonuçlarını 2002 yılında almaya başladık. Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi 
2000-2005 yılları arasında üretim miktarımız %40 artış göstermesine rağmen toplam enerji tüketimimiz 
%7 azalmıştır. 2001 yılında 1 milyon kutu üretebilmek için 20.1 TEP harcarken, bu rakam 2005 yılında 
12.9 TEP’e gerilemiştir. Bu projeler yapılmamış olsaydık 2005 yılında 121 milyon kutuyu üretirken 20.1 
lik spesifik enerji ile 2224 TEP kullanırdık. Ama biz 1556 TEP ile bu üretimi gerçekleştirdik. 
 
Tablo 3. Abdi İbrahim İlaç Enerji Tablosu 
 

Enerji Türü 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Elektrik KWh. 8.843.040 8.721.600 8.205.103 8.875.600 8.372.646 8.960.364 
Elektrik TEP 761 750 706 763 720 771 
Fuel Oil No.4 lt. 949.400 883.900 747.000 784.000 --- --- 
Fuel Oil TEP 866 806 681 715 --- --- 
Doğalgaz m3 --- --- --- 44.946 875.731 886.472 
Doğalgaz TEP --- --- --- 37 722 731 
Motorin lt. 45.300 58.550 63.100 50.900 49.600 63.700 
Motorin TEP 38 50 53 43 42 54 
Toplam Enerji 
Tüketimi TEP 1.665 1.606 1.440 1.558 1.484 1.556 

ilaç , kutu adet 86.282.642 79.837.123 80.445.292 95.430.610 109.862.070 120.828.805 
Spesifik Enerji 
Tüketimi 
TEP/milyon kutu 

19,3 20,1 17,9 16,3 13,5 12,9 
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ÖZET 
 
Doğal gazın kojenerasyon sistemlerinde kullanılan fosil kökenli yakıtlara (katı yakıt, fuel-oil v.b.) oranla 
rezervlerinin fazla olması,  oranla rezervlerininekonomik olması ve çevresel faydaları gibi birçok 
avantajından dolayı doğal gazlı kojenerasyon sistemleri, enerji üretici sistem olarak enerji sektöründe 
önemli bir yere sahiptir. Kojenerasyon, elektrik ve ısı enerjisinin aynı anda bir tekil ısı kaynağından 
elde edildiği sistem olarak tanımlanabilir. Kojenerasyon sistemlerinde temel amaç, yakıtın enerjisinden 
en üst düzeyde yararlanmaktır. Isı ve mekanik enerjinin ayrı ayrı üretildiği klasik tesislerin toplam 
enerji yönünden yararlanma oranı %55-65 civarında iken kojenerasyon tesislerinde bu değer %80-90 
civarındadır. 
 
Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi Merkez Kampüsü’ nün ihtiyaç duyduğu elektrik ve ısı 
enerjisini karşılayabilecek doğal gazlı kojenerasyon sisteminin projelendirmesine yönelik analizin 
sunulması amaçlanmıştır. Bu maksatla hava kompresörü, yanma odası, gaz türbini, hava ön ısıtıcı ve 
ısı rejeneratörü-buhar jeneratöründen oluşan 10 MW gücündeki doğal gazlı kojenerasyon sistemi için 
termodinamik analiz yapılmıştır. Yapılan termodinamik analiz neticesinde 10 MW gücündeki doğal 
gazlı kojenerasyon sistemin, normal şartlar altında kampüsün elektrik ve ısıtma enerji ihtiyacını verimli 
bir şekilde karşılayabileceği tespit edilmiştir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Enerji,. insanoğlunun bugünkü sahip olduğu medeniyetin en temel ve lokomotifi olabilecek taşlarından 
biridir . r. Bu sebeple eBu sebeple enerji üretimi ve tüketimi,. üzerinde titizlikle düşünülmesi ve strateji 
geliştirilmesi gereken konuların başında gelir. . Dünya enerji piyasası iki önemli ihtiyacı karşılamalıdır. 
Bunlardan birincisi yüksek etkinlik bir diğeri ise düşük emisyon değerleridir. Enerji üretimi pahalı ve 
büyük yatırımlar gerektirdiği için kullanımın da bu ölçüde özen istediği gerektirdiği unutulmamalıdır [1]. 
 
Gelişme yolunda hızlı ilerleyen ve sanayileşen, büyümeye devam eden gelişmekte olan ülkelerin 
enerji ihtiyaçları da sürekli olarak artmaya devam etmektedir. Elektrik enerjisinin ; yüksek verimliliği, 
kullanım alanlarının çok çeşitli ve kolay olması nedeniyle, dünya elektrik enerjisi talebindeki artış hızı, 
genel enerji talebi artışından daha yüksek ve sürekli olmaktadır.  
 
Ülkemiz, ticari enerji üretimi ve tüketimi açısından ticari enerji üretimi ve tüketimi açısından tüketimdeki 
daha  daha hızlı bir bir gelişmeye rağmen halen dünya ortalamasının yarısı düzeyindedir. 
ÖÖnümüzdeki yıllarda hızla artacak olan enerji ihtiyacımızın nasıl karşılanacağı hususu en önemli 
sorunlardan birisini oluşturmaktadır. Çünkü ülkemizin enerji kaynakları miktar ve kalite bakımından 

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi:
(Varsayılan) Arial, 10 nk, Kalın

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi:
(Varsayılan) Arial, 10 nk, Kalın
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oldukça yetersizdir. Önümüzdeki yıllarda ithal kaynaklara dayalı elektrik enerjisi üretimi kaçınılmaz bir 
şekilde artacaktır. 
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Bu nedenle, ülkemiz ekonomisini yakından ilgilendiren, yatırım ve üretim maliyetleriyle ekonomik 
gelişimi, sanayi üretimini ve toplumsal yaşam üzerinde etkiliı  olanolumsuz şekilde etkileyen elektrik 
enerjisininnin temini ve üretimi ile ilgili projelerin yatırım kararları alınmadan önce ciddi ve sağlıklı 
duyarlılık analizleri yapılmalıdır. Bu sonuçlara ne dayalı ekonomik analiz ve değerlendirmelerin 
yapılması ülkemizin yararı açısından büyük önem arz etmektedir [2]. 
 
Enerji ihtiyacının her geçen gün artması ve sanayileşme hedefleri gerçekleştirilirken önemli çevre 
sorunlarının ortaya çıkmış olması gibi nedenlerle bütün dünyada birincil yakıt kaynaklarından mümkün 
olan en yüksek oranda yararlanma eğilimi önem kazanmıştır. İşletmelerde elektrik ve ısı enerjilerine 
aynı anda ihtiyaç duyuluyor olması ve özellikle mekanik enerji eldesinden sonra atık gazların yüksek 
sıcaklıkları nedeniyle önemli miktarda ısı enerjisi içeriyor olmaları aynı tesis içerisinde ısı ve mekanik 
enerji ihtiyaçlarının birlikte karşılanması alternatifini ortaya çıkarmıştır. 
 
Bileşik ısı-güç üretimi veya kojenerasyon, elektrik ve ısının aynı güç santralinden sağlanmasıdır. Bu 
uygulamanın ardında yatan temel düşünce, güç santrallerinda çevreye atılan ısının yararlı bir amaca 
yönlendirilmesidir. Bu amaç proses ısısının sağlanması, kurutma, konut ısıtması, ek güç üretimi, 
soğutma olabilir. Böylece birincil enerji daha etkin kullanılır. Enerji verimliliğinin yanı sıra, çevreye 
atılan karbon dioksitin ve diğer zararlı gazların azaltılması, daha büyük ölçekte sera etkisini azaltır [3]. 
 
Kojenerasyon sisteminin seçimi için çeşitli alternatifler bulunmaktadır. Bu alternatifler şöyle 
sıralanabilir. 
 
1. Gaz Türbinli Sistemler 
2. Buhar Türbinli Sistemler 
3. Gaz Motorlu Sistemler  
4. Gaz ve Buhar Türbinli Kombine Sistemler 
 
Kojenerasyon, enerjinin etkin kullanımı ile hem boşa giden enerji miktarını azaltmakla hem de enerji 
tüketiminden kaynaklanabilecek olumsuz çevresel etkileri en aza indirebilmekle sürdürülebilir bir 
yaşam ve çevre kalitesine katkıda bulunan bir teknolojidir. Kojenerasyon, kömür, petrol türevi yakıtlar, 
doğal gaz ve biyokütle yakıtlar gibi çeşitli yakıtlarla yapılabilmektedir.  
 
Enerji sektöründe temel amaç, artan nüfusun ve gelişen ekonominin enerji ihtiyaçlarının sürekli, 
kesintisiz bir şekilde ve mümkün olan en düşük maliyetlerle, güvenli bir arz sistemi içinde 
karşılanabilmesidir. Bu kapsamda, diğer enerji kaynaklarına göre kolay temin edilebilen ve çevreye 
etkisi daha az olan doğalgazın ülkemizde birincil enerji kaynağı olarak kullanımı giderek artmaktadır 
[4]. 
Doğal gaz milyonlarca yıl önce yaşamış bitki ve hayvan artıklarından oluşmuştur. Yeryüzü kabukları 
arasına gömülen bu atıklar , basınç ve sıcaklık etkisiyle kimyasal değişikliklere uğrayarak doğal gazı 
meydana getirmiştir. 
 
Doğal gazın esas olarak yapısını metan (CH4) ve daha az oranda etan (C4H10) ve propan (C3H3) gibi 
hidrokarbonlar oluşturur. Ayrıca bileşiminde azot (N22), karbondioksit (CO2), hidrojen sülfür (HTS) ve 
helyum (He) gazları da bulunabilir. 
 
Doğal gaz renksiz ve kokusuz bir gazdır. Kokusuz olması nedeniyle sızıntısı fark edilemeyeceğinden 
dağıtımından önce özel olarak kokulandırılmaktadır. 
 
Tablo 1. Doğal gazın enerji üretiminde kullanılan diğer yakıtlarla karşılaştırılması [5]. 
 

 Kömür Fuel Oil Doğal gaz 

Karbon oram % 77,7 84,58 73,98 

Hidrojen oranı % 1,4 10,90 24,57 

Kükürt oranı % 1,0 4,00 - 

Kül oranı % 8,0 - - 

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi:
(Varsayılan) Arial, Yazı tipi rengi:
Otomatik

Biçimlendirilmiş: Latince ve Asya
metni arasında boşluk ayarlama, Asya
metni ve sayıları arasında boşluk
ayarlama

Biçimlendirilmiş: İki Yana Yasla

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi:
(Varsayılan) Arial, 10 nk, Alt simge

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi:
(Varsayılan) Arial, 10 nk, Alt simge

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi:
(Varsayılan) Arial, 10 nk, Alt simge

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi:
(Varsayılan) Arial, 10 nk, Alt simge

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi:
(Varsayılan) Arial, 10 nk, Alt simge

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi:
(Varsayılan) Arial, 10 nk, Alt simge
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Nem oranı % 7,0 - - 

Isıl değeri kj/kg(kcal/kg) 29,600(7080) 39,220(9380) 49,085(11780) 
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Baca gazındaki buhar oranı % 1,8 8,1 16,9 

Baca gazındaki SO2 oranı (ppm) 1,644 5,5 - 

Baca gazı su çiğ.nok.°C 35 49 56 

Ocak yükü kJ/m3h 0,4-1,2.106 1,2-3,1.106 1,6-4.106 

Ocak sıcaklığı yaklaşık °C 900 1200 1500 

Teorik özgül hava miktarı 6,3 Nm3/kg 10,4 Nm3/kg 9,3 Nm3 kg 

Gerçek özgül hava miktarı 10,1 Nm3/kg 13,0 Nm3/kg 10,3 Nm3/kg 

Teorik özgül duman mik. 6,7 Nm3/kg 10,8 Nm3/kg 10,7 Nm3/kg 

Gerçek özgül duman mik. 10,5 Nm3/kg 13,4 Nm3/kg 11,6 Nm3/kg 

Hava fazlalığı 1.4-2.0 1,2-1,3 1,05-1,1 

Alev ışınım katsayısı 0,55-0.98 0,45-0,8 0,3-0,5 
 
Doğal gaz, kömür ve fuel oil’ le karşılaştırınldığınuıda   yanma özellikleri açısından mükemmel bir 
yakıttır. 
 
 
 
 
2. TERMODİNAMİK MODEL 
 
Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi kampüsünün 10 MW’ lık elektrik ihtiyacını karşılaması 
planlanan bir bileşik ısı-güç sistemi oluşturuldu. Kojenerasyon sisteminde kullanılacak yakıt olarak 
doğalgaz seçildi. Hava kompresörü, yanma odası, gaz türbini, hava ön ısıtıcısı ve ısı rejeneratörü - 
buhar jeneratöründen oluşan sistemin termodinamik analizi yapıldı. Kojenerasyon sistemi için 
değişkenler ve parametreler belirlendikten sonra sistem ekipmanlarının her birinin giriş ve çıkış 
noktaları için sıcaklık, basınç, entalpi ve entropi değerleri hesaplanmıştır. 
 

 
T0 = 298 K,    P0 = 1 bar (1 atm) 

 
Şekil 1. Atık ısı kazanlı gaz türbinli bileşik ısı-güç üretim sistemleri [6]. 

Biçimlendirilmiş: İki Yana Yasla, Satır
aralığı:  tek
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Sisteme çŞEKİL 1…………………………………………………………evre koşullarında alınan hava, 
kompresör tarafından emilerek sıkıştırılır. Bunun sonucunda basıncı ve sıcaklığı artar. Yüksek basınçlı 
hava, hava ön ısıtıcısı adı verilen ters akışlı bir ısı değiştiricisinden geçirilerek türbinden çıkan yanma 
sonu gazlarıyla ısıtılır. Isıtılan havayla yakıtın sabit basınçta yanmanın meydana geldiği yanma 
odasına girer. Yanma sonunda oluşan yüksek sıcaklıktaki gaz genişletilerek türbinde iş’e çevrilir. 
Türbinden çıkan egzoz gazları ilk önce hava ön ısıtıcısından geçirilir. Daha sonra yüksek sıcaklıktaki 
gazlar atmosfere atılmadan önce atık ısı buhar kazanında buhar veya sıcak su üretilmek için kullanılır. 
 
 
2.1. Sistemin I. Yasa Analizi 
 
Atık ısı kazanlı gaz türbinli bileşik ısı-güç üretim santralinin 1. yasa uygulamasının yapılabilmesi için ilk 
önce kontrol hacimlerinin doğru olarak seçilmesi gerekmektedir. 
 
2.1.1. Yanma Odası Kontrol Hacmi  
 
Yanma işleminde, kimyasal reaksiyon öncesi var olan maddeler yanma işlemine girenler ve reaksiyon 
sonunda oluşan maddeler ise yanma sonu ürünleri olarak adlandırılır.  
 

 
 

Şekil 2. Yanma odası 
 
Kütlenin korunumu ilkesine göre; 
 

∑ ∑= çg mm           (2.1) 
 

YÜYH mmm =+           (2.2) 
 
Kimyasal reaksiyon esnasında mol miktarının korunması söz konusu değildir. Hava ve yakıt miktarını 

belirleyebilmek için yanma işlemlerinde kullanılan bir parametre olan yakıt hava oranı ( )λ , yakıt mol 
miktarının hava mol miktarına oranıdır. 

H

Y

.

.

n

n
=λ            (2.3) 

Ya da; 

H

YÜ

.

.

n

n1 =+ λ            (2.4) 

 
Yanma odasında, yanmanın tam olduğu kabul edilir. Yakıtın (CH4)  tam yanma için kimyasal denklemi; 
 

[ ]
[ ][ ]OHxCOxOxNx 1

OH 0.019CO 0.0003O 2059.0N 0.7748CH 

2OH2CO2O2N

22224

2222
++++→

++++

λ

λ
    (2.5) 

3 
Yanma Odası 

10 

 

 

 

4 
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Karbon, hidrojen, oksijen ve azot dengesinden yanma ürünleri bileşenlerinin mol oranları; 
 

λ+
=

1
77480.x

2N    
λ

λ
+
−

=
1

22059.0x
2O   

λ
λ

+
+

=
1

0.0003x
2CO   

λ
λ

+
+

=
1

2019.0x OH 2
      (2.6) 

 
olur [8]. Yakıt-Hava karışımı oranının belirlenmesinde termodinamiğin 1. yasası enerjinin korunumu 
ilkesinden faydalanılır. Enerji korunumu ilkesine göre;  

 ∑∑ 









++−










++=−

g
g

2
g

gg
.

ç
ç

2
ç

çç
.

kh

..
gz

2
V

hmgz
2

V
hmWQ    (2.7) 

 
Potansiyel ve kinetik enerjileri ihmal edilirse: 
 

 ( )pekehmWQ KHKH ∆∆∆ ++=−       (2.8) 

denklemi elde edilir [7]. 
 
Yanma odasında bir iş yapılamadığından dolayı iş terimi sıfır olur (W=0), potansiyel enerji ∆ pe ve 
kinetik enerji ∆ ke değerleri çok küçük olduğundan dolayı ihmal edilir. Yanma odası için enerjinin 
korunumu ilkesine göre;  
 

YÜYÜHHYYKHKH
hnhnhnWQ0

.....
−++−=              (2.9) 

 
olur. 
 
Isı kayıpları yakıtın alt ısıl değerini ( LHV ) % 2 si kadardır (Bejan vd., 1996). Buradan;     
 

( )LHV  02.0nLHVn 02.0Q HYKH

...
λ−=−=                 (2.10)     

 
( ) YÜYH h 1h hLHV  02.00 λλλ +−++−=        (2.11) 

 
denklemleri elde edilir. 
 
İdeal gaz-karışım prensipleri ile hava ve yanma ürünlerinin entalpileri aşağıda tanımlanan denklemler 
yardımıyla 
 

[ ] )T( h 019.0h 0003.0h 2059.0h 7748.0h O2H2CO2O2NH +++=               (2.12) 
 
( ) ( ) ( ) ( )[ ]( )T h 2019.0h 0003.0h 22059.0h 7748.0h 1 O2H2CO2O2NYÜ λλλλ ++++−+=+   (2.13) 
 
şeklinde hesaplanır. 
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(2.11) , (2.12) ve (2.13) numaralı denklemlerden faydalanarak yakıt-hava karışım oranı ( )λ  elde edilir. 
 

( )( )4T h2hh2LHV 02.0h
h 019.0h 0003.0h 2059.0h 0.7748

O2H2CO2OY

O2H2CO2O2N

++−−−

∆+∆+∆+∆
=λ      (2.14) 

 
(2.14) numaralı denklemde kullanılan 222 COON h ,h ,h ∆∆∆  bileşenlerin T3 ve T4 sıcaklıklarında sahip 
olunan entalpilerin farklarıdır. 
 
Yakıtın ve havanın kütle debilerinin hesabı için  
 

HY

.

H

Y
.

m 
M
M m 








= λ    

            (2.15) 
Burada; 
MY = Yakıtın moleküler ağırlığı 
MH = Havanın moleküler ağırlığı 
 
2.1.2. Kompresör ve Türbin Kontrol Hacmi 
 
Kompresör, havanın basıncını yükseltir. Türbinde ise yüksek basınçlı yanma ürünleri mil üzerine 
yerleştirilmiş kanatçıklara karşı iş yapar. Milin dönmesi ile aynı zamanda kompresöre güç aktarır. 
Kontrol hacmi için enerjinin korunumu ilkesine göre; 
 

( ) ( )54YÜ21HKHKH
hhnhhnWQ0

....
−+−+−=    

              (2.16) 
 
elde edilir. 
 
Kompresör ve türbinde mil işine göre küçük olduğundan dolayı ihmal edilebilir. 
 
WKH bileşik ısı güç sistemlerinden elde edilen net güç olup; 
 

( ) ( )( )5421

H

KH hh1hh
n

W0 .

.

−++−+−= λ     

              (2.17) 
şeklinde verilir. 
 
Kompresörün izentropik verimi; 
 

12

12

hh
hh

komp −
−

= sh           (2.18) 
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Şekil 3. Kompresör ve türbin 
 
Türbinin izentropik verimi;  
 

s54

54

hh
hh

türbin −
−

=h           (2.19) 

 
şeklindedir. 
 
 
Kütlenin korunum ilkesine göre; 
 
Kompresör : m1 = m2 = mH         (2.20) 
 
Türbin  : m4 = m5 = mYÜ        

 (2.21)   
denklemleri elde edilir. 
 
Kompresörün basınç oranı 

1-k
k

1

2

1

2
p T

T
p
pr 








==           (2.22) 

 
şeklinde verilir. 
 
k, özgül ısı oranıdır. 
 
2.1.3. Hava Ön ısıtıcısı Kontrol Hacmi 
 
Bu kontrol hacmi için enerji dengesi enerji korunumu ilkesine göre; 

 

 
Şekil 4. Hava ön ısıtıcısı 

 

( ) ( )65YÜ32HKHKH
hhnhhnWQ0

....
−+−+−=                          (2.23) 

5 

3 

 Poster Bildirisi 



   ___________________________________________  910  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

şeklinde ve kütlenin korunumu ilkesine göre;  
 

6352 mmmm +=+          (2.24) 
 
şeklinde yazılabilir. 
 
2.1.4. Atık Isı Kazanı Kontrol Hacmi 
 
Bu kontrol hacmi için enerji dengesi; 
 

 
 

Şekil 5. Atık ısı kazanı 
 
Enerjinin korunumu ilkesine göre; 
 

( ) ( )
98876YÜ hhmhhn0

..
−+−=         (2.25) 

 
ve kütlenin korunum ilkesine göre;  
 

9786 mmmm +=+          (2.26) 
 
eşitliği elde edilir. 
 
Yanma sonucu oluşan gazlar, su buharının çiğ noktası sıcaklığından daha düşük bir sıcaklığa 
soğutulduğu zaman, bir miktar su oluşur. Çiğ noktası sıcaklığının bilinmesinin büyük önemi vardır. 
Çünkü su damlacıkları genellikle kükürt dioksitle birleşerek, paslanmaya yol açan sülfürik asit’i 
oluşturur. Genellikle yanma sonu oluşan gazların atık ısı kazanından çıkış sıcaklığının maksimum 400 
K olması istenir. 
 
 
2.2. Sistemin Entropi Analizi 
 
İdeal gazların özgül entropi değerinin hesaplanmasında, aşağıda verilen denklem kullanılmıştır. 
 

220
y

2
dy

2
cbyaInTss +−++= −+

       (2.27) 

 
1. noktada havanın, T1 sıcaklığındaki entropi değeri aşağıda ifade edilen denklem yardımı ile 
hesaplanır:  
 

( ) ( ) ( ) ( )11111 Ts019,0Ts0003,0Ts2059,0Ts7748,0s O2H2CO2O2N +++=   (2.28) 
 
Kompresörlerde izentropik hal değişimi sonunda entropi üretimi sıfırdır: 
 
s2s – s1 = 0           (2.29) 
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Hava ideal gaz olarak kabul edilir. Havanın, kompresörde oluşan izentropik hal değişimi sonundaki 
entropi üretimi, aşağıdaki denklem ile ifade edilir. 
 

( ) ( )
2N1

2
1

0
s2

0
1s2 P

PInRTsTs7748,0ss 







−−=− −− ( ) ( )

2O1

2
1

0
s2

0
P
PInRTsTs2059,0 








−−+ −−  

( ) ( )
2CO1

2
1

0
s2

0
P
PInRTsTs0003,0 








−−+ −− ( ) ( )

O2H1

2
1

0
s2

0
P
P

InRTsTs019,0 







−−+ −−   (2.30) 

 
2. noktanın entropisi aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanır. 
 

2
__
s  = ( ) ( ) ( ) ( )2OH

_
2CO

_
2O

_
2N

_
Ts019,0Ts0003,0Ts2059,0Ts7748,0

2222
+++  

 
3. noktanın entropisi aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanır. 
 

3
__
s  = ( ) ( ) ( ) ( )3OH

_
3CO

_
3O

_
3N

_
Ts019,0Ts0003,0Ts2059,0Ts7748,0

2222
+++  

 
Türbinde izentropik hal değişimi sonunda entropi üretimi sıfırdır:  
 

0ss s54 =−
−−

           (2.31) 
 
Yanma ürünleri ideal gaz olarak kabul edilir. Türbinde yanma ürünlerinin izentropik hal değişimi 
sonundaki entropi üretimi, aşağıdaki denklem ile ifade edilebilir: 
 

( )
2

2
N5

4__
S5

0
4

0
Ns54 P

P
lnR)T(sTsss 








−−=−

−−
χ

2
2
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4__
S5

0
4

0
O P

PlnR)T(s)T(s 







−−+
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2

2
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4__
S5

0
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P
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−−+

−−
χ 0 

P
P

lnR)T(s)T(s
OH5

4__
S5

0
4

0
OH

2

2
=








−−+

−−
χ    (2.32) 

 
4.noktanın entropisi aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanır. 
 

4
__
s = ( ) ( ) ( ) ( )4OH

_
OH4CO

_
CO4O

_
O4N

_
N TsTsTsTs 22222222

χχχχ +++    (2.33) 
 
5. noktanın entropisi aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanır. 
 

( ) ( ) ( )5OHOH5COO5NN5 TsTsTss 222222
χχχ ++=      (2.34) 

 
6. noktanın entropisi aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanır. 
 

)T(s)T(s)T(s)T(ss 6OHOH6COCO6OO6NN6 22222222
χχχχ +++=    (2.35) 

 
7. noktanın entropisi aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanır. 
 

( ) ( ) ( ) ( )7777 TsTsTsTss O2HO2H2CO
2CO2O

2O2N2N7 χχχχ +++=    (2.36) 
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8. noktanın entropisini sıcak su tablosunda okunur. 
9. noktanın entropisi buhar tablosundan okunur. 
10. noktanın entropisi, 2.27 denklemi yardımıyla hesaplanır. 
 
 
 
 
3. BULGULAR 
 
Yapılan termodinamik analiz sonucu sistem noktalarına ait termodinamik özellikler yazılan bit matlab 
programı ile hesaplanmıştır. Bu değerler daha sonra yapılacak olan ekserji ve ekonomik analizde 
kullanılarak üniversiteye kurulacak olan kojenerasyon santralinin seçim kriterlerinin belirlenmesinde 
kullanılacaktır. Analiz sonucu bulunan değerler Tablo 3.1 ile aşağıda verilmiştir. 
 
Tablo 3.1. Sistemin her aşamadaki değerleri 
 

NO T 
( K ) 

P 
(bar) 

H 
(kJ/kmol) 

S 
(kJ/kmol K) 

Akış Debisi 
(kg/s) 

1 298,15 1,013 -4713,3 199,346 30,5169 
2 604,4692 10,13 4620,2 201,6207 30,5169 
3 850 9,6235 12524 213,0101 30,5169 
4 1520 9,1423 9299 235,8077 31,0659 
5 1005 1,0993 -8839,8 238,8789 31,0659 
6 781,2227 1,0663 -16497 230,5494 31,0659 
7 426 1,013 -28008 211,5948 31,0659 
8 298,15 10 104,89 0,3674 4,6667 
9 453,04 8 2778,1 6,5865 4,6667 
10 298,15 12 -74873 186,256 0,5489 

 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi kKampüsünün 10 MW’ lık elektrik ihtiyacını karşılaması 
için planlanan bir bileşik ısı-güç sisteminin analizi için başlangıç hesapları yapıldı. Kojenerasyon 
sisteminde kullanılacak yakıt olarak doğalgaz seçildi. Hava kompresörü, yanma odası, gaz türbini, 
hava ön ısıtıcısı ve ısı rejeneratörü - buhar jeneratöründen oluşan sistemin termodinamik analizi 
yapıldı. Kojenerasyon sistemi için değişkenler ve parametreler belirlendikten sonra sistem 
ekipmanlarının her birinin giriş ve çıkış noktaları için sıcaklık, basınç, entalpi ve entropi değerleri 
yazılan bir programla hesaplanmıştır.  
 
Sonuç olarak, sistemi seçerken ihtiyacın ne olduğu öncelikli olarak belirlenmelidir. Temel parametre 
olarak tesisin elektrik-ısı ihtiyaçları oranının belirlenmesi ve sistem seçimine bundan sonra karar 
verilmesi gerekir. Eğer buhara (ısıya) elektrikten daha çok ihtiyacı olan bir işletmeye motorlu veya gaz 
jeneratörlü bir kojenerasyon sistemi uygulanırsa maliyet artar ve kojenerasyon tesisi kurmaktaki 
amaçtan uzaklaşılmış olur.  
 
Bu çalışma ile üniversiteye kurulması düşünülen doğal gazlı kojenerasyon tesisinin yapılan 
termodinamik analizi sonucu elde edilen değerlerin üniversite ihtiyaçları ve seçilen sisteme ait üretici 
kataloglarındaki parametreler ile uyumlu olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışma yapılacak daha sonraki 
çalışmalara temel teşkil etmektedir. 
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İLGİLİ YENİ YASAL DÜZENLEMELER VE HEDEFLER 
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Nadir İLTEN 
 
 
 
 
 

ÖZET 
 
Soğutucu akışkanların (CFC ve HCFC) Montreal 1987 Protokolü ile başlayan kısıtlama sürecinde terk 
ediş takvimini sürekli öne alan bir dizi değişiklikler yapıldı. Bu protokol 1990 yılında Londra, 1992’de 
Kopenhag, 1995 Viyana, 1997’de tekrar Montreal’de yapılan toplantılarla güncellendi. 1997 deki 
Montreal protokol metninde Avrupa Birliği HCFC’lerdeki bu oranları %2.8’den %2’ye düşürdü ve 
tamamen kaldırma yılını 2015’e çekti. Ancak bu konuda ABD aynı görüşte değildi ve katılanların bir 
kısmı ABD’nin görüşünü benimsedi.  
 
Avrupa Birliğinin ilk yasal düzenlemesi 3094/94 tarihli yönetmelikti. Bu yönetmelik 1 Ekim 2000 
tarihinde imzalanan EC 2037/2000 sayılı yönetmelikle değiştirildi. Danimarka gibi bazı Avrupa Birliği 
ülkeleri bu yönetmelikten daha sıkı yönetmelikler hazırladılar. 
 
Avrupa Topluluğu Haziran 2006’da Kyoto Protokolünün kapsamına uygun olarak F-GAS yönetmeliği 
hazırladı. Bu yönetmelik; belli miktarda soğutucu akışkan bulunduran sistemlerde periyodik kaçak 
kontrolleri, geri kazanım ve iyileştirme işlemleri, işletici ve servis elamanlarının eğitimi ve 
belgelendirilmesi, soğutucu gaz tanklarının etiketlendirmesini ve kullanım kontrolünü kapsamaktadır. 
 
Türkiye Montreal Protokolünü 1991’de, Kopenhag ve Londra kararlarını 1995 yılında onayladı. Çevre 
ve Orman Bakanlığı “Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmelik” 
hazırlayarak resmi gazetede yayınlandı. Özellikle ülkemizde 1999 yılından itibaren CFC ve HCFC’lerin 
ithal ve ihracına, Dış Ticaret Müsteşarlığının değişik tarihlerdeki tebliğleriyle, çeşitli kısıtlamalar 
getirildi. Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Tebliğin Eklerinde 
İthalatçı ve satıcılarla ilgili çok sıkı yaptırımlar içeren taahhütnameler hazırlandı. 
 
Bu çalışmada, soğutucu akışkanlar ile ilgili kısıtlama süreci özetlenmiş, alternatif soğutucu akışkanlar 
tanıtılmış, onların ozon delme potansiyelleri (ODP) ile küresel ısınma potansiyellerine (GWP) bağlı 
olarak toplam çevresel ısınma etkilerinin (TEWI) nasıl hesaplandığı açıklanmıştır. Ayrıca evsel, ticari 
ve endüstriyel soğutma uygulamalarının; tasarımında, üretiminde, servis ve bakımlarında alınacak 
önlemler üzerinde durulmuştur. 
 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Ozon, oksijen atomunun üçlü birleşimiyle oluşan molekül türüdür (O3). Normal olarak atmosfer 
tabakasında iki atomlu (O2) olarak bulunan oksijen molekülü insan ve diğer canlıların yaşamlarını 
sürdürmesi için vazgeçilemez bir ihtiyaçtır. Üç atomlu oksijen formasyonu (O3) ozon teneffüs 
edildiğinde zehirleyici  hatta aşırı miktarda olursa öldürücüdür. Canlıların yaşadığı atmosfer 
tabakasında ozon molekülleri doğal etkiyle devamlı oluşmakta ve fakat devamlı yok olmaktadır.  
Güneşin ultraviyole (morötesi) ışınları oksijen moleküllerini atomlara ayırmakta ve oksijen atomları 
geride kalan oksijen molekülleri (O2) ile birleşip ozon (O3) meydana getirmektedir [1]. 
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Sera etkisi olarak da tanımlanan küresel ısınma olayında, atmosferde bulunan karbondioksit, metan, 
karbon monoksit, hidrokarbon ve kloroflorokarbon gibi gazlar güneş ışınlarını içinde tutmaya çalışan 
güneş kolektörü camları gibi işlev yaparak güneşten gelen yüksek sıcaklıktaki güneş ışığının 
atmosferden geçerek yeryüzüne ulaşmasına imkan verilir [2]. 
 
Değişik tür gazlar, kızılötesi ışınları değişik oranlarda absorbe etmekte ve atmosferdeki ömürleri de 
farklı olmaktadır. Bu atmosferdeki gazların (bilhassa ozon) kimyasal yapısına göre absorbe ettikleri 
kızılötesi radyasyon miktarı farklı olmaktadır. Örneğin bir molekül CFC 12, 16000 CO2 molekülü gibi 
radyasyon etkinliği yapmaktadır. 
 
Ozon tabakasını etkileyen gazlar: Soğutucu Akışkanlar olan; CFC’ler; Hidro kloro florokarbonlar 
(HCFC); halonlar (yangın söndürme cihazlarında kullanılmaktadırlar)’dır. Ayrıca karbon tetraklorür 
(CTC), trikloretan, metil bromür, halonlar olan; flor, brom, ve karbon bileşikleri de ozon tabakasını 
etkileyen gazlara eklenebilir  [1]. 
 
Soğutucu akışkanlar atmosfer tabakasında küresel ısınma etkisi göstererek dünyanın sıcaklığının 
artmasına neden olmaktadır. Dünyamızı güneşten gelen zararlı ültraviyole ışınlardan koruyan ozon 
tabakasının CFC’ler tarafından yok edildiği anlaşılmıştır [2]. 
 
Soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlar genel olarak  CFC’ ler kloroflorokarbon ve 
HCFC’ ler hidrokloroflorokarbon dır. Bu akışkanlar zehirleyici, yanıcı değillerdir, elde edilişleri  
masrafsız ve kolaydır. Ancak ozon takasına zararlı etkileri vardır [4].   
 
Soğutucu akışkanları kloroflorokarbon (CFC), hidrokloroflorokarbon (HCFC), hidroflorokarbon  (HFC) 
şeklinde üç kategoride incelenebilir. 
 
1-) Kloroflorokarbon (CFC): CFC’ler ozon tabakası üzerinde en fazla tahribat yapan soğutucu 
akışkanlardır. Ayrıca küresel ısınma potansiyelleri oldukça yüksektir. Bunlardan dolayı CFC’lerin 
kullanımı için bazı yasaklar ve önlemler dünya çapında alınmaktadır. CFC’ler için önemli bulgular 
şunlardır.Atmosferde 75-120 yıl arasında kimyasal yapıları bozulmadan kalabilirler. Ozonu delme 
potansiyelleri yüksektir. Uygulamada en çok kullanılanları şunlardır: R-11, R-12, R-114. 
 
2-) Hidrokloroflorokarbon (HCFC): HCFC’ler de klor atomu içerdiği için ozon tabakası ile reaksiyona 
girerler. Buna rağmen HCFC lerin yapısında hidrojen bulunduğu için kimyasal kararlılıkları çok zayıftır. 
Atmosferde yapıları bozulmadan uzun süre kalmazlar. HCFC’ler atmosfere doğru yükselirken 
yapılarındaki hidrojen havadaki su molekülleri ile reaksiyona girerek yapıları bozulur. HCFC’lerin 
ozonu delme potansiyelleri azdır. HCFC’lerin önemli özellikleri şunlardır:Atmosferde kimyasal yapıları 
bozulmadan uzun süre kalmazlar (15-20 yıl).  Ozonu delme potansiyelleri düşüktür. Uygulamada en 
çok kullanılan HCFC’ler şunlardır: R-22, R-124, R-123. 
 
3-)Hidroflorokarbon (HFC): HFC’lerin yapısında klor atomu bulunmadığı için ozonu delme 
potansiyelleri sıfırdır. Yani ozon tabakası üzerine hiçbir olumsuz etkileri yoktur. Buna rağmen küresel 
ısınmaya bir miktar etki yaparlar [5]. 
 
Neredeyse bütün iklimlendirme donanımlarında CFC, HCFC ve HFC gibi soğutucu akışkanlar 
kullanılır. Devrelerde kaçak olması durumunda, soğutucu akışkan atmosfere sızar ve küresel ısınmaya 
katkıda bulunur. Bu nedenle, soğutucu akışkanların global ısınmaya doğrudan neden olma 
potansiyeline sahip oldukları söylenebilir [6]. 
 
Bu çalışmada, soğutucu akışkanlar ile ilgili kısıtlama süreci özetlenmiş, alternatif soğutucu akışkanlar 
tanıtılmış, onların ozon delme potansiyelleri (ODP) ile küresel ısınma potansiyellerine (GWP) bağlı 
olarak toplam çevresel ısınma etkilerinin (TEWI) nasıl hesaplandığı açıklanmıştır. Ayrıca evsel, ticari 
ve endüstriyel soğutma uygulamalarının; tasarımında, üretiminde, servis ve bakımlarında alınacak 
önlemler üzerinde durulmuştur. 
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2. ALTERNATİF SOĞUTUCU AKIŞKANLARIN ÖZELLİKLERİ 
 
Üretim ve kullanımı önlenecek olan CFC ve HCFC türü soğutucu akışkanların yerine yeni 
soğutkanların bulunması ve ikame edilmesi gerekmekte olup bu konuda 10 yıla yakın süreden beri 
yapılan araştırmalarla önemli bir yol kat edilmiş  ve birçok yeni soğutkan madde keşfedilmiş, bir çoğu 
da kullanılmaya  başlanmıştır. Klor içermeyen soğutkan; etan, metan gibi doğal gazlardan sentez yolu 
ile elde edilmekte olup klor yerine hidrojen ikame edilmekte ve bu nedenle hidroflorokarbonlar (HFC) 
diye tanımlanmaktadır. Bunlara ilaveten, gerek geçiş dönemi için (HCFC’ler) ve gerekse uzun süreli 
çözüm için (HFC’ler), mevcut ve yeni keşfedilen soğutucu akışkanların karışımıyla elde edilen 
soğutucu akışkanlar da halen mevcut olup yenileri de bulunmaya devam etmektedir [7]. 
 
Bugün pazarda tasarımcılara karıştırılarak sunulan çok alternatif soğutkanlar mevcuttur. 
ANSI/ASHRAE Standart 34’de çeşitli soğutma grupları için karışımları gösteren soğutkan numaralama 
sistemi verilmektedir [8]. 
 
• R-10 dan R-50 kadar Metan Serisi Soğutkanlar 
• R-110 dan R-170 kadar Etan Serisi Soğutkanlar 
• R-216 den R-290 kadar Propan Serisi Soğutkanlar 
• RC-316 dan RC-318 kadar Devirli Organik Bileşikli Soğutkanlar 
• R-400 den R-411B kadar Zeotropik Karışım Soğutkanlar 
• R-500 den R-509 kadar Azetropik Karışım Soğutkanları 
• R-600 den R-620 kadar Çeşitli Organik Bileşikli Soğutkanlar 
• R-600 ve R-631 Azot Bileşikleri 
• R-702 den R-764 kadar İnorganik Bileşikler 
• R-1112a dan R-1270 Doymamış Organik Bileşikler. 
 
TABLO 1’de yaygın soğutucu akışkanların mol kütlesi, donma noktası, 1 atm ‘de normal kaynama 
noktası, kritik sıcaklığı ve kritik basıncı gibi tanıtıcı özellikleri verilmiştir. 
 
TABLO 1. Yaygın soğutucu akışkanların termodinamik özellikleri [8] 
 

Soğutkan Mol Kütlesi 
(kg/kmol) 

Donma 
Noktası 

(0C) 
1 Atm’de Normal 

Kaynama Noktası (0C) 
Kritik 

Sıcaklık 
(0C) 

Kritik 
Basınç 
(kPa) 

CFC’ler 
R11 137,38 -110,5 23,71 198,0 4.408 
R12 120,91 -157,1 -29,75 112,0 4.136 
R113 187,38 -36,22 47,59 214,1 3.392 
R114 170,92 -94,2 3,6 145,7 3.257 
R500 99,30 -159 -33,5 102,1 4.173 
R502 111,6 - -45,4 80,73 4.018 

HCFC’ler 
R22 86,48 -160 -40,76 96,0 4.974 
R123 152,93 -107,15 27,82 183,68 3.662 
R124 136,47 -199,15 -11,96 122,3 3.624 

R401A 99,44 - -34,4 105,3 4.613 
R401B 92,84 - -35,7 103,5 4.682 
R401C 101,0 - -22,9 109,9 4.402 
R402A 101,6 - -49,2 76,03 4.234 
R402B 94,71 - -47,2 83,0 4.525 
R403A 91,99 - -44,0 91,2 4.690 
R403B 103,26 - -43,8 88,7 4.400 
R405A 111,9 - -32,9 106,0 4.292 
R406A 89,86 - -32,7 116,5 4.883 
R408A 87,01 - -45,5 83,3 4.424 
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TABLO 1. (devam) 
 

Soğutkan Mol Kütlesi 
(kg/kmol) 

Donma 
Noktası (0C) 

1 Atm’de 
Normal 

Kaynama 
Noktası (0C) 

Kritik 
Sıcaklık 

(0C) 

Kritik 
Basınç 
(kPa) 

R409A 97,43 - -35,4 106,9 4.699 
R409B 96,67 - -36,5 104,4 4.711 
R411A 82,36 - -39,7 99,1 4.954 
R411B 83,07 - -41,6 96,0 4.947 
R412A 92,17 - -36,4 107,5 4.880 
R416A 111,9 - -24,7 111,9 4.015 
R509A 123,96 - -40,4 87,2 4.030 
HFC’ler 
R125 120,2 -100,63 -48,14 66,2 3.629 
R134a 102,03 -103,3 -26,07 101,1 4.059 
R404A 97,60 - -46,6 72,1 3.735 
R407A 90,11 - -45,2 81,9 4.487 
R407B 102,94 - -46,8 74,4 4.083 
R407C 86,20 - -43,8 86,1 4.634 
R410A 72,59 - -51,6 70,2 4.770 
R413A 103,95 - -29,3 101,4 4.240 
R417A 106,70 - -41,8 89,9 4.096 
R507A 98,86 - -47,1 70,8 3.715 
 
 
 
 
3. SOĞUTKANLARIN EMNİYET YÖNÜNDEN SINIFLANDIRILMASI 
 
Emniyet sınıflandırmasında bir harf ve bir sayı kullanılarak ifade edilir (örnek olarak A2). Alfabetik 
büyük harf zehirlilik özelliğini, sayı ise yanıcılığı ifade eder.   
 
 
3.1 Zehirlilik Yönünden Sınıflandırma 
 
Soğutucu akışkanlar zehirlilik yönünden iki gruba ayrılır: 
 
• A sınıfı derişikliği 400 ppm’e eşit veya üzerinde olan soğutkanları gösterir; 
• B sınıfı derişikliği 400 ppm’in üzerindeki soğutkanları gösterir. 
 
 
3.2 Yanıcılık Sınıflandırması 
 
Soğutkanlar yanıcılık yönünden üç sınıfa ayrılır: 
 
• Sınıf 1; 21°C’de ve 101 kPa basınçta alevlenme testinde yanmayan soğutkanları gösterir; 
• Sınıf 2; 21°C’de, 101 kPa basınçta  0.10 kg/m3 yoğunlukta düşük yanıcılık gösteren ve 19 
 kJ/kg’den düşük yanma ısısı üreten soğutkanları ifade eder; 
• Sınıf 3; 21°C’de, 101 kPa basınçta  0.10 kg/m3 yoğunlukta yüksek yanıcılık gösteren ve 19 
 kJ/kg’den büyük veya ona eşit yanma ısısı üreten soğutkanları ifade eder; 
 
TABLO 2’de ise soğutkanların emniyet yönünden sınıflandırılması gösterilmiştir. 
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TABLO 2. Soğutucu akışkanların emniyet yönünden sınıflandırılması [4] 
 

 
 
 
 
 
4. ÇEVRESEL ETKİNİN İKİ ÖLÇEĞİ OZON TÜKETME POTANSİYELİ (ODP) VE KÜRESEL ISITMA 
POTANSİYELİ (GWP)  
 
Bir maddenin zarar verme riski, "Ozon Aşındırma Potansiyeli" (ODP) adı verilen sayısal bir terim ile 
ifade edilir. Değerler, ODP'si 1 olarak kabul edilen R11 molekülü referans alınarak ifade edilir [6]. 
 
Küresel Isıtma Potansiyeli yani Global Isınma Potansiyeli (GWP), bir soğutucu akışkanın radyasyon 
enerjisini tutmadaki bağıl yeteneğini belirten normalize edilmiş bir göstergedir. Küresel ısıtma 
potansiyeli (GWP) değerleri, karbon dioksite (CO2) göreceli olarak hesaplanır. Atmosferik modeller 
geliştiğinden küresel ısıtma potansiyeli (GWP) değerleri yıllar içinde değişmiş olmasına karşın 
genellikle sabit kalır [9]. 
 
Başka bir deyişiyle,  Global Isınma Potansiyeli, sera gazı tesiri ile gezegen ısınma etkisinin 
göstergesidir. GWP değeri, ortalama kütle ağırlığı karışımını gösterir [8]. 
 
Araştırmacılar, bir soğutucu akışkanın küresel ısınma üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini göz 
önüne alan ve "Toplam Eşdeğer Isıtma Etkisi" (TEWI) olarak adlandırılan bir endeks geliştirmişlerdir 
[9]. 
 
TEWI tanımı (Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi) direkt ve indirekt emisyon ile sistemden atmosferin  
eşdeğer CO2 emisyonun tahmininde etkisinin en büyük parçası, gerekli enerji üretiminden dolayı CO2 
emisyonun özellikleridir. 
 
Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi tahmininde kullanılan kriter aşağıdaki gibi özetlenebilir [8]. 
 
 
TEWI=Diret + İndirekt Emisyon 
 
ya da 
 
TEWI= Sızıntı + Enerji Tüketimi 
 
ya da 
 
TEWI= (GWP . Lyıllık .n) + ( Eyıllık . B. n) 
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Burada, 
 
GWP= Soğutkanın Global Isınma Potansiyeli, CO2 ‘e bağlı (GWP CO2=1.0) 
 
Lyıllık= Yıl başına Sızıntı oranı   
 
n= Yıl Sayısı 
 
Eyıllık= Enerji Tüketimi (kwh) 
 
B= kwh başına CO2 emisyonu  
 
TEWI= CO2 (kg) 
 
Bir soğutma sistemini içindeki soğutucu gaz ile birlikte Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) yönünden 
değerlendirmek gerekir. Yani, değişik türden soğutucu gazların yalnız kendi başlarına yaptığı GWP 
etkisine ilaveten soğutma sisteminde kullanılan enerjinin üretimi sırasında meydana gelen CO2 
emisyonun da dikkate alınması gerekir ki bunun miktarı çok fazladır. Örneğin ev tipi bir soğutucuda 
kullanılan enerjinin üretimi sırasında meydana gelen CO2 emisyonu bu cihazın meydana getirdiği 
GWP’in %80 ‘ini oluştururken CFC emisyonunda dolayı olan ise % 20 ‘sini teşkil etmektedir. Bu iki 
emisyonun birlikte ortaya koyduğu GWP etkisine Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi (Total Equivalent 
Warming Impact –TEWI) denilmektedir [1]. 
 
TABLO 3’de alternatif soğutucu akışkanların kimyasal formülleri, Ozon Delme Potansiyelleri (ODP) ve 
20,100 ve 500 yıllık periyottaki Küresel Isınma Potansiyelleri (GWP) verilmiştir. 
 
TABLO 3. Soğutucu Akışkanların Kimyasal Formülleri, O.D.P ve G.W.P Değerleri [8] 
 

No Kimyasal Formülü 
Ya da % Kütle Karışımı ODP GWP 

20, 100, 500 yıl 
Emniyet 

Sınıflandırılma
sı 

CFC ‘ler 
R11 C.Cl3.F 1,00 6.300; 4.600;1.600 A1 

R12 C.Cl2.F2 0,95 10.200; 10.600; 
5.200 A1 

R113 C.Cl2.F.C.Cl.F2 0,85 6.100; 6.000; 2.700 A1 
R114 C.Cl.F2.C.Cl.F2 0,70 7.500; 9.800; 8.700 A1 
R500 CFC-12 (%74), HFC-152a (%26) 0,70 7.700; 7.900; 3.900 A1 
R502 CFC-115 (%51), HCFC-22 (%49) 0,23 4.900; 4.500; 5.300 A1 

HCFC’ler 
R22 C.H.Cl.F2 0,055 4.800; 1.700; 540 A1 
R123 C.H.Cl2.C.F3 0,020 390; 120; 36 A1 
R124 CH.F.Cl.C.F3 0,022 2.000; 620; 190 A1 

R401A HCFC-22 (%53), HCFC-124 (%34) 
HFC-152a (%13) 0,037 3.300; 1.100; 400 A1/A1 

R401B HCFC-22 (%61), HFC-124 (%28) 
HFC-152a (%11) 0,040 3.500; 1.200; 400 A1/A1 

R401C HCFC-22 (%33), HFC-124 (%52) 
HFC-152a (%15) 0,030 2.700; 900; 300 A1/A1 

R402A HCFC-22 (%38), HFC-125 (%60) 
HC-290 (Propan) (%2) 0,021 5.400; 2.700; 900 A1/A1 

R402B HCFC-22 (%60), HFC-125 (%38) 
HC-290 (Propan) (%2) 0,033 5.100; 2.300; 700 A1/A1 

R403A HCFC-22 (%75), HFC-218 (%20) 
HC-290 (Propan) (%5) 0,041 4.800; 3.000; 3.000 A1/A1 

R403B HCFC-22 (%56), HFC-218 (%39) 
HC-290 (Propan) (%5) 0,030 5.000; 4.300; 5.100 A1/A1 
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R405A HCFC-22 (%45), HFC-142b (%5.5) 

HFC-152a(%7), HFC-318 (%42.5) 0,028 5.200; 5.000; 6.400 A1/A1 

R406A HCFC-22 (%55), HCFC-142b (%41) 
HC-600a (İzobütan) (%4) 

0,057 
 3.500; 1.200; 400 A1/A2 

R408A HCFC-22 (%47), HFC-125 (%7) 
HFC-143a (%46) 0,026 4.900; 2.800, 1.000 A1/A1 

R409A HCFC-22 (%60), HCFC-124 (%25) 
HCFC-142b (%15) 0,048 4.200; 1.500; 500 A1/A1 

R409B HCFC-22 (%65), HCFC-124 (%25) 
HCFC-142b (%10) 0,039 4.100; 1.500; 500 A1/A1 

R411A HCFC-22 (%87.5), HCFC-152a (%11) 
HCFC-1270 (%1.5) 0,048 4.200; 1.500; 500 A1/A2 

R411B HCFC-22 (%94), HCFC-152a (%3) 
HCFC-1270 (%3) 0,052 4.500; 1.600; 500 A1/A2 

R412A HCFC-22 (%70), HCFC-142b (%25) 
HFC-218 (%5) 0,055 5.000; 2.200; 1.200 A1/A2 

 

R416A HCFC-124 (%39.5), HCFC-134a (%59) 
HFC-600 (%1.5) 0,009 2.700; 1.000; 300 A1/A1 

R509A HCFC-22 (%44), HFC-218 (%56) 0,024 5.400; 5.600; 7.200 A1 
HFC’ler 

R125 C2.H.F5 0,0 5.900; 3.400; 1.100 A1 
R134a C.F3.C.H2.F 0,0 3.300; 1.300; 400 A1 

R404A HFC-125 (%44), HFC-134a (%4) 
HFC-143a (%52) 0,0 5.600; 3.800; 1.300 A1/A1 

R407A HFC-32 (%20), HFC-125 (%40) 
HFC-134a ( %40) 0,0 4.000; 2.000; 600 A1/A1 

R407B HFC-32 (%10), HFC-125 (%70) 
HFC-134a (%20) 0,0 5.000; 2.700; 900 A1/A1 

R407C HFC-32 (%23), HFC-125 (%25) 
HFC-134a (%52) 0,0 3.600; 1.700; 500 A1/A1 

R410A HFC-32 (%50), HFC-125 (%50) 0,0 3.900; 2.000; 600 A1/A1 

R413A HFC-134a (%88), HFC-218 (%9) 
HC-600a (%3) 0,0 3.400; 1.900; 1.500 A1/A2 

R417A HFC-125 (%46.6), HFC-134a (%50) 
HC-600 (%3.4) 0,0 4.400; 2.200; 700 A1/A2 

R507A HFC-125 (%50), HFC-143a (%50) 0,0 5.700; 3.900, 1.400 A1 
 
 
 
 
5. SOĞUTUCU AKIŞKANLARIN ÇEVRESEL ETKİLERİ İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 
 
 
5.1. Dünyadaki Yasal Düzenlemeler 
 
100 kadar ülke, 1987 yılında Kanada’nın Montreal kentinde, Soğutucu akışkanların üretimi ve 
kullanımı, Ozon tabakasının korunması, sera etkisinin azaltılması gibi konularda kontrol altına 
alınması amacıyla ilk defa toplanarak (UNEP 1987) Montreal Protokolü olarak adlandırılan sözleşmeyi 
hazırlayıp imzalamışlardır. Daha sonrada 1990 yılında Londra’da ve 1992 yılında Kopenhag‘da 
yapılan toplantılarda CFC türü akışkanların üretim ve kullanımıyla ilgili daha sıkı yani önlemler 
alınmasını gerekli görerek yeni bir takvim üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Ülkemizde her iki protokolü 
imzalamış ve resmi gazetede ilan ederek kanunlaştırılmış bulunmaktadır. Montreal protokolünde 2000 
yılı konulmuş olmasına rağmen ABD kongresi aldığı karala CFC türü soğutkanların üretim ve 
kullanımını 1.1.1996 ‘dan itibaren sona erdirmiş bulunmaktadır. Bu, Kopenhag 1992 protokolünde de 
yer almıştır. 
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Diğer kalkınmış ülkeler de buna uymuşlardır.  Ülkemiz kalkınmakta olan ülke statüsünde 
bulunduğundan belirlenen takvim 10 yıl ertelemeyle uygulanacaktır. Bu tarih Montreal protokolüne 
göre 2010 yılıdır ve Kopenhag protokolü revizyonu ile 2005 yılı sonu şeklinde olmak durumundadır [7]. 
 
Geçiş dönemi diye tanımlanan ve HCFC türü soğutkanların ki, bunlardan en yaygın şekilde kullanılanı 
HCFC-22 (R-12)’dir, 2030 yılına kadar kullanımını mümkün kılan dönemde Ekipman ve Soğutkan 
üretiminin gitgide azalan miktarlarda yapılması bir takvime bağlanmıştır. Buna göre;  
 
Kalkınmış ülkeler için: 
 
2004 yılına kadar; o ülke için tespit edilen kapasitenin %65’i 
2010 yılına kadar; o ülke için tespit edilen kapasitenin %35’i 
2015 yılına kadar; o ülke için tespit edilen kapasitenin %10’u 
2020 yılına kadar; o ülke için tespit edilen kapasitenin % 5’i 
2030 yılına kadar; o ülke için tespit edilen kapasitenin sıfır seviyesine düşürülmesi gerekmektedir. 
 
Ayrıca, 2010 yılından itibaren  yeni HCFC soğutkan üretimi gerektiren hiçbir yeni soğutma ekipmanı 
imal edilmeyecektir. Ancak, HCFC ile çalışan mevcut soğutma sistemlerinin servis bakım ihtiyacı için 
kullanılmak üzere HCFC-22 soğutkan üretimi 2020 yılına kadar sürdürülecektir [7]. 
 
Kalkınmakta olan ülkeler için: 
 
2016 yılında HCFC soğutkan üretiminin, tespit edilen üretim seviyesinde dondurulması, 2040 yılında 
HCFC soğutkan üretiminin tümüyle durdurulması, 2016-2040  yılları arası dönemi için üretimin 
kısılması oranlarının daha sonra saptanmak üzere açık bırakılması kararlaştırılmıştır [7]. 
 
Montreal Protokolü’ne imza atan ülkeler protokolün öngördüğü yaptırımlara ilave olarak kendi ulusal 
politikaları doğrultusunda yeni programlar geliştirmekte ve uygulamaktadırlar. Bu yüzden her ülkede 
CFC tüketim miktarlarındaki azalma oranı farklılıklar göstermektedir. Gelişmiş ülkeler grubunda yer 
alan ABD, Japonya ve AB ülkelerinin 1986-1993 yılları arasındaki CFC içeren soğutucu madde 
tüketim oranları bu konuya ışık tutacak niteliktedir. 1993-1996 yılları arasında tüketim miktarlarında 
ABD’de 132 kt’dan 65 kt’ya düşerek %50 azalma, Japonya'da 24.3 kt’dan 17 kt’a düşerek %33 
azalma, görülmüştür.  Buna karşılık AB ülkelerinde ise bu maddelerin 29.9 kt’dan 35.6 kt’a yükselerek 
% 20 artma gözlenmiştir.  Bu farklılığın başlıca sebebi hükümet programlarındaki büyük farklılıklardan 
kaynaklanmaktadır. Bazı hükümetler en sert tedbirleri alarak yüksek vergiler koymuşlar, boşluk 
yaratmayacak yasal düzenlemeler getirmişler, Montreal Protokolü’nün öngördüğü miktarlarında altında 
bir temin kısıtlaması öngörmüşler ve daha güvenli alternatiflerin kullanımını teşvik etmişlerdir [5]. 
 
5.1.1. Avrupa Birliğinin Düzenlemeleri 
 
Avrupa Birliği, topluluğa üye ülkelerde yasa hükmünde bir seri düzenleme ile Montreal Protokolü'nü 
yürürlüğe koydu. Orijinal Montreal protokolü Eylül 1988 tarihinde 3322/88 no'lu Avrupa Topluluğu 
Yasası ile yürürlüğe girdi. Ancak, topluluğa üye ülkeler Protokol'den daha hızlı hareket ettiklerinden, 
yasalar o günden bu yana bir çok kez güncelleştirildi. 
 
Halen yürürlükte olan 2037/2000 no'lu yasa çerçevesinde, geri kazanılmış ve temizlenmiş CFC'nin 
mevcut cihazlarda yeniden kullanılması Temmuz 2001'de yasaklandı. 
 
HCFC üretiminin aşamalı olarak bırakılması kararı 2001 yılında alındı ve son tarih 2010 olarak 
belirlendi. 2010 yılından itibaren tesislerde yalnızca geri kazanılmış ve temizlenmiş olan HCFC 
kullanılabilecek ve 2015 yılında HCFC kullanımı tamamen yasaklanacaktır [6]. 
 
2037/2000 no'lu yasa ile HCFC’li yeni sistem ve ürünlerin satışına da belirli sınırlamalar getirildi. Bu 
sınırlamalar [6]; 
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• Soğutma kapasitesi 100 kW'dan büyük olan yalnızca soğutma yapan iklimlendirme santrallerinde 
HCFC kullanılmasının yasaklanması, yürürlük 1 Ocak 2001. 
• Soğutma kapasitesi 100 kW'dan küçük olan yalnızca soğutma yapan iklimlendirme santrallerinde 
HCFC kullanılmasının yasaklanması, yürürlük 1 Temmuz 2002. 
• Ters çevrimli ısı pompalı İklimlendirme santrallerinde HCFC kullanımının yasaklanması, yürürlük 1 
Ocak 2004. 
 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi (EC) 842/2006 No’lu Yönetmeliği (F-Gaz) [12] 
 
Bu yönetmeliğin hedefi Kyoto Protokolüne uygun olarak florlu gazların sera emisyonlarını azaltarak 
düşürmeyi hedeflemektedir. 
 
14 Haziran 2006’da Avrupa Birliği tarafından F-Gaz Yönetmeliği ve MAC (Mobile Air Conditioning for 
passengers)  yönergesi yayınlandı. 
 
Yönetmelik HFC’leri, PFC’leri, SF6

 ve onların Mobil İklimlendirme Cihazları dışındaki tüm 
uygulamalarını ve yönerge vasıtasıyla Ev Tipi Soğutucuları da kapsamaktadır. 
 
F-Gaz Yönetmeliği ve MAC Yönergesi 14 Haziran 2006’de Avrupa Birliği resmi dergisinde yayınlandı. 
Yönetmelik 4 Temmuz 2006’da yürürlüğe girdi ve 4 Temmuz 2007’den itibaren çok sayıda ölçümler 
uygulanacaktır. Buna ilave olarak yasal düzenleme, diğerleri arasında tamamlama için gereken ilave 
ulusal ölçümleri, uymayanlar hakkında uygulanacak cezai yaptırımları 4 Temmuz 2008’de tebliğ haline 
getirecektir. 
 
Kapsam (Madde 3): Bu madde soğutmayı, iklimlendirmeyi (ısı pompaları dahil) ve yangın söndürme 
cihazlarını kapsar. 
 
Komisyon (Madde 3.7) 4 Temmuz 2007’de kaçakları önlemek üzere kaçak kontrol standartlarını 
oluşturmuştur. 
 
Miktara bağlı olarak belli aralıklarla sertifikalı personel tarafından aşağıdaki kontrollar yapılacaktır: 
 
a. 3 kg veya daha fazla: 6 kg’dan daha az soğutkan içeren hermetik sızdırmaz sistemler hariç 
 olmak üzere en az 12 ayda bir. 
b. 30 kg  veya daha fazla: 6 ayda bir kez (uygun kaçak kontrol sistemi olması halinde 12 ayda bir) 
c.  300 kg veya daha fazla: En az üç ayda bir kez (uygun kaçak kontrol sistemi bulunanlar için 6 
 ayda bir kontrol zorunluluğu). 
 
300 kg veya daha büyük cihazlar için kaçak kontrol sistemi en az 12 ayda bir denetlenecektir. Bu 
durumda yangın söndürme sistemleri 4 Temmuz 2007’den önce, kaçak denetleme sistemlerinin ise 4 
Temmuz 2010 yılına kadar tesis edilmesi gerekmektedir. 
 
3 kg’dan fazla soğutkan içeren tüm sistemlerde ürün tipi ve miktarını, gerektiğinde ilave miktarı 
gösteren ve servis-tamir esnasında geri kazanılan miktarları gösteren bir F-Gaz kitapçığı 
bulundurulmalıdır. Diğer gerekli olan ilgili bilgiler bir servis firması teknisyeni tarafından periyodik 
kontrollar sonucunda kaydedilecektir. 
 
Geri kazanım (Madde 4): Soğutma, iklimlendirme, ısı pompaları, çözücü maddeler, yangın söndürme 
ve yüksek voltaj anahtarlama sistemleri geri kazanım sertifikalı personel bulundurmalı, böylece tekrar 
kullanım, iyileştirme ve imha işlemleri yapılabilmelidir. 
 
Diğer uygulamalar için teknik olarak mümkün olduğunca ve fiyat yönünden oransız olmadığı sürece F-
gazlar geri kazanılacaktır. 
 
Eğitim ve sertifikalandırma (Madde 5): Kapsamın gerektirdiği ilgili uygulamalar için Danışma Komitesi 
(Madde 12.2) 4 Temmuz 2007’de imalatçı, bakımcı ve tamirci personel ve şirketler için karşılıklı 
mutabakat ile sertifika ve eğitim programları için asgari gerekleri ve şartları hazırlayacaklardır. 
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Sertifika programları standartlar ve yönetmelikler hakkındaki bilgileri kapsadığı gibi gerektiğinde 
emisyon önleme ve F-gazların geri kazanımı becerisini de kapsayacaktır. 
 
4 Temmuz 2008 tarihi esas olmak üzere, üye ülkeler kendi eğitim ve sertifika gereklerini kuracaklar ve 
adapte edecekler ve sertifika konusunda üye diğer ülkelere tavsiyelerde bulunacaklardır. 
 
4 Temmuz 2009 da üye ülkeler, F-gazların dağıtımını üstlenen firmaların ilgili personelini 
sertifikalandırmış olacaklardır. 
 
Raporlama (Madde 6): Raporlama ozon tabakasını incelten maddelerin raporlamasına 
benzemektedir. Yılda bir kez yapılabilir ve üreticileri, ihracak ve ithalatçıları kapsar. 
 
Etiketleme (Madde 7): Soğutma, iklimlendirme (ısı pompaları dahil) ve yangın söndürme cihazları, 
yüksek voltaj anahtarları ve tüm F-gaz tankları etiketlenecektir. 
Hermetik sızdırmaz sistemler işaretlenecektir. 
 
Kullanım kontrolü (Madde 8):  
1 Ocak 2008: Magnezyum kalıp dökümlerde yıllık 850 kg’dan daha fazla miktar SF6 yasaklanacaktır. 
4 Temmuz 2007: SF6 ’nin araç lastiklerinin şişirilmesinde kullanımı yasaklanacaktır. 
 
Satış yasaklamalarının yeri (Madde 9 ve Annex II): 
 
4 Temmuz 2006: Ayakkabılar 
4 Temmuz 2007: Ayakkabılar; dolduralamayan tanklar; doğrudan genleşmeli sistemlerin içerdiği 
soğutkanlar; yangın söndürme sistemlerinde ve söndürücülerde kullanılan PFCS’ler; evsel pencereler; 
lastik tekerler. 
4 Temmuz 2008: Tek elemanlı köpükler (ulusal güvenlik standardına uygun olanlar hariç); evler 
haricindeki yerlerdeki pencereler. 
4 Temmuz 2009: Yeni aerosoller (dekoratif ve eğlence amaçlı kullanılan) 
 
Yönerge 2006/40/EC: Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 17 Mayıs 2006’daki Motorlu 
Taşıtlardaki İklimlendirme sistemlerinden kaynaklanan emisyonlarla ilgili ve 70/156/EEC 
Yönergesinde değişiklik yapan yönerge 
 
Yönerge sadece HFC kullanılan Mobil İklimlendirme sistemlerindeki yolcuları kapsar. 
 
Yürürlüğe Girme (Madde 11): Yönerge 4 Temmuz 2006’da (yayınlandıktan 20 gün sonra) yürürlüğe 
girmiştir. 4 Temmuz 2008’de (Madde 10) ulusal kanun halinde değiştirilecektir. 
 
Yasal temeli: Avrupa antlaşmasının 95. maddesi 
 
Küresel Isınma Etkisi (Madde 3.8): IPCC’nin üçüncü değerlendirme raporunda [13] yayınlanan 
küresel ısınma etkisi verileri kullanılacaktır. 
 
Yönerge her zaman “iklimlendirme sistemlerinden kaynaklanan florlu sera etkisi yapan gazların 
küresel ısınma etkisinin 150’den büyük olmasını (HFC-134a olarak yazılabilir) ifade etmektedir. 
 
Uygulama (Madde 7): 4 Temmuz 2007’de komisyon Avrupa Birliği için uygun taşıtlar ve HFC-134’lı 
iklimlendirme sistemlerine onaylanmış kaçak kontrol testleri için yönetimsel hükümler tanımlamıştır.  
 
Onaylanmış Yöntem Tipleri (Madde 5): Bir yıl sonra tanımlanan yeni taşıt modelleri için onaylanmış 
kaçak testi tipi, sadece HFC-134a kullanılması kabulü ile 40 g/yıl’dan, çift evaporatör olması halinde 
60 g/yıl’dan daha az olmalıdır (Madde 5). 
 
İki yıl sonra aynı kaçak sınırları tüm yeni taşıtlar için geçerli olacaktır. 
1 Ocak 2011’de HFC-134a tüm yeni taşıt modellerinin iklimlendirme sistemlerinde yasaklanacaktır. 
1 Ocak 2017’de HFC-134a tüm yeni taşıtlarda yasaklanacaktır. 
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5.1.2. Küresel Isınma ve iklim Değişimi ile İlgili Kyoto Protokolü 
 
1980'lerin sonlarındaki kaotik ortam iklim değişimi ile ilgili uluslararası bilinci harekete geçirerek 1922 
yılında Brezilya Rio De Janeiro'da Dünya Zirvesi olarak da anılan Birleşmiş Milletler Çevre ve 
Kalkınma Konferansı (UNCED)'nın toplanmasını sağladı. Dünya Zirvesi'nde 154 ülke, Rio Anlaşması 
olarak bilinen iklim Değişimi ile ilgili Birleşmiş Milletler Çerçeve Anlaşması (UNFCCC) onayladı. 
 
Bu anlaşma ile gelişmiş ülkeler CO2 ve diğer sera gazı emisyon oranlarını 2000 yılına kadar 1990 
seviyesine çekecekleri konusunda gönüllü olarak taahhütte bulundular. Ancak, bu anlaşma gönüllü 
olduğu için başarısızlığa uğradı. 
 
Aralık 1997'de 161 ülkeden 2200 delegenin katılımı ile Japonya, Kyoto'da daha başarılı bir anlaşma 
yapılması için bir girişimde daha bulunuldu. Kyoto Protokolü'nde, 38 gelişmiş ülkeden sera gazı 
emisyonlarını 2008-2012 yılları arasında ortalama olarak 1990 seviyesinin %5,2 altına indirmeleri 
istendi. Protokolde gelişmekte olan ülkelerden azaltma beklenmiyor, ancak emisyon alışverişine izin 
veriliyordu. Örneğin, bir ülke sera gaz emisyon limitinin altında ise ekstra emisyon limitini kendi limitini 
aşmış olan bir ülkeye satabilir. Sera gazı emisyonuna en fazla katkısı olan Amerika Birleşik 
Devletleri'nin, Kyoto anlaşmasını reddetmesi nedeniyle başarılı olacağı şüphelidir [6].  
 
 
5.2. Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler: 
 
Türkiye’deki yasal düzenlemeler kapsamında; Çevre ve Orman Bakanlığı, Ozon Tabakasını İncelten 
Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik hazırlamıştır. Bu Yönetmelik, ülkemizin taraf olduğu Ozon 
Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ve değişiklikleri ile kontrol altına alınan 
maddelerin kullanılmasına ve bazılarının tüketiminin bir takvim çerçevesinde azaltılarak kullanımdan 
kaldırılmasına ilişkin usul ve esasları belirtir. Bu yönetmelik,  kontrol altına alınan maddelerin dış 
ticaretini, kullanımını, bu maddelerin ve bu maddeleri içeren ürünlerin piyasaya sunulmasını, 2006 yılı 
ve sonrası ithalat ve kullanımları ile kamuoyunun bilgilendirilmesini kapsar. 
 
Yönetmelik 20.06.1990 tarihli Ozon Tabakasının dair Viyana Sözleşmesi hükümleri ile 19.12.1991 
tarihli Ozon Tabaksını İncelten Maddelere dair Montreal Protokolü hükümlerine paralel hazırlanmıştır. 
 
Montreal Protokolü ve değişiklikleri uyarınca üretim, tüketimi ve ticareti kontrol altına alınan 
maddelerden, kloroflorkarbonlar, triklorflormetan (CFC-11), diklordiflormetan (CFC-12), triklorflormetan 
(CFC-113), diklortetrafloretan (CFC-114), klorpentafloretan (CFC-115) servis amaçlı ithalatı 1.1.2006 
tarihinden itibaren tamamen yasaktır. 
 
Yönetmelikle, Ozon Tabaksını incelten maddeleri ithal eden kurum, kuruluş ve ithalatçı firmalar, Çevre 
Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara ilişkin Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenli 
olarak Resmi Gazetede yayımlanan Dış Ticaret Standardizasyon Tebliği çerçevesinde Bakanlıktan  
kontrol belgesi almak zorundadır. 
 
Yönetmeliğe göre, Ozon Tabakasını incelten kontrol altına alınmış herhangi bir maddeyi saf veya 
karışım halinde ithal edenler, yönetmelikte verilen  form doldurularak her yıl Şubat ayı sonuna kadar 
bir önceki yıla ait bilgilerini Bakanlığa göndermeleri gerekir.İthalatçı Firmalar ithal ettikleri maddenin 
miktarını, menşeini, alıcısını ve her alıcıya verilen miktarı,alıcının  adı ve adresi, son kullanım alanları 
ve temin edilen ozon tabakasını incelten maddenin satılan miktarı, stok miktarını ve fiyatını da 
içerecek şekilde kayıt altına alarak her an denetime hazır tutmakla yükümlüdürler. Ozon tabakasını 
incelten maddelerin dağıtıcıları da aynı dönemler için satışların  kayıtlarını tutmak, bunları beş yıl 
süreyle muhafaza etmek ve her an denetime hazır bulundurmak zorundadırlar. 
 
Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ozon tabakasını incelten Montreal Protokolü ve Değişiklik 
ile kontrol altına alınan maddelerden herhangi birine üretmek veya bunları üretim yapan yeni tesis 
kurmak yasaktır. 
 
Ozon tabakasını incelten maddeler ve karbon tetra klorür kullanımı bu yönetmelik yayımından sonra 
sadece laboratuar ve zorunlu kullanım alanlarının ihtiyaçlarıyla sınırlıdır. 
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İlgili kurum ve kuruluşlar, yukarıda belirtilen maddelere duyulan bir sonraki yıla ilişkin ihtiyaç miktarları 
her yıl Ağustos ayı sonuna kadar bakanlığa bildirmek zorundadır. İhtiyaç miktarı Türkiye’de geri 
kazanılmış madde miktarı dahil edilmeksizin tespit edilir. 
 
Zorunlu kulanım alanları hariç olmak üzere, 1.1.2015 tarihinden itibaren bu Yönetmelikte belirtilen 
maddelerin yani ozon tabakasını incelten maddelerin Türkiye sınırları içinde servis amaçlı kullanımı 
yasaktır. 
 
Gümrük Müsteşarlığınca belirlenecek üniversiteler veya kamu kuruluşlarına ait laboratuarda ithalatçı 
tarafından tüm masrafları ödenerek yaptırılacak, analizlerde ürünlerin bu Yönetmelikteki maddelerde 
belirtilen ozon tabakasını incelten madde içermediğinin tespit edilmesi gerekmektedir. 
 
Saflık derecesi %99.5 , kaynama noktası 20 0C‘nin altında olan ve Montreal Protokolü ve değişiklikleri 
ile kontrol altına alınan kloroflorokarbonların, Montreal Protokolü ve değişiklikleri ile kontrol altına 
alınan veya alınmayan diğer kimyasal maddeler ile iç piyasada laboratuar amaçlı zorunlu 
kullanılmalarında herhangi bir kısıtlama uygulanmaz. 
 
Soğutucu gazların geri kazanım ve rehabilitasyon cihazlarından geçilerek, yeniden kullanıma sunulan 
maddelerin saflık özelliklerinin, üretildikleri ve ilk kullanıma sunuldukları andaki fiziksel ve kimyasal 
özellikleri ile aynı olması zorunludur [10]. 
 
Yine, Türkiye’deki yasal düzenlemeler kapsamında; Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ozon Tabakasını 
İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ hazırlamıştır. Bu Tebliğin amacı, Ozon Tabakasını İncelten 
Maddelerin ithaline ilişkin usul ve esasları düzenler. Tebliğ, Montreal Protokolü’nün Kopenhag 
değişiklikleri uyarınca, Kopenhag değişikliklerine taraf olmayan ülkelerden ve Montreal Protokolü’nün 
Pekin değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan ülkelerden bazı eşyaların (Freon-11, 
Freon-12, karbon tetra klorür, metil kloroform, bromometan, HCFC-21,HCFC-22, HCFC-123, HCFC-
124 v.b.)  ithalatının yapılamayacağını belirtir. Ancak bu eşyaların zorunlu kullanım alanlarının 
ihtiyaçları için belirli ülkelerden (aynı tebliğde bildirilen ülkelerden) ithali Çevre ve Orman Bakanlığı 
iznine göre yapılacağını anlatır. Ek olarak Metil bromür gibi maddelerin, zirai karantina, taşıma öncesi 
kullanımı ve laboratuar amaçlı ithalatı Tarım ve Köy işleri Bakanlığı iznine göre yapılacağını da söyler 
[11]. 
 
 
 
 
SONUÇLAR 
 
Montreal Protokolünü (1987) takip eden süreçte klorlu soğutucu akışkanları ozon delme potansiyeli 
dikkate alınarak gerekli önlemler bir takvime bağlanmıştı. Bu takvim daha sonraki süreçte sürekli öne 
alındı. Ancak bazı gelişmiş ülkeler tarafından henüz onaylanmayan Kyoto Protokolüne bağlı olarak 
Avrupa Birliği çok hassas şekilde davranarak F-gaz yönetmeliğini devreye sokmuştur.  
 
Bu süreç İklimlendirme ve soğutma (İKS) sektörünü oldukça ciddi şekilde etkileyecektir. Buna göre 
İKS sistemlerinin üretiminde, kullanımında, servis ve bakımında yeni önlemler alınmak zorunda 
kalınacaktır. Bu önlemlere örnek olarak üretim, servis ve bakım işlemlerinde istihdam edilecek 
personelin belli bir sertifika eğitiminden geçmesi, İKS sistemlerinin tasarımında soğutkanların sıvı 
depolarına toplanabilir (pump down) olması, soğutkanı boşaltmadan bakım ve servis yapılabilir olması, 
kaçak testleri için soğutkan yerine azot kullanılması gibi kurallar verilebilir. 
 
Bu konuda İKS sektörünü temsil eden İSKİD, ESSİAD, SOSİAD, İSKAV, İSEDA gibi dernek ve 
vakıflara görev düşmektedir. Bu sektör eğitimleri AB fonlarından yararlanılarak AB Projeleri 
kapsamında düzenlenebilir. 
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ÖZET 
 
Temiz su kaynaklarının giderek tükenmesi ve mevcut su kaynaklarının kullanılamayacak duruma 
gelmesi su temini konusunu ön plana çıkartmıştır. Bu durum karşısında en geçerli çözüm 
yöntemlerinden biride güneş enerjisiyle damıtma olarak görülmektedir. Yapılan bu deneysel çalışmada 
güneş enerjisiyle deniz suyu damıtma işlemi gerçekleştirilmiştir. Basit bir güneş enerjili damıtma cihazı 
yapılmış ve damıtıcının güneş enerjisinden maksimum miktarda yararlanmasını sağlamak için üst 
yoğuşma örtüsünde farklı şekillerde eğimli yüzeyler kullanılmıştır. Ayrıca iklim koşulları 
parametrelerinin de performansa etkileri incelenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda, sistemin 
veriminin, iklim şartlarına, damıtma yöntemlerine, damıtıcının örtü şekillerine, tuzlu su derinliğine göre 
değiştiği görülmüştür. Deneyde kullanılacak deniz suyu, elde edilen damıtılmış su ve damıtılmış deniz 
suyu RO’ dan (Ters Ozmoz) geçirilerek, fiziksel ve kimyasal analizleri yapılarak kullanım suyu olarak 
kullanılıp kullanılamayacağı belirlenmiştir. Genel içme suyu standartlarına yakın veriler elde edilmiştir. 
Ayrıca elde edilen su miktarı açısından ise; incelenen literatür çalışmalarında üretilen ki kadar su 
miktarlarına yakın sonuçlar bulunmuştur. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Nüfus artışı, sanayileşme ve etkin tarım faaliyetlerinin dünyanın kısıtlı yeraltı ve yerüstü kaynaklarını 
tükettiği ve çevre sorunlarını arttırdığı bir gerçektir. Dünyada ve ülkemizde su kaynaklarının giderek 
tükenmesi ve mevcut su kaynaklarının kullanılamayacak duruma gelmesi, su temini konusunu ön 
plana çıkarmaktadır. Özellikle, su gibi doğal bir kaynağın geriye dönülemeyecek bir şekilde 
tüketilmesine engel olmak için bekleyecek zamanın olmaması, insanoğlunu bu kaynakları koruyacak 
ve kurtaracak teknolojileri kullanmaya ve geliştirmeye mecbur kılmaktadır. İçme ve kullanım suyuna 
duyulan ihtiyacın artması, bilim adamlarını arayışlara ve bu konuda çalışmalar yapmaya 
yönlendirmiştir. Son yıllarda, çoğu kurak ve kıraç bölgelerde deniz suyundan içme suyu elde edilmiştir. 
Söz konusu tuzlu sular, içilebilecek nitelikte suya dönüştürülürse su temini açısından sınırsız bir 
potansiyel elde edileceği açıktır.  
 
 
 
 
2. DENİZ SUYU ÖZELLİKLERİ VE İÇME SUYU KALİTESİ BAKIMINDAN TUZLU SU 
 
Dünya yüzeyinin büyük kısmını kaplayan su içilememektedir. Küçük bir hayvan (bir çöl faresi) ile 
yapılan bir deneyde, hayvan deniz suyu içmek zorunda bırakılmış ve zarar görmeden hayatta kalmıştı. 
Oysa insan bunu başaramamaktadır. Bir miktar deniz suyu içmek sağlığa zarar vermeyebilir, ancak 
sürekli deniz suyu içen birisi kısa sürede su kaybından ölebilir. 
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Böbrekler böyle yoğun bir çözelti ile baş edemez. İdrarı seyrelterek vücuttan atılabilecek duruma 
getirmek için, vücudun diğer organlarından su alınması gerekir. 
 
Deniz suyunun tuzluluğunu oluşturan belli başlı erimiş tuzlar sırasıyla klor, sodyum, sülfatlar, 
magnezyum, kalsiyum, potasyum bikarbonat ve bromdur. Bilinen tüm elementler deniz suyunda 
mevcuttur. Tuzluluk denizlerde genel olarak derinlikle artar. Bu artış miktarı büyük değildir. Yazın ise 
buharlaşma nedeniyle tuzluluk artışı yüzeye doğrudur.  
 
Yoğunluk, deniz suyunda tabakalaşmaya ve akıntıların oluşmasına etki eden önemli bir faktördür. 
Denize genellikle dipten deşarj edilen atık suların yoğunluğu deniz suyuna göre daha düşük 
olduğundan yüzeye doğru yükselir ve deniz suyu ile karışarak seyrelirler. Bu arada mevcut 
tabakalaşmaya göre yüzeye çıkarlar ya da belli bir derinlikte kalırlar. Deniz suyunun yoğunluğu; 
basınca, derinliğe, tuzluluğa ve su sıcaklığına bağlı olarak değişiklik gösterir [1]. 
 
 
 
 
3. GÜNEŞ ENERJİSİ İLE DAMITMA 
 
Güneş enerjisiyle damıtmadaki temel teori, doğada var olan su çevriminin minyatür olarak yeniden 
yapılandırılmasıdır. Küresel su çevriminde güneş, su kaynaklarını ve yüzey sularını buharlaştırır, 
hayvan ve bitkilerde solunuma sebep olur. Atmosferdeki nem arttıkça buhar bulutlarda yoğunlaşır ve 
uygun soğutma koşulları ile dünyaya yağmur olarak geri döner [2].  
 
Özellikle tropik ve yarı tropik bölgelerde içecek su problemi çok fazladır. Bu problemler şöyle 
sıralanabilir: 
 

• Parazit veya mikropların su kaynaklarını kirletmeleri 
• Arsenik ve madenlerin suları kirletmesi 
• Aşırı orman kesimi ve çölleşme (su sterilizasyonu için ağaçların kesilmesi) 
• Pet şişelerin birikmesi sonucu ortaya çıkan çöpler (özellikle küçük adalarda)  
• Karbon miktarının azalması ve CO2 miktarının artması (taşıma sistemi yüzünden) 
• Artan nüfusun ihtiyacını karşılamak için sürekli su ithal etmek 

 
Yukarıdaki faktörler ve diğerleri her yıl binlerce insanın ölmesine veya hastalıklardan muzdarip 
olmasına ve çok miktarda para harcanmasına sebep olmaktadır [3]. 
 

Güneş ışığıGüneş ışığı

Cam örtüCam örtü
Çıkış yeriÇıkış yeri

Taşma
Taşma

Su
Su

Giriş
Giriş

A

B

C

D

 
Şekil 1. Tek havuzlu cam çatılı güneş damıtma sistemi [4]. 

 
Güneş ışığı (A) cam veya plastik örtüden geçerek (D)  absorbe edilir. İç yüzeyde absorbe işleminin 
hızlanması için siyah malzeme kullanılır. Burada absorber, çanak ya da pis suyla doldurulmuş ve 
siyaha boyanmış tabandır (B). Cam kapak, güneş radyasyonunu içeri geçirir ki bu, siyah taban 
sayesinde olmaktadır. Taban aynı zamanda infra-red (uzun dalga) ışınlarını da geçirir ve bu, havuza 
yansıtılıp güneş enerjisi havuzun içinde hapsedilir (sera etkisi). 
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Bu tabanın siyah, mat boyalı olması istenilir. Mat, siyah olmasının nedeni daha iyi absorbe edici 
olması ve geriye yansımayı önlemesidir. Bu durum, özellikle su berraksa daha çok önem kazanır. 
Absorbe edilen güneş ışığı, tabanı ve kademeli olarak suyu ısıtır ve su buhar haline geçer. Bu işlemde 
güneş ışığı ısıya dönüşür ve bu ısı suya transfer edilir. Isı kaybını minimuma indirmek gerekmektedir. 
Bunun için damıtıcı tabanın ve saydam örtünün iyi izole edilmesi çok önemlidir. Eğer taban kuru bir 
yüzeye yerleştirilirse bu iyi bir izolasyon olarak düşünülebilir. 
 
Su, havuzun tabanında ısınır, buharlaşır ve atıkları geride bırakır. Bu buhar cam örtüde (C) düşük 
ısıda yoğuşur ve çıkış yeri olarak gösterilen (D) su toplama kanallarından dışarıya alınır. Cam örtünün 
ısısı düşüktür; çünkü hava ile temas halindedir. Tabi ki bu durumda ısının sudan ve buhardan az 
olması gerekir. Bu olay, rüzgâr soğutması ile de yapılabilir. Gece ısı düştüğünde de bu olay 
gerçekleşebilir. Eğer havuza konulmuş olan su tuzlu ise; tuz ve diğer atıklar buharlaşmaz ve tabanda 
kalır. Yoğunlaşmış sıvının tuzlusuyla karışmasını önlemek için havuza en az 10 ° yatay eğimle 
doldurma işlemi yapılmalıdır. Tüm damıtma işleminde hava koşulları dikkate alınmalıdır. En iyi sonucu 
elde etmek için havuzdaki kirliliği artan su günlük değiştirilmelidir. 
 
 
 
 
4. HAVUZ TİPİ DAMITICILARIN PERFORMANSINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER  
 
 
4.1 Meteorolojik Faktörler 
 
4.1.1 Birim zamanda damıtıcının birim alanına gelen güneş ışınımı (Güneş Radyasyonu) 
 
Isının başlıca kaynağı güneşten gelen radyasyondur. Azalan veya artan ısı değişimleri, buharlaşma 
miktarı için önemli bir faktördür. Güneşten gelen enerji miktarı mevsime, günün saatine ve havanın 
bulutlu veya açık olmasına göre değişir. Radyasyon enerjisi, aynı zamanda enlem, yükseklik ve yöne 
göre de değişiklik gösterir.  
Damıtma işlemi sırasında amaç suyun buharlaştırılması olduğu için güneş ışınımı çok önemlidir. Bu 
nedenle, damıtma sistemine bir enerji girişi olmaz ise, damıtma havuzunun içerisindeki su hızla soğur, 
buhar basıncı hızla düşer ve buna bağlı olarak ta buharlaşma işlemi durur [5]. 
 
4.1.2 Ortam sıcaklığındaki değişim 
 
Doymuş buhar basıncı sıcaklığa bağlı olduğundan buharlaşma oranı, hava ve su sıcaklıklarından 
büyük miktarda etkilenir. Buharlaşmanın günlük ve yıllık değişmeleri, sıcaklığın günlük ve yıllık 
değişmelerine çok benzer.  
 
Gün esnasında buharlaşma sabah saatlerinde minimum, öğleden sonra 12:00 -15:00 saatleri arasında 
ise maksimum değerine ulaşır. Yine sıcaklıkla ilgili olarak buharlaşma soğuk mevsimde az, sıcak 
mevsimde fazladır [6]. 
 
Ortam sıcaklığının düşük olması, ilk olarak yoğuşma örtüsü sıcaklığının düşmesine neden olur. Ayrıca 
damıtma havuzunun kenarlarından çevreye ısı kayıplarının artmasına neden olur. Yüksek ortam 
sıcaklığı damıtıcı performansına olumlu yönde etki etmektedir. Böylece havuzun içindeki su sıcaklığı 
artarak, diğer taraftan damıtıcıdan ortama olan ısı kayıplarını azaltılarak damıtıcının verimini 
artırılmaktadır [5]. 
 
4.1.3 Rüzgâr Hızı 
 
Buharlaşmanın devam etmesi için difüzyon ve konveksiyon ile su buharının su yüzeyinden 
uzaklaşması gerekir. Bu durum havanın hareketi (rüzgâr) ile mümkündür. Rüzgâr hızı ne kadar fazla 
olursa buharlaşma o kadar fazla olur. 
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Rüzgâr, özellikle saydam örtüden çevreye olan ısı geçişini etkileyen, saydam örtü sıcaklığını kontrol 
eden önemli atmosferik faktörlerden biridir. Rüzgâr hızının artması, örtüden çevreye olan taşınımla 
olan ısı geçişini artırarak, saydam örtü üstündeki yoğuşma oranını yükseltmekte, dolayısıyla damıtıcı 
veriminin artmasını sağlamaktadır. Ancak bu hızının belli seviyeleri aşmaması gerekmektedir. Çünkü 
daha yüksek seviyelerdeki rüzgâr hızları, örtü içindeki su sıcaklığının düşmesine, buharlaşma 
miktarının azalmasına neden olmakta ve damıtıcı verimi olumsuz yönde etkilenmektedir [5]. 
 
 
4.2. Havuzdaki Su Derinliğinin Etkisi 
 
Su derinliği az olan damıtma havuzlarında ise, havuz içerisindeki su miktarı az olduğundan, havuzdaki 
su kısa zamanda buharlaşma için gerekli sıcaklığa ulaşır ve buharlaşma başlar. Böylece damıtıcıya 
gelen enerjinin büyük bir kısmı, suyun sıcaklığının artırılmasından ziyade buharlaşma için harcanır ve 
damıtıcı çok kısa sürede devreye girer. 
 
Derin havuzlu damıtıcıların içerdikleri su miktarı fazla olduğu için, gelen enerjinin büyük bir bölümü, su 
sıcaklığının buharlaşma için gerekli olan seviyeye ulaştırılması için harcanır. Bu nedenle buharlaşma 
için harcanabilen enerji miktarı sığ havuzlara göre daha azdır ve damıtıcı daha geç devreye girer [5]. 
 
Bunların yanında besleme suyu olarak tabir ettiğimiz damıtma havuzundaki tuzlu suyun ısısının 
yüksek seviyelere çıkartılması ayrıca şu özelliklerde çok önemlidir: Gelen güneş radyasyonunun 
(ışınımın) üst yoğuşma örtüsü tarafından büyük oranda absorbe edilmemesi gerekir. Zeminin ve 
duvarların çok iyi izole edilmesi gerekir. Su seviyesi çok olmazsa onu buharlaştırmak için çok ısı 
gerekmez. 
 
 
4.3. Damıtma Havuzlarının Konstrüksiyonla İlgili Özelliklerinin Performansa Etkisi 
 
Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz: 
 

• Havuz konstrüksiyonu ısıl kapasitesi 
• Havuz kayıpları, taban ve çevresinin izolasyonu 
• Sistemde oluşacak buhar kaçakları, sızdırmazlık önlemleri 
• Örtü formu 
• Saydam örtünün eğim açısı 
• Sistemin içerisindeki hava sirkülâsyonu 
• Havuz tabanının ısıyı absorbe etme yeteneği 
• Damıtıcının yönlendirilmesi 

 
Yoğuşma örtüsünün eğim açısı, damıtıcının üzerine gelen ışınımı yansıtma oranını etkileyen en 
önemli unsurdur. Açının artması yansıtma oranını etkiler. Bu sebeple, sisteme giren enerji miktarı 
azalacağından sistemin verimi de düşecektir. Ayrıca örtünün eğim açısı, örtüde yoğuşacak olan suyun 
toplama kanallarına akışını kontrol eder. Eğim açısı küçük olursa, örtüde yoğuşan suyun damıtma 
havuzuna damlama durumu oluşabilir. Ayrıca eğimin küçük olması yoğuşan suyun toplama 
kanallarına akış süresinin ve aldığı yolunda kısa olmasını sağlar [5]. 
 
Bu faktörlerin yanı sıra; Damıtma sisteminin kurulmuş olduğu yerin açık gün ve bulutluluk oranı, enlem 
derecesi, bakısı (yönü), damıtıcıdaki su kütlesinin büyüklüğü, tuz durumu, suyun kirliliği de olumlu-
olumsuz yönde etkiler yapmaktadır. 
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5. MATERYAL 
 
Enerji ihtiyacını güneş enerjisinden sağlayan havuz tipi damıtıcının performans deneyleri için imal 
edilen basit eğimli güneş enerjili havuz tipi bir damıtıcı, deniz suyu ve diğer malzemeler kullanılmıştır. 
 
Çalışmamızda tamamen atmosferik şartlardan yararlanılarak deneyler yapılmıştır. Bunun yanı sıra 
deneyde kullanılan deniz suyu Karadeniz (Akçakoca sahilleri) ‘den temin edilmiştir. 
 
Deneylerde kullanılan güneş ışınım miktarı, ortam sıcaklığı, hava basıncı, nem oranı, rüzgâr hızı, 
Düzce’deki güneşlenme süresi gibi veriler, Düzce Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nden temin 
edilmiştir. 
 
Yapılan deneylerde Düzce koşullarında bir güneş enerjili su damıtıcısının performansını etkileyen 
parametreler olan “güneş ışınımı, rüzgâr hızı, havuz içerisindeki su derinliği, saydam örtünün şekli, tuz 
konsantrasyonu, sisteme ilave edilen güneş kolektörü” incelenmiştir. Bu deneylerin sonuçlarına 
dayanılarak, mevcut koşullardan daha fazla yararlanılabilecek, performansı daha fazla olabilecek yeni 
güneş damıtıcısı dizaynları yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur. 
 
 
5.1 Damıtma Havuzu 
 
Damıtma havuzu 60x40x5 cm ölçülerinde yapılmıştır. Taban alanı 0,24 m2’ dir. Bu kısım içerisine 
deniz suyunun konulduğu kısımdır ki alüminyum malzemeden imal edilmiştir. Tabanı ve iç kısımları 
epoksi astar ve siyah mat boya ile boyanmıştır. Epoksi astar sayesinde, boyanın aşınması 
engellenmiştir. Damıtıcının çevresi straforla ve cam yünüyle ısı yalıtımı yapılmıştır. 
 
 
5.2 Temiz Su Toplama Kanalı 
 
Damıtma havuzunun iç kısmına monte edilecek şekilde galvaniz malzemeden yapılmıştır. 2 adet imal 
edilerek, eğimli şekilde damıtıcının iç kısımlarına perçinle tutturulmuştur. Damıtıcının üst yoğuşma 
örtüsünde yoğuşan sular, bu kanala akmaktadır. Eğimli yapılmasının nedeni ise bu kanallara gelen 
suyun doğal akışla akarak, damıtıcının dışındaki bir toplama kabında birikmesini sağlamaktadır. 
Bunun için, bu temiz su kanallarındaki suyun toplama kaplarına akabilmesi için de uç kısımlarında 
açıklık bırakılmıştır. Bu kanal da mat siyah boya ile boyanmıştır. 
 
 
5.3 Üst Yoğuşma (Saydam) Örtüsü 
 
Saydam yoğuşma örtüsü olarak 4 mm kalınlığında çift eğimli yüzey, tek eğimli yüzey ve silindirik 
olacak şekilde bükülerek yuvarlatılmış yüzey kullanılmıştır.  
 
Güneş ışınımını geçiren ve üstten ısı kaybını önleyen elemandır. Saydam örtü ayrıca yutucu yüzeyi 
yağmur, dolu veya toz gibi dış etkilerden korumaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Çift eğimli)                                           (Tek eğimli)                                            (Silindirik eğimli) 
 

Şekil 2. Üst yoğuşma örtüsü görünümleri 
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5.4 Güneş Toplayıcısı (kollektör) 
 
Damıtma havuzuna bağlantısı yapılmış olan tuzlu suyun içerisinde dolaşacağı düz şekildeki 
toplayıcıdır. Amaç; içerisinde dolaştırılacak suyun ısısını artırmak yani güneşin ışık enerjisini ısı 
enerjisine dönüştürmektir. Kollektör 90x50x10 cm ölçülerinde yapılmıştır. Verimli olması için bu 
toplayıcının, üzerine düşen güneş enerjisi miktarının çoğunu absorbe edebilmeli, toplayıcıdan çevreye 
olan ısı kayıpları en az düzeyde olmalıdır, absorbe ettiği enerjiyi içindeki ısı taşıyıcı akışkana yüksek 
bir verimlilikle geçirebilmelidir. Basit bu düz toplayıcı genellikle beş kısımdan meydana gelmektedir. 
 
5.4.1 Saydam Örtü 
 
Güneş ışınımını geçiren ve üstten ısı kaybını önleyen elemandır. Bir veya birkaç tane olabilir. Bu 
sistemde bir tane kullanılmıştır. Saydam örtü ayrıca yutucu yüzeyi yağmur, dolu veya toz gibi dış 
etkilerden korumaktadır. Saydam örtü olarak cam malzemeler kullanılmıştır. 
 
5.4.2 Yutucu Yüzey 
 
Düz toplayıcıda güneş ışınımı yutan ve ısıyı, borulardaki akışkana aktaran kısımdır. Yutucu yüzeyin, 
güneş ışınımını yutma oranının büyük olması gerekir. Işınımı yutarak ısının levhanın ısıyı temas 
halindeki akışkana iyi bir şekilde iletilmesi için, ısı iletim katsayısı yüksek malzemeler seçilmelidir. 
Toplayıcılarda yutucu yüzey olarak genellikle bakır, alüminyum ve paslanmaz çelik kullanılır. Bu 
toplayıcıda yutucu yüzey olarak alüminyum kullanılmıştır. 
 
5.4.3 Isı Taşıyan Akışkanın Dolaştığı Borular 
 
Toplayıcıda güneş enerjisi ile ısınan tuzlu suyun dolaştığı borulardır. Bu sistemde akışkan borusu 
olarak bakır kullanılmıştır. 
 
5.4.4 Yalıtım Malzemesi 
 
Düz toplayıcıda güneş ışınımı almayan alt ve yan kısımlardan olan ısı kayıplarının azaltılması için 
kullanılmıştır. Kullanılan malzemenin ısı iletimi az olmalıdır. Cam yünü ve poliüretan malzeme ile 
yalıtım yapılmıştır. 
 
5.4.5 Kılıf 
 
Düz toplayıcı dış etkilerden koruyan ve toplayıcının diğer kısımlarını bir araya getiren kısımdır. 
 

                                                                   
 
 

Şekil 3. Güneş kollektörünün görünümü 
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 c

m

 

 Poster Bildirisi 



   ___________________________________________  937  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

6. DENEYİN YAPILIŞI 
 
Yaptığımız çalışmada, eğimli güneş damıtıcısından Ağustos ayında Düzce koşullarında maksimum 
miktarda su damıtmak amacıyla üst yoğuşma örtüsü çeşitleri ve güneş kollektörü kullanarak deneyler 
yapılmıştır. 
 

Pompa

Kollektör

Tuzlu su deposu

Yalıtım

Cam örtü

Isı taşıyıcı akışkan boruları

Damıtılmış su 
toplama kanalı

Siyah, ısı absorbe edici yüzey

Damıtma havuzu

Deniz suyu

 
Şekil 4. Deneyde kullanılan güneş enerjili damıtıcı 

 
Buna göre beş çeşit damıtma denemesi yapılmıştır. Tek eğimli yoğuşma örtüsü (Yöntem–2), çift eğimli 
yoğuşma örtüsü (Yöntem–1), silindirik form verilmiş yoğuşma örtüsü (Yöntem–3), tek eğimli yoğuşma 
örtüsü ile güneş kollektörünün birleştirilmesi (Yöntem–5), çift eğimli yoğuşma örtüsü ile güneş 
kollektörünün birleştirilmesi (Yöntem–4) şeklinde deneyler yapılmıştır. 

 
Tablo 1. Günlük ışınım miktarlarına göre damıtılan su miktarları 

 

TARİH 
 IŞINIM 

MİKTARI 
DAMITILAN  

SU TARİH 
IŞINIM 

MİKTARI 
DAMITILAN  

SU 
  kcal/m2 ml   kcal/m2 ml 

01.08.2006 4860 526 16.08.2006 3017 333 
02.08.2006 4578 431 17.08.2006 3870 564 
03.08.2006 4530 424 18.08.2006 3826 577 
04.08.2006 4806 543 19.08.2006 4254 540 
05.08.2006 4602 832 20.08.2006 4338 791 
06.08.2006 4494 427 21.08.2006 4164 705 
07.08.2006 3906 116 22.08.2006 3894 298 
09.08.2006 4014 376 23.08.2006 3828 131 
10.08.2006 4218 656 25.08.2006 4128 361 
11.08.2006 4068 561 26.08.2006 3602 143 
13.08.2006 4002 560 27.08.2006 4098 115 
14.08.2006 3312 406 28.08.2006 3060 102 
15.08.2006 3632 353 29.08.2006 3224 112 
      30.08.2006 4152 180 

 
 

 Poster Bildirisi 



   ___________________________________________  938  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

Tablo 2. Damıtma yöntemlerine göre gelen ışınım- tuzlu su derinliği-damıtılan su miktarları 
 

GÜN YÖNT. IŞINIM 
DAMITILA

N SU 
TUZLU SU  
DERİNLİĞİ  GÜN YÖNT. IŞINIM 

DAMITILA
N SU 

TUZLU SU 
DERİNLİĞİ 

   NO kcal/m2 ml cm     NO 
 kcal/m

2 ml cm 
1 1 4860 526 1  22 3 3894 298 1,4 
2 1 4578 431 1,8  23 3 3828 131 1 
3 1 4530 424 2,6  25 3 4128 361 1,4 
4 1 4806 543 0,9  26 3 3602 143 1,2 
6 1 4494 427 1  27 3 4098 115 1 
7 1 3906 116 0,7  28 3 3060 102 2,7 
9 1 4014 376 2,6  29 3 4224 112 2,6 

13 1 4002 560 1  30 3 4152 180 2,5 
14 1 3312 406 1  5 4 4602 832 1,6 
15 2 3632 353 0,7  10 4 4918 656 2,5 
16 2 3017 333 1  11 4 4068 561 2,2 
17 2 3870 564 0,8  20 5 4338 791 2,1 
18 2 3826 577 0,5  21 5 4164 705 1,8 
19 2 4254 540 2,4       

 
Örnek hesap için 20.08.2006 tarihi baz alınmıştır (Tablo 1.’den) 
 
4338 kcal/m2 x 0,24 m2 = 1041,12 kcal (gün boyunca)          (Güneş ışınımı x Havuz alanı) 
 
Suyun yoğunluğu ;     ρsu = 1000 kg/m3 kabul edilmiştir.   

640
12,1041

.

=
∆

=
h

Qm = 1,627 kg 

 
Suyun kütlesel debisi = Isı miktarı (kcal) / Suyun buharlaşma ısısı  ( 640 kcal/kg olarak alınmıştır) 
 
Damıtma havuzu verimi % 60 (kabul edilirse);   1,627x0,60 = 0,9762 kg   su  elde edilir.  
 
Örnek hesap için 20.08.2006 tarihi baz alınmıştır. 
 
4338 kcal/m2 toplam ışınımda deney süresince 791 gram su elde edilmiştir (0,24 m2 havuz alanı için) 
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GÜNLER
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Şekil 5. Deney süresince günlere göre elde edilen damıtılmış su miktarları 
 

GÜNLER
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30
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İK
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R
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R
I (
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DENEY SÜRESİNCE KULLANILAN ( 10  SAAT ) IŞINIM MİKTARI
DÜZCE İLİNE 14 SAAT 30 DAK. SÜRESİNCE DÜŞEN IŞINIM MİKTARI 

 
 

Şekil 6. Günlere göre metrekareye düşen güneş ışınım miktarları 
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Şekil 7. Günlere göre damıtıcıda uygulanan tuzlu su derinliği 
 

Ortalama tuzlu su derinliği (cm)
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

D
am

ıtı
lm

ış
 su

 m
ik

ta
rı 

(m
l)

0

200

400

600

800

1000

Deneyler süresince ortalama tuzlu su derinliğine göre damıtılan su miktarı
 

 
Şekil 8. Ortalama tuzlu su derinliği-damıtılan su miktarları 
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Şekil 9. Çift eğimli yüzey kullanılarak yapılan deneyde tuzlu su derinliği-damıtılmış su miktarı grafiği 
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Şekil 10. Tek eğimli yüzey kullanılarak yapılan deneyde tuzlu su derinliği-damıtılmış su miktarı grafiği 
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Şekil 11. Silindirik formlu yüzey kullanılarak yapılan deneyde tuzlu su derinliği-damıtılmış su miktarı 
grafiği 
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Şekil 12. Çift eğimli yüzey ve güneş kollektörü kullanılarak yapılan deneyde tuzlu su derinliği-

damıtılmış su miktarı grafiği 
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Şekil 13. Tek eğimli yüzey ve güneş kollektörü kullanılarak yapılan deneyde tuzlu su derinliği-
damıtılmış su miktarı grafiği. 
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Şekil 14. Deneylerde uygulanan yöntemlerin değerlendirilmesi 
 
Yapılan deneysel çalışmalar variyans analizi istatistik metodu kullanılarak değerlendirilmiştir. Damıtma 
havuzundaki su seviyesi ve elde edilmiş su miktarlarına göre 1. ve 2. yöntemin birbirlerine yakın, 4. ve 
5. yöntemin birbirlerine yakın, 3. yönteminde diğerlerinden farklı olduğu görülmüştür. Yöntemler 
verimine göre sıralanmıştır. Bu sıralama, 5., 4., 2., 1. ve 3. yöntemler olarak verilmiştir. 
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Şekil 15. Deneylerde uygulanan yöntemlerin tuzlu su derinliği ve damıtılan su miktarlarına göre 

variyans analizi. 
 
 
 
 

SONUÇ 
 
Su kirlendikçe sistemin veriminin de etkilendiği görülmüştür. Damıtma havuzundaki tuz kristalleri fazla 
olduğu için güneş ışınlarının yansımasına sebep olmuştur. 
 
Derinliği az olan damıtma havuzunda su sıcaklığı maksimum olmuştur. Çünkü derin su kütlesi hava 
sıcaklığındaki değişime geç uymaktadır.  
 
Tuzlu suyun tatlı suya göre daha az buharlaştığı görülmüştür. Çünkü sudaki erimiş tuzlar buhar 
basıncını azaltmıştır. Yapılan ön deneylerde berrak suyun güneş ışınımını daha iyi absorbe ettiği 
görülmüştür. 
Dış ortam sıcaklığı arttıkça buharlaşmanın arttığı görülmüştür. Damıtma sisteminde buharlaşmanın 
sabah saatlerinde minimum, öğleden sonra 12:00-15:00 saatleri arasında maksimum seviyeye ulaştığı 
görülmüştür. 

 
Buharlaşmanın devam etmesi için su buharının damıtıcı yüzeyinden uzaklaşması gerekmektedir. Bu 
durumda ancak hava hareketi yani rüzgâr ile olabilmektedir. Daha önce yapılan çalışmalarda rüzgâr 
hızının artmasıyla buharlaşmanın da arttığı görülmüştür. Ancak yaptığımız damıtıcı çevresindeki 
rüzgar hızı genellikle 1 m/s değerinin altında ölçülmüştür. Bu değer sistemin verimini arttıran bir etken 
olarak görülmemektedir. Hızın fazla olması da örtü içerisindeki su sıcaklığını düşürmektedir. 
 
Yapılan deneyler sonucunda, sistemin verimi, iklim şartlarına, damıtma yöntemlerine, damıtıcının örtü 
şekillerine, tuzlu su derinliğine göre değişmektedir.  
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Tablo 3. Su analiz raporu 
 

Numune Adı Deniz Suyu Damıtılmış Deniz RO'dan Geçen  İçme Suyu 
    Suyu Damıtılmış Su Standartları 

Renk Berrak Berrak Berrak Berrak 

Tortu İnce Tortulu İnce Tortulu Tortusuz Tortusuz 

Koku Kendine Has Kendine Has Kokusuz Kokusuz 

pH 7,8 6,67 6,5 6,5-8,5 

İletkenlik (µs/cm) >10000 550 30 <500 

TDS (mg/lt) >5000 306 17 <350 

Sertlik (◦F) 356 0 2 0-5 

Demir (mg/lt  Fe) Yok Yok Yok 0,2 

Nitrit (mg/lt  NO2) Yok 0,2 Yok 0 

Amonyum (mg/lt  NH4) 0,4 0,4 Yok 0 

Serbest Klor (mg/lt) Yok Yok Yok 0,2-0,3 

Klorür (mg/lt  Cl) 9600 360 180 0-600 
 

 
Deneyde kullanılacak deniz suyu, elde edilen damıtılmış su ve sonrada bu damıtılmış su Ters Ozmoz 
(Ters ozmos, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su ve içme suyu teminine 
yönelik olarak kullanılan membran filtrasyon işlemini)’dan geçirilerek kullanılabilirliği incelenmiştir. 
Genel içme suyu standartlarına yakın veriler elde edilmiştir.  
 
Düzce koşullarında bir güneş enerjili damıtıcıda ortalama 1 m/s’lik rüzgâr hızının damıtmaya etkisinin 
olmadığı gözlenmiştir. Rüzgâr hızı ile ilgili deneyler yapılarak damıtmada etkili olacak uygun hız tespit 
edilmelidir. 
 
Damıtma sisteminde ek olarak kullanılan kollektörün ön yatırım maliyetini arttırdığı bir gerçektir. Bu 
maliyet yapılacak yeni çalışmalarla azaltılabilir. 
Yapılan üst yoğuşma örtü şekilleri dışında yeni tasarımlarda yapılarak damıtmaya olan etkisi tespit 
edilebilir. 
 
Güneş enerjili ve/veya kombine (rüzgâr, vs.) su damıtıcısı üzerinde çalışmalar sürdürülmelidir. 
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JEOTERMAL BÖLGESEL ISITMA SİSTEMLERİ;  
SARAYKÖY BÖLGESEL ISITMA SİSTEMİ 

 
 

Halil ÇETİN 
Habib GÜRBÜZ 
Mustafa ACAR 
 
 
 
 
 
ÖZET 
Dünyamızın ve ülkemizin, birincil enerji kaynak rezervlerinin kısıtlı olması, yakıt fiyat artışları, nüfus 
artışı, endüstrileşme, 21. yüzyılın sosyo-ekonomik yapılanması ve mevcut fosil yakıtların çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı yakın bir gelecekte bir enerji darboğazı ile karışılacak olması 
yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunması ve kullanılmasını kaçınılmaz kılmaktadır.  
 
Ülkemiz, belli ölçüde enerji üretiminin yanı sıra, özelikle bölgesel ısıtma için kullanılabilecek 
yenilenebilir bir enerji kaynağı olan Jeotermal enerji potansiyele bakımından dünyadaki en zengin 
ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartlar, jeotermal kaynakların 
en ekonomik biçimde yararlanabilmek ve bölgesel anlamda kullanımını daha yaygın hale getirebilmek 
için yapılan ve yapılacak çalışmaların önemini artırmaktadır.  
 
Bu çalışmada Kızıldere jeotermal bölgesine bağlı olarak işletilen Denizli ili Sarayköy ilçesinde 
Jeotermal kaynaklı ısıtma yapmak üzere projelendirilmiş 5000 konutluk ısıtma sisteminin ısınma 
konforu ve enerji verimliliği açısından kontrolü yapılmıştır. Çalışmada ayrıca 5000 konutluk bölgesel 
ısıtmanın yapılacağı alanda kömür ve doğalgaz kullanımı durumunda ortaya çıkabilecek tahmini 
maliyet hesapları ve hava kirliliği miktarı jeotermal ısıtma sistemi kullanımı durumundaki değerler ile 
karşılaştırılarak, bu yakıtların ekolojik dengeye etkileri ortaya konmuştur. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Günümüzde, enerji tüketimi gelişmişliğin ölçütlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Gelişmekte olan 
ülkeler kategorisinde yer alan ülkemizdeki yaşam biçimi her geçen gün artan enerji tüketimi yönünde 
gelişme göstermektedir. 
 
Tüm dünyada hızlı bir artış gösteren enerji gereksiniminin büyük bir kısmı, bir süre daha fosil yakıtlar 
ve hidrolik enerji ile karşılanabilecektir. Enerji maliyetlerindeki artışların yanında, dünya petrol 
rezervlerini 2050 yılında, doğal gaz rezervlerinin 2070 yılında ve kömür rezervlerinin 2150 yılında 
tükeneceği bilim adamları tarafından tahmin edilmektedir. Bilim adamlarının bu tahminleri ile hem 
enerjinin yoğun tüketicisi olan sanayide hem de diğer hizmet alanlarında enerji arzına ve tüketimine ait 
kısa, orta ve uzun dönemli planlamaların yapılması zorunlu görülmektedir. Ülkemiz, enerji ihtiyacının 
büyük kısmını petrol ve doğalgaz olarak ithal olarak sağlamakta bu durum ise dışa bağımlılığı söz 
konusu etmektedir. Dünyadaki politik gelişmelere bağlı olarak enerji fiyatlarının sürekli artması, fosil 
yakıtların belli bir süre sonra bitecek ve üretiminin oldukça pahalı olması, alternatif enerji kaynaklarının 
tespit edilerek bu kaynaklardan yüksek verimle faydalanılmasını zorunlu kılmaktadır. 
 
Jeotermal enerji, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, sıcaklığı sürekli 20°C 
den fazla olan ve çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü sularına oranla daha fazla erimiş mineral, 
çeşitli tuzlar ve gazlar içerebilen sıcak su ve buhar olarak tanımlanabilir. Düşük (20 - 70°C), orta (70 - 
150°C) ve yüksek (150°C'den yüksek) entalpili (sıcaklıktı) olmak üzere genelde üç gruba 
ayrılmaktadır. 
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Yüksek entalpili akışkandan elektrik üretiminde, düşük ve orta entalpili akışkandan ise ısıtmacılıkta 
yararlanılmaktadır. Bunların yanı sıra jeotermal akışkanlardan, kimyasal madde üretimi, kültür 
balıkçılığı gibi çok değişik amaçlarla da yararlanabilmektedir [1]. 
 
Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmeyen, ucuz, güvenilir, çevre dostu (atık 
jeotermal suların re-enjeksiyonu ile)  yerli ve yeşil bir enerji türüdür. 
 
Türkiye Alp-Himalaya tektonik kuşağının Akdeniz sektöründe yer almaktadır. Ülkemiz dünyanın en 
zengin jeotermal enerji potansiyeline sahip ilk yedi ülke arasında yer almakla birlikte bu enerjinin 
kullanılması sıralamasında onaltıncı sırada yer almaktadır. Ülke olarak mevcut jeotermal 
kaynaklarımızın yaklaşık olarak % 2’si değerlendirilmektedir [2,3]. 
 
Ülkemizde, en az 10 jeotermal sahanın elektrik üretimine ve bölgesel ısıtmaya elverişli olmasına 
rağmen ülkemiz jeotermal kaynakların kullanımı açısından ancak dünya sıralamasında 16. sırada yer 
almaktadır. Tablo 1’de ülkemizde mevcut bazı jeotermal üretim sahaları ve sıcaklıkları verilmiştir.  
 
Tablo 1. Türkiye’de mevcut bazı jeotermal üretim sahaları ve sıcaklıkları [5,6]. 
 

Jeotermal saha Jeotermal sıcaklık (°C) Jeotermal saha Jeotermal sıcaklık (°C) 
Denizli-Kızıldere 242 Afyon 95–106 
Aydın-Germencik 232 Ankara-Kızılcahamam 80–106 
Çanakkale-Tuzla 174 Manisa-Salihli 94 
Aydın-Salâvatlı 171 Nevşehir-Kozaklı 90 
Kütahya-Simav 162 Balıkesir-Gönen 80 
İzmir-Seferihisar 153 Ağrı-Diyadin 78 
İzmir-Narlıdere 137 Afyon-Sandıklı 70 
İzmir-Balçova 126 Kırşehir 57 

 
Batı Anadolu’da varlığı bilinen ve yaygın olarak görülen jeotermal enerjinin elektrik üretim potansiyeli 
düşüktür.  Kızıldere jeotermal sahasında 20,4 MWe Kurulu güçteki santralde yaklaşık 10 MW elektrik 
üretimi yapılmaktadır. Aydın - Salavatlı’ da özel bir girişimci tarafından işletilen ve kurulu gücü brüt 8,5 
MWe olan santral 2006 yılı ilk yarısında elektrik üretimine başlamıştır.  Jeotermal enerji, yerleşim 
alanlarının ısıtılmasında, yaklaşık 60 bin konut değerinde, seracılıkta ve sağlık turizminde 
kullanılmaktadır. Doğrudan kullanımda kurulu güç kapasitesi olarak, merkezi ısıtma için 635 MWt, 
seracılık için 190 MWt, termal turizm için 400 MWt ve toplam olarak 1225 MWt’ lik bir Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı kaynaklarında ifade edilmektedir.  Ortalama işletme kapasitesi ise 600 MWt 
civarındadır.  ETKB verilerine göre, 13 yerleşim biriminde konut ısıtmacılığı 810 dekar alanda, sera 
ısıtmacılığı 215 adet,  kaplıca turizmi için ise 2 milyon ton petrole eşdeğer jeotermal enerjinin 
kullanıldığı açıklanmaktadır. Enerji Bakanlığı, 2010 yılında, toplam jeotermal kullanım kapasitesinin 
7500 MWa, seracılıkta sahanın 2000 dekara, termal turizmdeki kaplıca sayısının 400’e, jeotermal 
enerji ile ısıtılan konut sayısının 200.000 ‘e çıkarılması hedeflenmektedir [4]. 
 
Ülkemizin toplam tahmini jeotermal enerji potansiyeli 31.500 MWt (Şu anda 827 MWt) dır. Bunun 
karşılığı; 
 
5.000.000  Konutun ısıtılması. 
2.000 MWe  elektrik enerjisi. 
150.000  dönüm sera ısıtılması. 
1.000.000  yatak kapasiteli kaplıca. 
30 Milyar m³/yıl  doğalgaza eşdeğerdir. 
 
Bir jeotermal bölgesel ısıtma sistemi, kuyular, jeotermal akışkanının taşındığı boru hatları, ana ısı 
değiştirici abone ısı değiştiricileri, şehir içi şebeke ve re-enjeksiyon sisteminden oluşmaktadır.  
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Jeotermal bölgesel (konfor) ısıtması sağlık açısından önemli bir hizmettir. Jeotermal enerji kullanılmak 
suretiyle gerçekleştirilen bölgesel ısıtma sistemlerinden beklenilen işletme hedefi, kullanıcılara ihtiyaç 
duyduğu ısı enerjisini temin ederken, konforlu ve ekonomik ısınma sağlanmasının yanı sıra, sistemi de 
minimum elektrik tüketimi ile çalıştırabilmektir. Jeotermal akışkanın taşınması sırasında, km ‘de 0,1 ile 
0,3 0C arasında değişen sıcaklık düşmesi olabilmektedir. Sıcak akışkan, teknik alt yapı ve ekonomik 
durum elverişli olduğu takdirde 150 – 200 km’ ye kadar taşınabilmektedir [7]. Tablo 2 de Türkiye’de 
jeotermal enerji ile ısıtılabilecek potansiyel yerleşim birimleri ve yaklaşık olarak ısıtma potansiyeli verilmiştir. 
 
Tablo 2. Türkiye’de Jeotermal Enerji ile Isıtılabilecek Potansiyel Yerleşim Birimleri [8]. 
 

İzmir 220.000   Konut 
Denizli ve civarı 100.000   Konut 
Aydın ve civarı 90.000    Konut 
Bursa ve civarı 75.000    Konut 
Balıkesir ve civarı 65.000    Konut 
Afyon ve civarı 65.000    Konut 
Manisa +Turgutlu 50.000    Konut 
Kütahya ve civarı 35.000    Konut 
Çanakkale ve civarı 35.000    Konut 
Sakarya – Akyazı - Kuzuluk 30.000    Konut 
Salihli 30.000    Konut 
Bolu ve civarı 28.000    Konut 
Yozgat ve civarı 25.000    Konut 
Nazilli 25.000    Konut 
Erzurum 25.000    Konut 
Şanlıurfa + Sivas 20.000    Konut 
Kırşehir 20.000    Konut 
Dikili – Bergama (İzmir) 15.000    Konut 
Alaşehir (Manisa) 10.000    Konut 
Aliağa (İzmir) 10.000    Konut 
Diğer yerleşim birimleri toplamı 27.000    Konut 
Ara Toplam (konut ısıtması)                                                                         1 milyon 
konut    
Termal Tesis ve  Sera Isıtması                                                               250000 
konut eşdeğeri* 
Genel Toplam                                                                             1.250.000 konut** 
eşdeğeri (10000 mwt)    
Fuel-oil (kalorifer yakıtı) tasarrufu                                              2.800.000 ton/yıl 
(2,7 milyar ABD$/yıl)      

 
Bölgesel ısıtmada dengeli bir dağıtımın yapılması gerekir. Bunun sağlanabilmesi için ise, enerjinin 
üretimden dağıtımına kadar kullanılan bütün ekipmanların (örneğin pompaların, eşanjörlerin, kolon 
vanalarının vb.)  değişen ısı yüklerine göre en verimli şekilde çalıştırılması gerekmektedir. Yüzlerce 
konutun bağlı olduğu bölgesel bir ısıtma sistemi göz önüne alındığında,  sistemin optimum şekilde 
çalıştırılması, belli bir işletme stratejisi ve yönetim anlayışı uygulanmadan mümkün olamayacaktır bu 
nedenle sistemin optimum verimle çalıştırılması gerekmektedir. Jeotermal enerji, fosil yakıtların 
tüketimiyle ilgili olarak ortaya çıkan sera etkisi ve asit yağmuru gazlarının atmosfere atılmasından doğan 
çevre sorunlarının önlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Jeotermal enerjiye dayalı modern 
elektrik santrallerinde CO2, NOx, SOx atımı çok düşük düzeylerdedir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ise, 
söz konusu gazların deşarj miktarları sıfır değerine indirilmiştir. 
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A.B.D. Enerji Bakanlığı 2006 yılı verilerine göre sera etkisi yaratan CO2 emisyonu bakımından [8]; 
 
   Kömürde;  900 - 1300      g/kWh 
   Doğalgazda;  500 - 1250       g/kWh 
   Güneş enerjisi; 20   -  250      g/kWh 
   Rüzgar enerjisi; 20   -  50      g/kWh 
   Jeotermal;       20   -  35      g/kWh 
 
ABD ve Avrupa'da birçok yerleşim bölgesinde fuel-oil veya kömüre dayalı merkezi şehir ısıtma 
sistemleri bulunmaktadır. Bunlar hava kirliliğini önleyen ve buna ilaveten yakıt ekonomisi sağlayan alt 
yapı tesisleridir. Bu merkezi ısıtma sistemlerinin ucuz ısı kaynağı olan jeotermal enerjiye dayalı hale 
getirilmesi durumunda, çevre ve ülke ekonomisi açısından çok daha ileri düzeyde olumlu sonuçlar 
almak mümkün olabilecektir. 
 
 
 
 
2. SARAYKÖY BÖLGESEL ISITMA SİSTEMİ 
 
İlk çağlardan yakın geçmişe kadar sadece sağlık amacıyla kullanılan jeotermal enerjiden günümüze 
ya doğrudan ısıtma ya da başka enerji türlerine dönüştürülerek yararlanılmaktadır. Türkiye de elektrik 
üretimine uygun ilk jeotermal alan 1968’de Kızıldere - Denizli sahasında keşfedilmiştir. Bu saha önemli 
jeotermal enerji potansiyeline sahip olup, Batı Anadolu da ki Büyük Menderes grabeninin doğu 
kısmında yer almaktadır. Bu alandaki çalışmalar M.T.A. - U.N.D.P. işbirliği çerçevesinde 
gerçekleştirilmiştir. Jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya etütleri ile 108 sığ gradyan sondajları 
tamamlanmıştır. Bunlardan sonra ilk derin sondaj (KD- 1) ile elektrik üretimine elverişli yüksek 
sıcaklıktaki jeotermal akışkan elde edilmiştir. Alanda toplam 13380 metreyi bulan 20 derin kuyu 
açılarak, iki rezervuar belirlenmiştir. Pliyosen yaşlı kireç taşlarını oluşturduğu birinci rezervuar sıcaklığı 
198 0C’ dır. Jeotermal akışkanın ortalama buhar oranı %10 dur. 
 
1984 yılından itibaren, Kızıldere Jeotermal Sahasında elektrik üretimi yapılmaktadır. Santralde 
kullanılan jeotermal akışkanın büyük bölümü Menderes Nehrine gönderilmektedir. Yüksek sıcaklıktaki 
bu akışkanın enerjisinden yararlanmak amacıyla, santrale 8 km uzaklıkta bulunan Sarayköy’ün 
bölgesel ısıtmasında kullanılması amaçlanmış ve bununla ilgili projeler hazırlanmıştır. Santralde enerji 
üretimi için kullanılan akışkan, seperatörden 145 0C sıcaklıkta alınarak menderes nehrine deşarj 
edilmektedir. Bu jeotermal kaynağın kullanılması amacıyla hazırlanan Denizli - Sarayköy bölgesel 
ısıtma projesinde kullanılan jeotermal akışkanın toplam debisi 200 ton/h dır.  Toprak altına döşenmiş 
400 mm çapında izoleli borularla üç ana ısı değiştiriciye getirilen jeotermal akışkan, bu ısı 
değiştiricilerinde enerjisini, abone ısı değiştiricileri ile ana ısı değiştiricisi arasında kapalı devre çalışan 
ikinci akışkana (su) transfer etmektedir.  İkinci devredeki ana eşanjörlerde ısınan kapalı devredeki su, 
abonelere ait ısı değiştiricilerinde enerjisini abonelerin ısıtma sisteminde kalorifer akışkanı olarak 
çalışan üçüncü akışkana vermektedir.  Üç ana ısı değiştiricinin ısı kapasitesi, 11 000 000 kcal/h’ tir.  
 
Bu üç ısı değiştirici üç bölgede ve 45 adada bulunan abonelerine enerji taşıyan ikinci akışkana enerji 
transferi yapmaktadır.  Ana ısı değiştiriciden çıkan jeotermal akışkanın yüzey deşarjı yapılmaktadır.  
Projenin geliştirilmesiyle, deşarj edilen 700 ton/h debideki jeotermal akışkanın, 6,85 MW brüt 
gücündeki enerji üretiminin yanı sıra, 2010 yılına kadar, toplam kapasitesi 36 000 000 kcal/h olan 
bölge ısıtma sisteminde kullanılması hedeflenmektedir. Şekil 1’de Sarayköy bölgesel ısıtma sisteminin 
şeması verilmiştir. 
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Şekil 1. Sarayköy Jeotermal Bölgesel Isıtma sisteminin şeması. 

 
 
 
 
3. KÖMÜR, DOĞAL GAZ, JEOTERMAL ENERJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ  
 
Sistemde, kömür ve doğal gaz kullanımı sonucu oluşabilecek olan hava kirliliği ile sistemin ısı yüküne 
bağlı olarak ihtiyaç duyulacak yakıt miktarları bu bölümde verilmiştir.  
 
Hava kirliliğine neden olan başlıca kirleticiler; karbondioksit (CO2), karbon-monoksit (CO), azot-dioksit 
(N2), kükürt-dioksit (SO2), metan gazı (CH4), hidroflorakarbon (HFC), perflorakarbon (PFC), 
kükürthekzaflorid (SF6) ve SiO2, CaO v.b. partikül maddelerdir. Sera gazı olarak bilinen CO2, SF6, 
PFC, HFC, CH4, NO2 gibi gazlar iklim değişikliklerine neden olmaktadır. Kömür genel olarak nem, kül, 
karbon, hidrojen, oksijen, azot, kükürt bileşenlerinden meydana gelmektedir. Tablo 2’de ithal kömüre 
ait (%) elementel analiz değerleri, Tablo 3’te ise ithal kömürün 1 kg’nın yakılması sonucu oluşan baca 
gazı miktarları görülmektedir. 
 
Tablo 3. İthal kömürün (%) elementel analiz değerleri 
 

Kömür C H N S O Kül Nem Üst Isıl Değer (Wh/kg) 
İthal 60,69 4,98 1,45 0,32 18,09 7,37 7,10 7514 

 
Tablo 4. Yanma sonucu oluşan baca gazı miktarları(*) 
 

 İthal Kömür 
vh             (Nm3/ kg) 12,261 
CO2               (Nm3/ kg) 1,133 
SO2               (Nm3/ kg) 0,002 
H2O          (Nm3/ kg) 0,150 
N2                   (Nm3/ kg) 9,698 
O2                   (Nm3/ kg) 1,287 

(*) Kömürün elle yüklemeli ızgaralı yakma sisteminde n:2,0 ve (α:0) tam yanma durumunda yakıldığı 
öngörülmüştür. 
 
Doğal gaz, kül ve cüruf bırakmadan yanan, yanma sonucu daha az CO2 ve SO2 çıkran bir enerji 
kaynağıdır. Doğal gaz esas olarak parafin, karbon, hidrojen karışımından meydana gelir ve yüzdeleri 
de doğal gazın kaynağına göre değişir.  Tablo 4’ te doğal gaza ait hacimce bileşenleri ve Tablo 5’ te 
doğal gazın yakılması ile oluşan baca gazı emisyonları verilmiştir. 
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Tablo 5. Doğal gaz (Hacimce % olarak) bileşenleri [9] 
 
 

CH4 C2H6 C3H8 C4H10 CnHm N2 CO2 CO O2 H2 
Üst Isıl  

Değer (Wh / 
m3) 

Doğal 
Gaz-L 81,8 2,8 0,4 0,2 ------ 14 0,8 ----- ----- ----- 9770 

Doğal 
Gaz-H 93 3 1,3 0,6 ------- 1,1 1 ----- ----- ----- 11480 

 
Tablo 6. H ve L tipi Doğal gazın yakılmasıyla oluşan baca gazı bileşen miktarları (**) 
 

 Doğal gaz-L Doğal gaz-H 
vh             (Nm3/ Nm3) 9,256 10,837 
CO2               (Nm3/ Nm3) 1,775 2,079 
H2O          (Nm3/ Nm3) 1,767 2,069 
O2                   (Nm3/ Nm3) 0,177 0,207 
N2                   (Nm3/ Nm3) 7,452 8,572 

(**) Bu tablonun oluşturulmasında doğal gazın, püskürtmeli brülörlü doğal gaz kazanında, tam yanma 
ve n:1,1 koşullarında yakıldığı göz önünde bulundurulmuştur. 
 
Sarayköy ilçesi üzerinde yapılan çalışmalarda; ortalama 100 m2 ısıtma alanı için yaklaşık olarak    
6000 -6720 kcal/h değerleri arasında değişen ısı ihtiyacı tespit edilmiştir. Sarayköy ilçesinde 5000 
konutluk jeotermal bölgesel ısıtma sisteminin toplam ısı ihtiyacı Q=5,52.10 10 Wh olarak tespit 
edilmiştir. Isıtma sezonunda dış ortam sıcaklığı sıfırın altına düştüğü için baca gazı içerisindeki su 
buharı yoğuşmuş haldedir, bu nedenle hesaplamalarda yakıtların üst ısıl değerleri alınmıştır. Sistemin 
toplam ısı ihtiyacının; % 78,5 verimli katı yakıt kazanında ve % 92,4 yanma verimi ile yakıldığı kabul 
edilerek ithal kömürle sağlanması halinde gerekli olan kömür miktarı aşağıda verilmiştir. 
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..
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                                                            (1) 

Bu ihtiyacın % 95 verimli doğal gaz kazanında % 98 verimle yakılarak sağlanması halinde gerekli olan 
doğal gaz miktarı ise; 
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                                                                    (2) 
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Gerekli olan ısı ihtiyacının karşılanması için hesaplanan yakıt miktarlarının kullanılması durumunda 
oluşacak toplam kirletici madde miktarları Tablo 6’da verilmiştir.  
 
Tablo 7. Sistem için gerekli olan ısı ihtiyacının karşılanması durumunda oluşabilecek toplam kirletici 
madde miktarları  
 

Baca gazı 
bileşenleri (Nm3) İthal kömür Doğal gaz - L Doğal gaz - H Isınma amaçlı 

Jeotermal enerji 
CO2 11,48.106 10,56.106 10,74.106 ----- 
SO2 2,02.104 ----- ----- ----- 

 
Daha önce de bahsedildiği üzere merkezi ısıtma sistemlerinde söz konusu gazların deşarj miktarları 
sıfır değerine indirilmiştir. 
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4. SİSTEMİN MALİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ 
 
Jeotermal merkezi ısıtma sistemlerinin komple yatırımı kuyular, bina altı ekipman ve eşanjörleri ve 
bina içi bağlantıları dahil 100 m²’lik konut başına 1000 $ ile 2000 $ arasındadır. Kullanımda ise 
doğalgaza göre % 50 daha ucuzdur. Rusya’dan gazın getirilmesi, şehirde gazın dağıtılması, 
vatandaşın onu alması ve evindeki tesisatı doğalgaza göre dönüşüm yapmasının global toplam 
yatırım tutarı milli ekonomi açısından konut başına 1500 - 2500 $ civarında olmaktadır. Jeotermal 
Merkezi Isıtma Sistemi yatırımları ticari yatırım olarak değerlendirildiğinde, kendilerini 5 ile 8 yıl 
içerisinde reel olarak geri ödemektedirler. Vatandaş, jeotermale dönüşüm için vermiş olduğu katkı 
payını, diğer alternatif yakıtlarla (kömür, fuel-oil, motorin, doğalgaz) ısınmaya kıyasla 1 - 3 yılda geri 
kazanmaktadır [8].  
 
Isınma maliyetleri; 100 m2 lik bir dairenin ısıtılması için ithal kömür, doğal gaz ve jeotermal enerji 
kullanılması halinde aşağıda görülmektedir.  
 
İthal kömür   55,77(*)     YTL/Ay 
Doğal gaz   51,91(**)    YTL/Ay 
Jeotermal  47,00(***)   YTL/Ay   olarak tespit edilmiştir.  
 
(*)      İthal kömür Denizli satış fiyatı 330,00 YTL/ton –( nakliye hariç ). 
(**)    Doğal gaz maliyeti hesaplanırken EGO fiyatları esas alınmıştır. 
(***)   2005 - 2006 kış sezonu Sarayköy Bölgesel ısıtma sistemi ısınma bedeli. 
 
 
 
 
SONUÇ  
 
Bu çalışma ile Denizli ili Sarayköy ilçesi için hava kalitesinin istenilen seviyelere getirilmesinde 
Jeotermal Enerji kullanımının etkisi açıkça gösterilmiştir. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, 
sürdürülebilir, tükenmeyen, ucuz, güvenilir, çevre dostu ( atık jeotermal suların re-enjeksiyonu ile)  
yerli ve yeşil bir enerji türüdür. 
 
Alp-Himalaya orojenik kuşağı üzerinde bulunan ve genç tektonik etkinlikler sonucu gelişen 
grabenlerin, yaygın volkanizmanın, doğal buhar ve gaz çıkışlarının, hidrotermal alterasyon ve 
sıcaklıkları yer yer 102 °C ye ulaşan 900'ün üzerindeki sıcak su kaynağının varlığı, Türkiye'nin önemli 
bir jeotermal enerji potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte bu enerjinin 
kullanılması sıralamasında onaltıncı sırada yer almaktadır. Ülke olarak mevcut jeotermal 
kaynaklarımızın yaklaşık olarak % 2’ si değerlendirilmektedir.  
 
Böylesi pek çok üstün nitelikleri sahip ülkemizde, jeotermal kaynakların kullanım yeri sayının 
çoğaltılması, bu suretle dünyadaki jeotermal kaynak pastasından yeterince faydalanmanın artırılması, 
bu sayede bu tür kaynakların bulunduğu yörelerimizin ve ülkemizin ekonomisine önemli katma 
değerler sağlanması amaçlanmalıdır. Bu durumun değiştirilmesi için özellikle jeotermal potansiyelin 
bulunduğu bölgelerde başta MTA, yerel yönetimler, üniversiteler, DSİ, ilgili diğer kurumların ve özel 
sektör temsilcilerinin ortaklaşa ve koordineli olarak çalışmaları hızla yürütmeleri kanaatimizce 
zorunludur. Jeotermal yatırım ve işletmeler için Avrupa Birliğinin verdiği teşvikler Türkiye’de de 
uygulanmalıdır: 
 
Jeotermal enerji kullanımı sayesinde yerli enerji üretimi artmakta ve enerji ihtiyacı kapatılabilmektedir 
Türkiye’de, jeotermal ısıtma sayesinde doğrudan ve dolaylı elektrik enerjisi ve ısı enerjisi tasarrufu 
sağlanmaktadır. Özellikle büyük enerji tüketimi ve az sayıda santral bulunan Batı Anadolu’da jeotermal 
ısıtma yapılarak, ısıtma için elektriğe olan talep azalacaktır. Türkiye’de hedeflenen 1 Milyon konutun 
jeotermal ile ısıtılmasında, 8000 MWt kurulu güç olarak karşılaştırıldığında, 1400 MWe’lık bir Nükleer 
Santralin beş  katı, yıllık ısı enerjisi ikamesi olarak karşılaştırıldığında  üç katı olmaktadır. Bir başka 
yaklaşımla, 2 tane Mavi Akım Projesine eşdeğer enerjidir. 
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5000 konutluk Sarayköy bölgesel ısıtma sistemi üzerine yapılan bu çalışma ile hava kirliliğine neden 
olan başlıca kirleticilerin (CO2, NOx, SOx v.b.)   ortadan kaldırılarak ve fosil yakıtlarının tüketimi ve 
bunların kullanımından doğan sera etkisi ve asit yağmurları gibi çevre sorunlarının önlenmesi 
aşısından büyük önem taşıdığı ortaya konmuştur. Şekil 2’ de grafiksel olarak CO2 ve SO2 salınım 
miktarları görülmektedir.  
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Şekil 2. Kömür, Doğal gaz ve Jeotermal enerji kullanılması halinde oluşacak olası kirletici madde 
miktarları 

 
Şekil 2’ de en düşük kirletici madde miktarların jeotermal enerji kullanımıyla elde edilebileceği 
görülmektedir.  Ayrıca sistem yatırım maliyetleri incelendiğinde Jeotermal merkezi ısıtma sistemlerinin 
komple yatırımı 100 m²’lik konut başına 1000 $ ile 2000 $ arasında olduğu tespit edilmiştir. Isınma 
bedelleri incelendiğinde 47 YTL/Ay’lık ücretle jeotermal enerji en ekonomik sistem olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  
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Mustafa ERTÜRK  
Zuhal OKTAY  
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Tasarlanan sistem, güneş enerjisi-sıcak hava kolektörü, buhar sıkıştırmalı mekanik havadan havaya 
ısı pompası, by-pass devreli kurutma fırını, bilgisayar bağlantılı 16 çıkışlı sıcaklık ölçer ve kontrol 
ünitesinden oluşmaktadır.  Bu çalışmada amaç; hava debisi frekans kontrollu sistemle çalıştırılıp tarım 
ürünlerine kurutma sürelerinin etkisi, fırın içerisindeki istiflemenin şekli, kurutulan ürün kalitesine etkisi 
araştırmaktır. Ayrıca fırın çıkışında nemli havanın çiğlenme noktasına kadar soğutulmasıyla sıvı fazına 
dönüşen akışkan numuneleri alınarak spesifik nem çekme performansının araştırılması için 
tasarlanmıştır. Kompresör çıkışındaki soğutucu akışkanın fırın içerisindeki kondenser yerine fırın 
dışarısındaki kondensere yönlendirerek, sadece güneş enerjisiyle çalıştırılmasını (güneş enerjisi ile 
ısıtma) ya da kurutma havasının hem kondenserden hem de güneş panelinden geçirilmesi ile hibrit bir 
sistem haline dönüştürülebilmektedir. Sistem gece kurutma işleminde sadece ısı pompası olarak işlev 
görecektir.  Nemin evaporatörde tutulması, fırın içerisindeki sıcaklığın güvenilirliğini kontrol etmek için 
elektrikli rezistans desteği, atmosfer havasının ürün üzerinden geçirilip egzoz edilerek çalıştırılabilmesi 
ise sistemi çok amaçlı hale getirmektedir.  
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Tarımsal ürünlerin hasat dönemindeki tüketim oranı üretime nazaran çok daha düşük bir seviyede 
kalmaktadır.  Hasat döneminde tüketim fazlası ürünleri saklayabilmek için soğutma, kurutma, kimyasal 
işlemler vb. teknikler geliştirilmiştir.  Bu teknikler hasat dönemi bittikten sonra da tarımsal ürünlere 
ulaşma imkanını sağlamaktadır. 
 
Ülkemizde kayısı, üzüm, incir, erik, domates, biber, patlıcan vb. meyve ve sebzeler yaygın olarak 
direkt açıkta; güneş radyasyonuyla kurutulmaktadır.  Bu tip açıkta yapılan kurutmada kuruma 
sırasında böcekler, kuşlar ve rüzgarın olumsuz etkileri ürün kayıplarına neden olmaktadır. Ayrıca hava 
koşullarının uygun olmaması nedeniyle ürün neminin kısa sürede uzaklaştırılamadığı durumlarda 
mikrobiyel aktiviteler sonucu üründe küflenme ve verim kayıpları ortaya çıkmaktadır [1]. 
 
Çeşitli yöntemler kullanarak, açık ortamda güneş altında kurutmanın dezavantajlarını azaltmak 
mümkündür. Kurutmada kullanılacak havanın ısıtılarak kurutulacak ürün üzerinde kapalı bir ortamda 
dolaştırılması, açıkta kurutma ile karşılaştırıldığında daha kontrollu bir kurutma sağlanmaktadır.  
Kurutma havasının güneş enerjisi ile ısıtıldığı yöntem, havanın uygun bir güneş kolektörü üzerinden 
geçirilerek ısıtılması ve ürün üzerine doğal konveksiyon veya zorlamalı konveksiyon yolu ile iletilmesi 
esasına dayanmaktadır [2]. 
 
Sıcak hava ile ürün kurutma işleminde kurutma havası belli bir sıcaklığa kadar ısıtılarak nem alabilme 
özelliği arttırılmakta, doğal veya zorlamalı olarak kurutulacak ürün üzerine belli bir hızda 
gönderilmektedir. Ürün ile temas eden sıcak hava ürünün nemini alır ve bu işlem, ürün istenilen nem 
oranına gelene kadar devam eder. 
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Kontrollü ortamda kurutulan ürünler açıkta güneş altında kurutulan ürünlere göre daha temizdir ve 
kuruma sonunda doğal renk, tat, koku ve besin maddelerinde daha az değişim olmakta ve böylece 
kontrollü kurutma ile ürün çevre şartlarından korunmaktadır [3]. 
 
Literatürde kapalı ortamda güneş enerjisi ile doğal ve cebri konveksiyon yoluyla çalışan birçok 
kurutucu modelleri bulunmaktadır.  Bu çalışmada ısı pompası, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kurutma işleminde maksimum düzeyde kullanılması hedeflenmiştir. 
 
 
 
 
2. MATERYAL VE METOD 
 
Bu çalışma BAÜ BMYO İklimlendirme ve Soğutma Programında tarımsal ürünlerin dışında, polen 
kurutmak üzere cebri konveksiyonlu güneş enerjisi destekli hava kaynaklı ısı pompası ile kurutma fırını 
prototipi olarak tasarlanmış ve tarafımızdan imalatı yapılmıştır. 

 
 

Şekil.1 Bilgisayar Kontrollü güneş enerjisi destekli hava kaynaklı ısı pompası 
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Model fırın içerisinde ürün sıcaklığı, hava hızı ve nemin modülasyonlu olarak kontrol edilmesini 
sağlayacaktır.  Bu model aşağıdaki açıklandığı gibi üç ana bölümden oluşmaktadır 
 

• Fırın içerisindeki havayı ısıtmak için imal edilen sıcak hava kolektörü 
• Kurutma fırını, ısı pompası ve kanallar 
• Kontrol ünitesi 

 
 
2.1. Sıcak Hava Kolektörü 
 
Sıcak hava kolektörü 1130x755x175 mm ebatlarında tarafımızdan tasarlanmış ve imal edilmiştir.  
Kollektör kaseti 30x30x1.5 mm alüminyum profil, köşe birleştirmeler bu profil içerisine girecek şekilde 
plastik malzemelerden imal edilmiştir (Şekil 2). 

 

 
 

Şekil 2. Sıcak hava kolektörünün üstten görünüşü 
  
Kollektör duvarları; galvanizli saç plakalar arasına sıkıştırılmış poliüretan malzeme konularak imal 
edildi, ayrıca ısı köprülerini engellemek için kollektör duvarlarıyla emici yüzey arası poliüretan 
malzemeyle tekrar yalıtıldı, emici yüzeyin alt bölümü de ayrıca sıkıştırılmış poliüretan malzemeyle 
yalıtıldı, emici yüzeyin kolektör kasetiyle birleştirilmesinde oluşacak ısı köprülerini engellemek için 
kolektör kaseti çerçevesi üzerine poliüretan yalıtım malzemesi yapıştırıldı ve emici yüzey kollektör 
kaseti üzerine perçinlerle tespit edildi (Şekil 3). 
 

 
 

Şekil 3. Sıcak hava kolektörünün kesit resmi 

DD 
 
 

TD 
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Emici yüzeyin üst bölümü bakır levha olarak seçildi, kollektör ısı transfer yüzeyini arttırmak için bakır 
emici yüzeyin altına ters Z şeklinde görülen galvanizli saçtan imal edilmiş 10 adet kanat film 
kalmayacak şekilde 8 cm aralıklarla perçinle birleştirildi, kanatların altında  galvanizli saç levha  punta 
kaynak makinasıyla birleştirilerek kolektör içerisinde dikdörtgen kesitli 10 adet kanal Şekil 3’teki gibi 
imal edilmiştir.  Bu kanallarda havanın eşit miktarda dağıtımı için girişe dağıtıcı distribütör (DD), çıkışa 
toplayıcı distribütör (TD) takılmıştır. 
 
Bu çalışma genelde yaz mevsimindeki ürünlerin kurutulması için tasarlandığı için kollektörün yatayla 
yaptığı eğim açısı yaz şartlarına göre belirlendi. 
 
Kolektör eğim açısı:İlin enlem derecesi - 150 
 
Balıkesir 39,6 0  de olduğu için kolektör eğim açısı 24,60 belirlenerek  kollektör fırın üzerine Şekil 1’deki 
gibi  montajı yapılarak sistem paket haline getirildi. 
 
 
2.2. Kurutma Fırını, Isı Pompası ve Kanallar 
 
Kurutma fırını 570x600x960 mm ebatlarında olup, fırın konstrüksiyonunda eloksallı alimünyum profil 
ve plastik köşe birleştirmeleri kullanılmıştır. Fırın duvarları da, galvanizli saç plakalar arasına 
sıkıştırılmış poliüretan malzeme konularak imal edildi. Ayrıca ısı köprülerini engellemek için fırın içerisi 
poliüretan malzemeyle tekrar yalıtılmıştır (Şekil 4). 
 

 
 

Şekil 4. Sistemin üç boyutlu kesit resmi 
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Fırın bölümü üzerindeki ısı pompası devresi 1/3 HP gücünde 1 adet kompresör, 1/2 HP 2 adet 
kondenser, 1/3 HP 1 adet evaporatör, 2 adet 1/4" glop valf, 1 adet içten dengelemeli termostatik 
genleşme valfinden oluşmaktadır. 
 
Fırın üzerindeki K1 kondenseri; K2 kondenserinden bağımsız olarak çalıştırılmak üzere 
tasarımlanmıştır. Sistemin sadece güneş radyasyonu ile çalıştırılması durumunda, üründen 
buharlaşan nem fırın içerisindeki evaporatör vasıtası ile soğutulması sonucunda yoğuşturulacaktır. 
 
 K2 kondenseri; fırın içerisinde olduğu için sistemin güvenilirliğini artırdığı gibi gece kurutma işleminde 
kullanılacaktır. 
 
Fırın girişindeki santrifüj fan 1700 m3/h debide ve 700 Watt gücündedir. Sistemi değişken hava debili 
getirmek (0~1700 m3/h) için frekans kontrollü fan hız kontrol devresi kullanılmıştır. 
 
Fırın üzerinde 3 adet damper bulunmaktadır. D1 ve D3 klapeleri kapatılıp D2 klapesi açıldığında by-
pass devresi açılmakta bu durum sistemin sadece ısı pompası olarak çalıştırılmasını sağlamaktadır. 
Bu özellik kurutmanın sürekli olması için ve sadece ısı pompasıyla kurutma işlemi için sistemin 
performansının araştırılması için düşünülmüştür. 
 
Fırın içerisine konulacak ürünler tel kafesli bir sepet içerisine yerleştirilip fırın içerisindeki dijital terazi 
üzerine konulacaktır ve ayrıca fırın içerisi ürün asmaya da uygun olarak dizaynı yapılmıştır. Ürün 
çeşidine göre istifleme şekli önemli olduğu için fırın içerisinde değişik istifleme konumları oluşturmaya 
elverişli konumdadır. 
 
Fırın girişine ve çıkışına konulan 300x300mm ebatlarındaki menfezler ürün üzerinden sadece doğal 
havanın dolaştırılıp egzoz edilmesi için düşünülmüştür.  Sistemi bu şartlarda çalıştırmak için D1, D2 ve 
D3 klapeleri kapatılıp damperlerin açılması gerekmektedir. Yalnızca dış havanın değişken hızlar 
kullanılması durumu için; kurutmada işleminde hava hızının ürün kalitesine etkisinin araştırılması için 
değerlendirilecektir. 
 
Sistem içerisindeki hava hızını ölçmek için problu anemometre kullanılacaktır. Bu amaçla Şekil 1’de 
görüldüğü gibi kolektör çıkışındaki hava hızını ölçmek için amacıyla AP1, fırın içerisindeki 
rezistanslardan sonraki hava hızını ölçmek için AP2, ve fırın çıkışındaki hava hızını ölçmek için AP3 
anemometre irtibat noktaları oluşturuldu.  
 
Hava kanalları galvanizli sactan imal edilerek 0,4 mm kalınlığında galvanizli saç plakalar arasına 30 
mm kalınlığında sıkıştırılmış poliüretan malzeme konularak dışından yalıtılmıştır.  
 
 
2. 3. Kontrol Ünitesi 
 
Kontrol ünitesinde bulunan tüm birimler 220 volt gerilimle çalışmaktadır.  Kontrol panelinde bir adet 0-1 
konumlu ana pako şalter (AŞ) ve tüm birimlerin bağımsız sigorta grupları, fırın girişindeki santrifüj fan 
motoruna enerji aktaran 0-1 konumlu (F) şalteri, fanı 0~1400m3/h debide modülasyonlu çalıştıran 
frekans kontrollu elektronik devre kartı ve potansiyometresi (FHK), veri toplayıcıya enerji aktaran 0-1 
konumlu (DL) pako şalteri, fırın içerisinde 1500 Watt gücünde birinci elektrikli rezistansa enerji aktaran 
0-1 konumlu (R1) pako şalteri, fırın içerisinde 1500 Watt gücünde ikinci elektrikli rezistansa enerji 
aktaran 0-1 konumlu (R2) pako şalteri kullanılmıştır. Ampermetre, voltmetre ve cosφ metre farklı 
çalışma şartlarında bu birimlerdeki değişikliği tespit etmek için, Wattmetre ise sistemin anlık güç 
tüketim değerini ölçmek için kullanılmıştır (Şekil 5). 
 
Sıcaklık ölçümleri için 16 çıkışlı bilgisayar bağlantılı veri toplayıcı kullanılmıştır. Bu veri toplayıcı tüm 
ölçüm noktalarındaki sıcaklıkları her bir dakikada ölçerek kaydetmekte ve zamana bağlı olarak 
sıcaklıktaki değişikleri grafik halinde bilgisayar ekranında göstermektedir. 
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Ölçüm noktaları kollektör çıkışındaki havanın yaş ve kuru termometre sıcaklıkları (t1k ve t1y), fırın 
içerisindeki kondenser çıkışındaki havanın yaş ve kuru termometre sıcaklıkları (t2k ve t2y), elektrikli 
rezistanstandan sonraki havanın yaş ve kuru termometre sıcaklıkları (t3k ve t3y),ürün sepeti çıkışındaki 
havanın havanın yaş ve kuru termometre sıcaklıkları (t4k ve t4y), evaporatör çıkışındaki havanın yaş ve 
kuru termometre sıcaklıkları (t5k ve t5y), fırın girişindeki M1 damperinin bulunduğu yerde atmosfer 
havasının yaş ve kuru termometre sıcaklıkları (t6k ve t6y), fırın çıkışındaki M2 damperinin bulunduğu 
yerde atmosfer havasının yaş ve kuru termometre sıcaklıkları (t7k ve t7y) ve ortam sıcaklığı (t8k) olarak 
15 farklı noktadır. 
 

 
 

Şekil 5. Kontrol ünitesi 
 
 
 
 
3.SİSTEMİN ENERJİ ANALİZİ 
 
3.1 Kurutma odasındaki ürünlerin kurutulması için gerekli toplam ısı miktarı: 
ΣQTop= q1+ q2+ q3+ q4          (1) 
 
olarak fırında harcanan ve kaybolan ısıların toplanması ile bulunur.  Kaybolan ve harcanan ısılar 
aşağıdaki denklemlerle hesaplanabilir [4]. Burada fırın duvarlarının ısıtılması için gerekli enerji miktarı 
ihmal edilmiştir. 
 
Fırın havasının ısıtılması için gerekli enerji (q1) 
 

tCVq H ∆⋅⋅⋅= ρ1  (kJ)         (2) 
buradaki; 
V=Fırın içerisindeki toplam hava miktarı (m3) 
CH=Havanın  özgül ısısı (kJ/kg K) 
ρ=Havanın yoğunluğu (kg/m3) 
ΔT=Fırına giren hava sıcaklığı  ile fırın içerisindeki  havanının sıcaklık farkı  ( K ) 
 
Fırın içerisindeki ürünlerin istenilen sıcaklığa getirilebilmesi için gerekli olan enerji (q2) 
 
q2=mü.Cü. Δt (kJ)           (3) 
mü=Kurutulacak ürünlerin kütlesi (kg) 
Cü= Kurutulacak ürünlerin özgül ısısı (kJ/kg K) 
ΔT=Kurutulacak ürünün işletme sıcaklığı ile fırın içerisindeki havanının sıcaklık farkı ( K )  
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Kurutulacak üründeki nemin buharlaştırılması için gerekli olan enerji (q3) 
 
q3=Sü.qü ((kJ)           (4) 
Sü=Ürün içerisindeki toplam nem miktarı (kg) 
qü=Ürün içerisindeki nemin buharlaştırılması için kg başına verilmesi gereken enerji (kJ/kg) 
 
Fırından çevre havasına olan ısı kayıplarını karşılamak için harcanan enerji (q4) 
 
q4= kT.F.ΔT  (kJ)          (5) 

 
 

(5a) 
 
 

 
kT=Fırın duvarlarının imalatında kullanılan malzemelerin toplam ısı transfer katsayısı (W/m2 K) 
F= Fırının toplam alanı (m2) 
L= Duvarları oluşturan her bir katmanın kalınlığı (m)  
k= Duvarları oluşturan her bir katmanın ısı iletim katsayısı (W/m K)  
hi= İç yüzey taşınım katsayısı (W/m2K)  
hd= Dış yüzey taşınım katsayısı (W/m2K)  
ΔT=Fırın iç ortam hava sıcaklığı ile fırın dış ortam hava sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı ( K ) 
 
Bu sistem çok amaçlı bir kurutma fırını olduğu için modülasyonlu çalıştırılabilecektir. Toplam ısı 
aşağıdaki kaynakların yüke göre kontrollü olarak devreye girmesiyle karşılanacaktır.  Bu kaynaklar; 
 

 Hava-hava kaynaklı ısı pompası, 
 Güneş radyasyonu destekli ısı pompası  
 Bazı tarımsal ürünlerde ideal kurutma odası sıcaklığını sağlamada güneş radyasyonu destekli 

kurutma fırını kapasitesi yeterli gelmeyebilir. Güvenililirliği sağlamak için iki kaynağa destek 
olarak yüke göre devreye giren 1500 watt kapasitesinde iki adet elektrikli rezistans, 

 Fırının bulunduğu mahaldeki havadır (Doğal ve cebri hava şartları ile kurutma işleminde 
kullanılacaktır). 

 
 
3.2 Direkt Genleşmeli Isı PompalarınınTermodinamik Çevrim Olarak İncelenmesi 
 
Tersinir Carnot soğutma çevrimi ikisi sabit sıcaklıkta ikisi de iş görme esasına dayanan dört 
termodinamik işlemden oluşmaktadır [5]. Bu işlemler; 
 
1-2 Kompresörde adyabatik izentropik sıkıştırma, 
2-3 Kondenserde sabit basınç ve sıcaklıkta ısıtma, 
3-4 Genişleme makinesi veya genleşme valfinde izentropik genleşme, 
4-1 Evaporatörde sabit basınç ve sıcaklıkta soğutma 
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Şekil 6. Isı eşanjörlü ve eşanjörsüz tek kademeli sisteminin ortak P-h diyagramı üzerinde gösterilmesi. 
 
1-2 ve 3-4 termodinamik işlemleri iş görme esasına dayanmaktadır. 1-2 termodinamik işlemi sistemin 
sınırları dışındaki Wel işiyle kompresörde aracı akışkan üzerinde yapılan işi, 3-4 termodinamik işlemi 
de tersinir ve tersinmez sistemlerde sistem sınırları dışına transfer edilebilen bir işi ifade etmektedir.  
 
Uygulamada emme hattından kompresöre sıvı yürümesini engellemek için sistem ısı eşanjörlü hale 
getirilmektedir. Isı eşanjörü kompresör girişindeki soğutucu akışkanı aşırı ısıtarak kızgın buhar fazına, 
kondenser çıkışındaki soğutucu akışkanı da aşırı soğutulmuş sıvı fazına dönüştürmektedir.  Şekil 6’da 
1-2-3-4 termodinamik işlemleri tersinir Carnot çevrimini, 1’-2’-3’-4’  termodinamik işlemleri ise 
tersinmez Carnot çevrimini ifade etmektedir. 
 
Tersinir Carnot çevriminde sabit basınçta evaporatör çıkışındaki soğutucu akışkanın doymuş buhar 
fazında kompresöre girmesi 1 noktası, kompresör tarafından adyabatik sabit entropide sıkıştırılarak 
kondensere gönderilmesi 2 noktası, kondenserde sabit basınçta  kızgın buhar fazından doymuş buhar 
fazına geçmesi 2” noktası ve doymuş sıvı fazında genleşme valfine gelmesi 3 noktası, genleşme 
valfinde adyabatik sabit entropide genleşerek evaporatöre gelmesi 4 noktası, evaporatörde sabit 
basınçta ısı çekerek doymuş buhar fazına geçerek kompresöre gelmesi 1 noktası olarak kabul 
edilmektedir. Sistemde dolaştırılan soğutucu akışkanın kütlesel debisi m r=kg/s, entalpiler de kJ/kg 
olarak birimler seçilirse kapasite hesapları aşağıdaki denklemlerle hesaplanabilir [5]. 
  

)( 12 hhmQ rc −=    Kompresör sıkıştırma ısısı (kW )                      (6) 
 

)( 4,32 hhmQ rk −=   Kondenser yoğuşturma kapasitesi ( kW )  (7) 
 

)( 14 hhmQ ro −=          Soğutma yükü (kW)  (8) 
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3.1. Kurutucu Performans Hesabı 
 
3.1.1. Isı pompalı kurutucunun performansı 
 
Kondenser sıcaklığı (TC) ve evaporatör sıcaklığı (TE) arasında çalışan ideal bir soğutma sistemi için; 
maksimum ısıtma performans katsayısı (COPc,h) Carnot cevrimi yardımı ile  aşağıdaki eşitlikten 
bulunabilir [6]: 
 

EC

C
hc TT

T
COP

−
=,           (9) 

 
Pratikteki uygulamalar için; güç tüketimi ısı pompasının kompresöründe ortaya çıkar. Sirkülasyon fanı 
gibi diğer kaynakların güç tüketimi kompresörle karşılaştırıldığı zaman oldukça düşük olarak 
gerçekleşmektedir. Bu yüzden tüm sistem için ısıtma performansı hesaba alınmayıp, yalnız 
kompresörün güç tüketimine göre ısı pompası için gerçek ısıtma COP değeri aşağıdaki şekilde 
bulunabilir: 

c
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burada cdQ ;  kondenserde kurutma havasına sağlanan ısı miktarı ve W  ise kompresöre giren güç 

miktarıdır. cdQ ayrıca, kondensere giren ve çıkan havanın entalpi farkı kullanılarak da bulunabilir. 

Kondenserde sağlanan ısı miktarı ( cdQ ) aşağıdaki şekilde bulunabilir: 

)( girençııkaHHcd TTCmQ −⋅⋅=             (11) 
 

HHH Vm  ⋅= ρ             (12) 
 
burada  Hm kütlesel hava debisi (kg/s), Hρ  havanın yoğunluğu (kg/m3) ve HV ise hacimsel debi 
(m3/s) dir.  
 
Kurutma sistemlerinde amaç kurutma olduğundan çekilen su buharı miktarı oldukça önemlidir ve 
genellikle de spesifik nem çekme oranı (SNÇO) olarak tarif edilen kavramlar yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Spesifik nem çekme oranını hesaplamak için: kurutulacak üründen 1 kg suyu çekmek 
için gerekli olan enerjinin bulunması gerekir, SNÇO aşağıda verilen bağıntı ile bulunabilir [7]: 
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3.1.2. Güneş enerjisi destekli ısı pompalı kurutucunun performansı 
 
Tüm sistemin performansı; kurutulacak üründen 1 kg suyu çekmek için gerekli olan toplam enerjinin 
(kompresör gücü, fan gücü ve sistemde kullanılan diğer elektrikli cihazların gücü) belirlenmesi ile 
aşağıdaki şekilde bulunabilir:  Tüm sistemin performansı TSSNÇO : 
 

sfefc

d
TS WWW

m
SNÇO




++
=          (14) 

 
şeklinde bulunabilir. Burada cW   kompresor gücünü, efW eksenel fan gücünü ve sfW santrifüj fan 

gücünü kW olarak belirtmektedir.  dm ise bir saatte üründen çekilen kg olarak su miktarıdır. 
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3.2. İllerimizin Aylara Göre Toplam Radyasyon Miktarının Belirlenmesi 
 
İllerimizin yaz ve kış aylarında birim yüzeye (m2) düşen toplam radyasyon miktarının belirlenmesinde  
aşağıdaki denklemler [8] kullanılarak hazırlamış olduğumuz “Geliştirilen Bilgisayar Programıyla 
Ülkemizdeki İllere Göre Güneş Kolektörü Yüzeyinin Hesaplanması ve Seçilmesi” yazılım [9] 
kullanılacaktır, ayrıca piranomometreden okunan değerlerle karşılaştırılması düşünülmektedir. 
 
Toplam radyasyon: Direkt, difüz ve yansıtılmış radyasyon miktarlarının eğik yüzey üzerindeki 
toplamıdır. Direkt ve difüz radyasyon miktarları açı faktörleri ile çarpılarak bulunmaktadır [8] : 
 
TRA=DİR .DİRAF+DİF. DİFAF +YYRA.YAO.YAF (kJ/m2gün)     (15) 
 
DİR:Direkt radyasyon güneşten direkt olarak gelir, (kJ/m2gün) 
 
DİF:Difüz (yayılmış) ışınlar güneşten direkt olarak gelmez. Bu ışınlar önce havadaki çeşitli partiküllere, 
su buharına ve bulutlara gelir, daha sonra yansıtılır (kJ/m2gün). 
 
DİR= YYRA – DİF   (kJ/m2gün),         (15a) 
  
DİF=(1 – (1,097.BUF ) YYRA (kJ/m2gün)        (15b) 
 
BUF= YYRA/  AÖRA          (15c) 
     
AÖRA: Güneş radyasyonunun atmosfer öncesindeki miktarıdır. Her ilin enlem derecesine göre aylık 
ortalama radyasyon miktarıdır. (kJ/m2gün) 
 
YYRA(Yeryüzü Radyasyonu): Yeryüzüne yatay düzleme gelen radyasyon miktarıdır. (kJ/m2gün)  
 
Açı Faktörlerinin Tespiti : Açılı bir yüzeye gelen radyasyonun yatay düzleme gelen radyasyona 
oranıdır. Güneşi izlemeyen  uygulamalarda kolektör eğim açısı yaz uygulamalarında ilin enlem 
derecesinden 150 çıkartılarak, kış aylarında ise ilin enlem derecesine  150 ilave edilerek tespit 
edilmektedir.Kollektör eğim açısına göre DİFAF ve YAF değerleri Tablo 1’den  bulunmaktadır. 
 
Tablo 1. Difüz ve Yansıtılmış Açı Faktörleri [8] 
 

Kollektör Eğim Açısı DifüzAçı Faktörü (DİFAF) Yansıtılmış Açı Faktörü (YAF) 
0 1.00 0.00 
10 0.99 0.01 
20 0.97 0.03 
30 0.93 0.07 
40 0.88 0.12 
50 0.82 0.18 
60 0.75 0.25 
70 0.67 0.33 
80 0.59 0.41 
90 0.50 0.50 

 
DİFAF (Difüz Radyasyon Açı Faktörü): Kollektör eğim açısına göre değişir. DİFAF yaz 
uygulamalarında kollektör eğim açısı (enlem derecesi-150), kış uygulaması için (enlem derecesi+150) 
alınmalıdır. Tablo 1, arada kalan kollektör eğim açıları için interpolasyon yolu ile DİFAF ve YAF 
değerleri bulunur. Yazılım ise bu interpolasyonu kendisi yapmaktadır. 
 
YAF (Yansıtma Açısı Faktörü): Kollektör eğim açısına göre değişmektedir. Yaz ve kış 
uygulamalarında DİFAF’taki uygulama geçerlidir. Tablo 1’den bu açı faktörleri bulunabilir. 
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YAO (Yansıtma Açısı Oranı): Kollektör montajının yapılacagı zeminin yansıtma oranıdır. YAO, 
hazırladığımız yazılım tarafından bulunacaktır.  
 
DİRAF(Direkt Radyasyon Açı Faktörü): İlin enlem derecesine,eğik düzlemin açısına ve aylara göre 
değişmektedir.DİRAF yaz uygulaması için (enlem derecesi-150), kış uygulaması için (enlem 
derecesi+150) olarak hazırladığımız yazılım tarafından bulunmaktadır.  

 
Tablo 2. Kollektör Montajının Yapılacağı Zeminlerin YAO [8] 
 

Kollektör Montajının Yapılacağı Zemin Ortalama YAO % 
Taze Kar 0.75 
Su Yüzeyi 0.07 
Toprak 0.14 
Kara Yolu 0.04 
Kozalaklı Orman (kışın) 0.07 
Sonbahar Ormanı  0.26 
Beton Kaplı Zemin 0.22 
Yeşil Taze Çim 0.26 
Bitümlü Kumlu Çatı 0.13 
Kırılmış Taş Yüzeyler 0.20 
BinaYüzeyleri, Koyu(Kırmızı Tuğla vb.) 0.27 
Bina Yüzeyleri, Açık(Açık Boyalar,Açık Renkli İnşat  Mlz) 0.60 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada kurutulacak ürün içerisindeki nemi buharlaştırmak için güneş radyasyonu, ısı pompası 
gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ilaveten istenilen yüke göre değişken kapasiteli elektrik rezistans 
desteği sistemin güvenililirliğini artırmakta ayrıca ürün cinsine göre bu destek ideal kurutma sıcaklığını 
belirlemede önem arzetmektedir. 
 
Hava hızının değişken olması ile ürün sıcaklığı ve cinsine göre birim kütle üzerinden geçirilmesi 
gereken hava debisinin tespiti de mümkün olacaktır. 
 
Fırın altındaki drenaj kabına evaporatörden yoğuşarak toplanan sıvının (ürün nemi+ üründen 
buharlaşmış ucucu maddeler) kullanılabilirliği konusunda araştırmalar yapılması düşünülmektedir. 
Portakal, limon, elma, erik vb ürünlerden alkol elde edilmesi gibi. 
 
Bu çalışmaya kaynak bulunduğu taktirde üç boyutlu güneşi takip eden sistem haline dönüştürülmesi, 
rüzgar ve güneş radyasyonu ile hibrit sistem haline getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 
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GIDALARIN DONMA SÜRELERİNİN HESABI 
 
 

Hüseyin GÜNERHAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, önce gıdaları soğutmanın ve dondurmanın önemi üzerinde durulmuş sonra gıdaların 
donma sürelerinin hesabı için bir hesaplama yöntemi verilmiş ve bu yöntem örnek bir uygulama ile 
desteklenmiştir. Örnek gıda maddesi olarak çilek meyvesi alınmış ve bir akışkan yataklı dondurucu 
içinde bulunan çileklerin donma süresine ait yaklaşık bir hesaplama, çileğin başlangıç sıcaklığı, nem 
içeriği, küre kabulü ile çapı, istenen son merkez sıcaklığı, akışkan yataklı dondurucudaki hava 
sıcaklığı, ısı taşınım katsayısı, yoğunluğu, özgül ısısı ve ısı iletim katsayısı giriş bilgileri altında 
yapılmıştır. Çileğin istenen donma sıcaklığına getirilinceye kadar geçecek süre, örnek sayısal veriler 
eşliğinde, ortalama donma sıcaklığı, hacimsel entalpi değişimi, erime gizli ısısı ve Biot sayısı bilgileri 
kullanılarak adım-adım hesaplanmıştır.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Gıdaların dondurulması, gıda sanayinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bezelye, çilek, 
doğranmış havuç ve yeşil fasulye gibi birçok meyve ve sebze, akışkan yataklı dondurucularda 
dondurulabilmektedir. Akışkan yataklı dondurucularda, ürünün üzerine doğrudan derin dondurma 
sıcaklığındaki hava gönderilmekte ve böylece belli bir süre içinde ürünün donması sağlanmaktadır. 
Donma işlemi sırasında gıdalar içinde bulunan suyun faz değiştirip katı duruma gelmesi 
gerekmektedir. Meydana gelen faz değişimi nedeni ile donma süresinin hesaplanmasında kullanılacak 
ısı transferi hesapları zorlaşmaktadır. Bu zorluğu aşmak için çeşitli hesaplama yöntemleri 
geliştirilmiştir, [1]. 
 
Bu çalışmada, bir akışkan yataklı dondurucu içinde dondurulacak çileklerin donma süresi yaklaşık 
olarak adım-adım hesaplanmıştır.  
 
 
 
 
2. GIDALARDAKİ MİKROORGANİZMALARIN KONTROLÜ 
 
Bakteriler, mayalar, küfler ve virüsler gibi mikroorganizmalara, havada, suda, canlı organizmalarda ve 
ham yiyeceklerde çokça rastlanır ve bu mikroorganizmalar, istenmeyen tadlara, kokulara, yüzeyde 
bakteri birikimlerine ve sonunda besinin bozulmasına neden olur. Çabuk bozulabilen besinlerin yüksek 
sıcaklıklarda tutulması bozulmanın başlıca nedenidir ve besinlerin bozulmasının ve besinin 
mikroorganizmalar nedeniyle zamanından önce kalitesini kaybetmesinin önüne geçilmesi, soğutmanın 
geniş bir uygulama alanıdır. Mikroorganizmaları kontrol etmenin ilk adımı olarak, yayılmalarını, 
büyümelerini ve yok edilmelerini etkileyen etkenler bilinmelidir.  
 
Birçok mikroorganizma türü içinde yer alan bakteriler, özellikle nemli besinlerin bozulmalarına neden 
olurlar. Kuru ve asidik besinler, bakteriler için uygun fakat küfler ve mayalar için uygun olmayan bir 
ortam oluştururlar. Küfler ayrıca nemli yüzeylerde, peynirde ve bozulmuş besinlerde görülür. 
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Özel virüslere insanlar ve belli bir takım hayvanlarda rastlanır ve pişmiş besinlerin pişmemiş 
olanlarıyla aynı ortamda korunması ve el temizliğine özen gösterilmemesi gibi yetersiz sağlık önlemleri 
besin ürünlerinin kirlenmesine neden olur.  
 
Kirlenme meydana geldiğinde, mikroorganizmalar yeni ortam koşullarına alışmaya başlar. 
Başlangıçtaki bu yavaş veya sıfır büyüme dönemine gecikme evresi adı verilir ve bir besinin raf ömrü 
bu dönem ile doğru orantılıdır, (Şekil 1). Alışma dönemini üstel büyüme dönemi izler. Bu dönemde 
mikroorganizmaların bir saatteki artma sayısı, uygun ortamda ve hijyenik önlemler alınmadığı 
durumlarda, iki katına veya daha fazla sayıya yükselebilir. Besinlerin tükenmesi ve toksinlerin birikimi 
büyümeyi yavaşlatır ve ölüm dönemini başlatır.  
 
Bir besinin içinde mikroorganizmaların büyüme oranı besinin kendisine ait özeliklere, örneğin kimyasal 
yapısına, pH değerine, engelleyecilerin (inhibitor) ve engelleyeciler ile yarışan mikroorganizmaların 
varlığına, sudaki etkinliğine ve aynı zamanda da sıcaklık, bağıl nem ve hava hareketi gibi çevresel 
koşullara bağlıdır.  
 
Mikroorganizmalar büyümek ve çoğalmak için gıdaya gereksinim duyarlar ve beslenmelerini gıdada 
bulunan karbonhidratlar, proteinler, mineraller ve vitaminler ile kolayca karşılayabilirler. Değişik 
mikroorganizmaların değişik beslenme gereksinmeleri vardır ve bir gıdadaki besin türleri, üzerinde 
bulunan mikroorganizmaların türünü belirler. Gıdaya eklenen koruyucu maddeler bazı 
mikroorganizmaların büyümesini engeller. Var olan farklı bir takım mikroorganizmalar aynı gıda 
kaynağı için mücadele eder ve böylece bir besindeki herhangi bir andaki mikroorganizma yapısı 
mikroorganizmaların başlangıçtaki toplanma şekline bağlı olarak gelişir. 
 

 
Şekil 1. Mikroorganizmaların türüne göre değişen büyüme eğrisi, [2] 

 
Tüm canlı organizmalar büyümek için suya gereksinim duyar ve nemli olmayan gıdalarda 
büyüyemezler. Taze meyveler, sebzeler ve etler gibi dondurulmuş gıdalardaki mikrobiyolojik büyüme, 
kirlenmenin en kolay olduğu açık yüzeylerde meydana gelir. Bilindiği gibi bir paket içinde oda 
sıcaklığına bırakılan taze et hızla bozulabilmektedir. Öte yandan kontrollü bir ortamda asılı bulunan et, 
dış yüzeyinden su kaybetmesi sayesinde mikrobiyolojik büyümenin engellenmesiyle sağlıklı bir şekilde 
taze kalır ve korunur. 
 
Bir gıdadaki mikroorganizma büyümesi gıdanın özeliği ve çevresel etkenlerin birlikte etkileri ile 
yönetilir. Gıdanın özeliği genelde değiştirilemezken çevre koşulları, ısıtma, soğutma, havalandırma, 
nemlendirme, nem alma ve oksijen miktarının kontrolü işlemleri ile istenilen değerlere 
getirilebilmektedir. Mikroorganizmaların bir gıdadaki büyüme hızı sıcaklığın bir fonksiyonudur ve 
büyüme hızını kontrol edebilmenin tek ve en verimli yolu sıcaklık kontrolüdür. Mikroorganizmalar en iyi 
“ılık” sıcaklıklarda büyümektedir. 
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Bu sıcaklıklar 20°C ile 60°C civarlarındadır. Büyüme hızı yüksek sıcaklıklarda azalır ve daha yüksek 
sıcaklıklarda (çoğu organizma için genellikle 70°C değerinin üzerinde) ölüm meydana gelmektedir. 
Soğutma mikroorganizmaların büyümesini azaltan ve böylece kolay bozulan gıdaların raf ömrünü 
uzatan basit ve etkili bir yoldur. 4oC ve altındaki sıcaklıklar emniyetli soğutma sıcaklıkları olarak kabul 
edilir. Bazı durumlarda sıcaklıktaki küçük bir artış, büyüme hızında büyük bir artışa ve böylece raf 
ömründe de gözle görülür bir azalmaya neden olabilmektedir, (Şekil 2). Bazı mikroorganizmaların 
büyüme hızı sıcaklığın her 3oC artışı ile iki katına çıkabilmektedir. 
 
Mikrobiyolojik büyüme ve yayılmayı etkileyen bir başka faktör çevrenin bağıl nemidir. Bağıl nem 
havanın su içeriğinin bir ölçüsüdür. Soğuk odalarda yüksek nemliliklerden kaçınılmalıdır çünkü 
duvarlar ve tavanlarda meydana gelen yoğuşma küf büyümesi ve gelişmesi için uygun bir ortam 
oluşturmaktadır. Kirlenmiş yoğuşma suyunun gıda maddeleri üzerine damlaması sağlık açısından 
tehlikeler oluşturabilmektedir.  
 

 
Şekil 2. Mikroorganizmaların gelişme hızı, [2] 

 
Değişik mikroorganizmalar ortamda oksijen bulunmasına karşı değişik tepkimeler gösterebilmektedir. 
Küfler gibi bazı mikroorganizmalar büyümek için oksijene gerek duyarken bazıları da oksijenin 
varlığında büyüyememektedir. Bazıları düşük oksijenli ortamlarda büyüyebilirken, bazılarının 
büyümesinin ortamdaki oksijen ile ilgisi yoktur. Dolayısıyla ortamdaki oksijen miktarının kontrolü ile 
bazı mikroorganizmaların büyümeleri kontrol altına alınabilir. Örneğin vakumlu paketleme işlemi, 
büyümek için oksijene ihtiyaç duyan mikroorganizmaların büyümelerini engelleyebilmektedir. Bunun 
yanında bazı meyvelerin depolama ömürleri, depolama ortamındaki oksijen miktarının azaltılması ile 
uzatılabilmektedir. Gıda maddelerindeki mikroorganizmalar (1) sıkı hijyenik önlemler ile kirlenmenin 
önlenmesi, (2) çevre koşulları değiştirilerek büyümenin engellenmesi ve (3) organizmaların ısıl işlem 
veya kimyasallar ile yok edilmesi ile kontrol edilebilir. Gıda işleme alanlarında kirlenmeyi önlemenin en 
iyi yolu havalandırma sistemlerinde havadaki bakterileri taşıyan toz parçalarını tutan kaliteli hava 
filtrelerinin kullanılmasıdır. Filtreler de, mikroorganizmalar ıslak ortamlarda büyüyebileceği için kuru 
tutulmalıdır. Bunun yanında havalandırma sistemlerinde, hava kaynaklı kirleticilerin hava akımı yolu ile 
sisteme girmemesi için gıda işleme ortamında bir pozitif basınç oluşturulmalıdır. Sistemin duvarları ve 
tavanındaki yoğuşmanın engellenmesi ve soğutma sistemlerinin yoğuşma tavalarındaki yoğuşan 
suyun tesisat ile drenaj sistemlerine yönlendirilmesi de kirlenmeye karşı alınabilecek diğer iki önlemdir. 
Damlama sistemleri, içlerinde oluşabilecek mikrobiyolojik büyümenin engellenmesi için düzenli olarak 
temizlenmelidir. Ayrıca çiğ ve pişmiş gıdalar arasındaki temas en aza indirilmeli ve pişmiş gıdalar 
pozitif sıcaklıklarda tutulan odalarda korunmalıdır. Dondurulmuş gıdalar -18oC veya altındaki 
sıcaklıklarda korunmalı ve gıdalar dondurulduktan sonra, paketleme sırasında kirlenmenin önlenmesi 
için özen gösterilmelidir. 
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Mikroorganizmaların büyümelerinin kontrolü en iyi, ortamın sıcaklık ve bağıl nem değerlerinin istenilen 
aralıklarda tutulması ile gerçekleşebilir. Örneğin, bağıl nemin %60 değerinin altında tutulması 
yüzeylerdeki tüm mikroorganizmaların büyümesini engellemektedir. Mikroorganizmalar, gıdanın 
yüksek sıcaklıklara (genellikle 70°C sıcaklığın üzerine) kadar ısıtılması, kimyasal işlem veya gıdanın 
ultraviyole ışık veya güneş ışınımı etkisine bırakılması ile yok edilebilir. 
 
Mikroorganizmaların yaşamaları ile büyümeleri arasındaki ayrım yapılmalıdır. Belli bir düşük sıcaklıkta 
büyüyemeyen belli bir mikroorganizma, aynı sıcaklıkta uzun bir süre yaşayabilmektedir. Dolayısıyla 
dondurma mikroorganizmaları öldürmek için etkili bir yol değildir. Gerçekte, bazı mikroorganizma 
kültürleri çok düşük sıcaklıklarda dondurularak korunabilmektedir. Bazı mikroorganizmalar, düşük 
soğutma hızlarında düşük sıcaklıklara alışabildiklerinden ve o sıcaklıklarda büyüyebildiklerinden dolayı 
gıdaların soğutulmasında dondurma hızı da önemli bir nokta olarak ele alınmalıdır, [2]. 
 
 
 
 
3. GIDALARIN SOĞUTULMASI VE DONDURULMASI 

 
Et, balık, sebze ve meyve gibi çabuk bozulabilen taze gıdaların raf ömürleri, ürünleri donma 
sıcaklıklarının biraz üzerinde, genellikle 1 ile 4°C arasında depolayarak birkaç gün uzatılabilmektedir. 
Gıdaların depolama ömürleri, ürünleri dondurarak ve donma sıcaklıklarının altında sıcaklıklarda (gıda 
tipine bağlı olarak genellikle -18 ile -35°C arasında) korunarak birkaç ay uzatılabilmektedir.  
 
Soğutma, gıdalardaki kimyasal ve biyolojik işlemleri, besinlerin bozulma ve kaliteden düşme oranlarını 
yavaşlatır. Örneğin tatlı mısır 21°C sıcaklıkta bir gün boyunca içerdiği şekerin yarısını kaybedebilirken 
0°C sıcaklıkta %5 kadarını kaybeder. Taze kuşkonmaz 20°C sıcaklıkta bir gün boyunca içerdiği 
vitaminin yarısını kaybedebilirken, aynı oranda vitamini 0°C sıcaklıkta 12 günde kaybedilmektedir. 
Soğutma ayrıca ürünlerin raf ömürlerini uzatmaktadır. Örneğin brokolinin göze hoş görünmeyen sarı 
rengi almasının ilk gözlenmesi soğutma ile 2 veya 3 gün geciktirilebilmektedir. 
 
Gıdaların dondurulması ile ilgili geçmişteki çalışmalar, ortaya çıkan büyük boyutlardaki buz kristalleri 
nedeniyle zayıf kalitedeki ürünler ile sonuçlanmıştır. Donma hızının, buz kristallerinin boyutları, 
gıdanın kalite, doku, besinsel ve duyusal özelikleri üzerinde büyük etkisi olduğu görülmüştür. Yavaş 
donma sırasında buz kristalleri daha büyük boyutlara büyümekte iken hızlı donma sırasında çok 
sayıda buz kristali bir anda ve küçük sayılarda oluşmaktadır. Büyük buz kristalleri istenmeyen 
durumlardır çünkü hücrelerin duvarlarına zarar vererek dokuyu kalitesizleştirip çözülme sırasında 
ortaya çıkan doğal suyun kaybına yol açmaktadırlar. Ürün kalitesi, depolama ortamındaki sıcaklık 
dalgalanmalarından olumsuz olarak etkilenebilir. Gıdaların normal soğutulması herhangi bir faz 
değişimi olmadan sadece soğutmaktan oluşmaktadır. Diğer taraftan gıdaların dondurulması 3 
kademeden oluşur: donma noktasına kadar soğutma (duyulur ısıyı uzaklaştırmak), dondurma (gizli 
ısıyı uzaklaştırmak) ve istenilen noktaya kadar bir miktar daha (donmuş gıdanın duyulur ısısını 
uzaklaştırmak) soğutmaktır (Şekil 3), [2]. 
 
 
 
 
4. DONMA SÜRECİ 
 
Gıda sanayinde gıdarın dondurulması, gıdalarda fiziksel, biyokimyasal ve mikrobiyolojik değişiklikleri 
en aza indirmek için kullanılan yöntemdir. Bu koruyucu etki, dondurulan gıdaların yeterli derecede 
soğuk bir ortamda tutulmasıyla sağlanır. %50 ile %95 arasında nem (su) içereği olan gıdalar için 
donma süreci 3 aşamada incelenebilir: 
 

(i) Ön soğutma aşaması: Bu aşamada ürünün başlangıç sıcaklığından donma başlayıncaya yani 
faz değişimi başlangıcına kadar soğutma yapılır. Isı, faz değişimi etkisi olmaksızın düşük 
sıcaklıktaki ürüne transfer edilir ve bu duyulur ısı olarak adlandırılır. 
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(ii) Faz değişimi aşaması: Bu aşama üründe buz oluşumunu kapsar. Dondurulabilen suyun büyük 
bir kısmı buza dönüştürülür. Saf maddelerde bu aşama, üründen ısı çekilmesinden ve faz 
değişiminden dolayı gizli ısı olarak adlandırılır. 

 
(iii) Tavlama aşaması: Bu aşama, ürünün saklanması için istenen son sıcaklığa kadar 
soğutulmasıdır ve gizli ısı, duyulur ısıya göre ihmal edilebildiğinde başlar. Bu aşama sıcaklık 
değişiklikleri oranlarında artış olarak tanımlanabilir. Dondurulmuş ürün, dondurucuyu terk ettiğinde 
düzenli olmayan bir sıcaklık dağılımına sahiptir. Merkezinde ılık, yüzeyinde ise en düşük 
sıcaklıktadır. Genelde, ürünün denge sıcaklığı olan -18°C ya da daha düşük sıcaklıklara kadar 
soğutulması önerilir. Suyun ve sulu çözeltinin donma eğrisi Şekil 4 ile şematik olarak gösterilmiştir.  

 
Şekil 5 ile verilen adımlarda meyveler ve sebzelerin donma süreçleri genel olarak gösterilmiştir. Ürüne 
ve şartlara bağlı olarak bu adımlar değişiklik gösterebilir. Aslında, her türlü üretim değişik yöntemler 
gerektirir. Ön işleme yöntemleri, son ürün kalitesini etkiler. Farklı sebze ve meyve türleri yüksek 
kalitede donmuş ürün elde etmek için farklı ön işleme yöntemleri gerektirir. En iyi saklama koşulları 
sıcaklık ve havanın akış hızı cinsinden sağlanmalıdır. 
 

 
Şekil 3. Gıdaların türlerine göre değişen donma eğrisi, [2] 

 
Donma işlemi gıdada mikrobiyolojik ve enzimatik değişikliklerin gelişimini en aza indirmek için 
mümkün olduğunca hızlı gerçekleştirilmelidir. Geçmişte dondurulmuş gıdaların çok hızlı 
dondurulmalarının, ürünlerin kalitelerini çok fazla şekilde etkilediği düşünülürdü. Ancak, donma hızı 
birçok dondurulmuş gıdanın kalitesini etkilememektedir. Bu, donma hızının kalite üzerinde hiç etkisinin 
olmadığı anlamına gelmemelidir. Birçok gıda oldukça yavaş donduruluyorken, sınırlı sayıda gıda son 
derece hızlı dondurulur. Balık ve kümes hayvanları diğer gıdalara göre daha hassas olduklarından 
dondurma işlemi çok yavaş gerçekleştirilir. Et de ise oldukça yavaştır. Çilek ve fasulye daha iyi bir 
dokuya ve su tutma özelliğine sahip olduğundan dolayı son derece hızlı bir şekilde dondurulabilir. 
Oysa yüksek nişasta içeren meyve ve sebzeler örneğin bezelye, donma hızına duyarlı değildir. Ticari 
gıda dondurma uygulamalarında, ortalama donma hızı 0.5x10-6 m/s ile 300x10-6 m/s arasındadır.  
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Gıdalarda donma noktası değerleri, ürünlere göre yapılan deneylere bağlı olarak, donmaya kadar 
gerçekleşen yavaşça soğutma ile bulunur. Isılçift gibi hassas ölçüm cihazlarının ürünün içerisine 
yerleştirilmesi ile yapılan ölçümlerde, buz oluşumundan dolayı sıcaklıktaki ani yükselme, donmanın 
başladığını gösteren noktadır. Sebzeler ve meyveler için donmadan dolayı zarar görebilecekleri en 
yüksek donma noktası dikkate alınır. Diğer gıdalar için genellikle ortalama donma sıcaklığı kullanılır. 
Gıdaların donma noktası sıcaklıkları bileşimlerine göre değişmektedir. Örneğin, çok sayıda elma aynı 
sıcaklıkta donmaz, [1]. 
 

 
Şekil 4. Su ve sulu çözeltinin donma eğrisi, [1] 

 
 
 
 
5. HESAPLAMA YÖNTEMİ 
 
Hesaplama yöntemi olarak, yüksek nem içeriğine sahip (nem içeriği %55 değerinden yüksek olan) 
gıdaların donma süreleri hesabı için yararlı bir yöntem olan Pham yöntemi kullanılacaktır [3, 4].  
 
Pham yönteminde aşağıda verilen kabuller altında hesaplama yapılır: 
 
• Dondurucu içinde kullanılan hava akışkanının sıcaklığı sabittir. 
• Ürünün başlangıç sıcaklığı sabittir. 
• Son sıcaklık sabit bir değerde alınır. 
• Gıdanın yüzeyi ile hava arasında oluşan ısı taşınımına ait ısı taşınım katsayısı, Newton Soğuma 

Kanunu ile tanımlanmıştır. 
 
Pham yönteminde, bir başlangıç sıcaklığından istenen son sıcaklığa kadar olan donma sırasındaki 
toplam ısı çekimi işlemi, iki bileşene ayrılarak hesaplanır. Şekil 6 ile verildiği gibi ısı çekimi, merkez 
sıcaklık çizgisine göre ortalama donma sıcaklığı Tm kullanılarak iki parçaya ayrılmıştır.  Bu eğrinin ilk 
parçası ön soğutmadaki ısı çekimini ve ürünün donmaya başlayacağı başlangıç faz değişimini 
göstermektedir. İkinci parça ise, faz değişimi sırasında kalan ısı çekimini ve istenen son sıcaklığa 
ulaşmak için gerekli ek soğutmayı göstermektedir.  
 
Ortalama donma sıcaklığı Tm, Denklem (1) ile verilmiştir. Denklem (1), nem içeriği %55 değerinden 
fazla olan gıdalar için deneysel çalışmalar sonucu bulunmuş bir eşitliktir, [3, 4].  
 

m c aT 1.8 0.263T 0.105T ( C)= + + °   (1) 
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Denklem (1) ile verilen Tc (°C), ürünün son merkez sıcaklığı ve Ta (°C) ise, donma işleminde 
kullanılan hava akışkanının sıcaklığıdır. 
 
Ürünün, Ti (°C) başlangıç sıcaklığından Tc (°C) son sıcaklığına kadar olan donma süresi, Denklem (2) 
ile hesaplanabilir. 
 

1 2

1 2

H Hd Bit 1 (s)
Eh T T 2

 ∆ ∆  = + +  ∆ ∆   
 (2) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 5. Meyve ve sebzeler için akış çizelgesi, [1] 
 
 
Denklem (2) ile verilen d (m); yüzeyden merkeze doğru olan en kısa uzunluğu gösteren karakteristik 
boyut (küre için karakteristik boyut yarıçaptır), h (Wm-2K-1); ısı taşınım katsayısı ve E (-); boyutsal şekil 
çarpanıdır (sonsuz levha için 1,  sonsuz silindir için 2 ve küre için 3 alınabilir). 

 MEYVELER 
 

 
Yıkama 

 
 

Ayırma 
 

 
Sap çıkarma (İstenirse) 

 
 

Çekirdek çıkarma (İstenirse) 
 

 
Kabuk soyma (İstenirse) 

 
 

Dilimleme (İstenirse) 
 

 
Hazırlayıcı İşlemler 

• Haşlama (İstenirse) 
• Kimyasal çözeltilere daldırma (Sitrik asit, 

Askorbik asit, Sülfür gibi) 
 

 
Paketleme 
• Normal 

• Şurup içinde 
 

 
Dondurma (-35°C sıcaklıkta) 
• Hava akımlı dondurma 
• Temaslı dondurma 

• Aşırı soğutmalı dondurma 
 

 
Donmuş ürünlerin depolanması (-18°C 

sıcaklıkta) 

SEBZELER 
 

 
Yıkama 

 
 

Ayırma 
 

 
Kabuk soyma (İstenirse) 

 
 

Dilimleme (İstenirse) 
 

 
Hazırlayıcı İşlemler 

• Haşlama (İstenirse) 
• Isıl işlem 

 
 

Dondurma (-35°C sıcaklıkta) 
• Hava akımlı dondurma 
• Temaslı dondurma 

• Aşırı soğutmalı dondurma 
 

 
Paketleme 
• Normal 
• Vakum 

• Vakum + Azot 
• Işık geçirmeyen 

 
 

Donmuş ürünlerin depolanması (-18°C 
sıcaklıkta) 
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Denklem (3) ile verilen 1H∆  (Jm-3) terimi, faz değişiminin başlangıç dönemi ve ön soğutma için 
hacimsel entalpideki değişimi göstermektedir.  
 

1 u u i mH c (T T ) (J / m³)∆ = ρ −  (3) 
 
Denklem (3) ile verilen uρ  (kgm-3); donmamış maddenin yoğunluğu, uc  (Jkg-1K-1); donmamış 
maddenin özgül ısısı ve T i  (°C); ürünün başlangıç sıcaklığıdır. 
 

 
Şekil 6. Gıdaların donması sırasındaki ısı çekimine karşı ürünün merkezindeki sıcaklığın değişimi [3] 

 
Denklem (4) ile verilen 2H∆  (Jm-3) terimi, kalan faz değişimini de kapsayan, ürünün son merkez 
sıcaklığına ulaşıncaya kadar hacimsel entalpide olan değişimi göstermektedir. 
 

[ ]2 f f f m cH L c (T T ) (J / m³)∆ = ρ + −  (4) 
 
Denklem (4) ile verilen fρ  (kgm-3); donmuş ürünün yoğunluğu, fc  (Jkg-1K-1); donmuş ürünün özgül 
ısısı ve L f  (Jkg-1K-1); donmakta olan ürünün erime gizli ısısıdır. 
 
Biot sayısı ise Denklem (5) ile tanımlanmıştır. Denklemde yer alan h (Wm-2K-1), ısı taşınım katsayısı, d 
(m); karakteristik boyut ve kf (Wm-1K-1); donmuş maddenin ısıl iletkenliğidir.  
 

f

hdBi ( )
k

= −  (5) 

 
Sıcaklık değişimi 1T∆  (°C) Denklem (6), 2T∆  (°C) ise Denklem (7) ile verilmiştir. 
 

i m
1 a

T TT T ( C)
2
+

∆ = − °  (6) 

 

2 m aT T T ( C)∆ = − °  (7) 
 
Denklem (6 ve 7) ile verilen Ti (°C); başlangıç sıcaklığı, Ta (°C); hava akışkanının sıcaklığı ve Tm (°C); 
Denklem (1) ile tanımlanan ortalama sıcaklıktır. 
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6. ÖRNEK UYGULAMA 
 
Bu çalışmada örnek gıda maddesi olarak çilek meyvesi alınmıştır. Bölüm 5 ile verilen hesaplama 
yöntemi, Şekil 7 ile şematik gösterimi verilen çileğin bir akışkan yataklı dondurucu içindeki donma 
süresinin tahmini için kullanılmıştır.  
 
 

 
Şekil 7. Akışkan yataklı dondurucunun şematik gösterimi, [5] 

 
Çileğin ve akışkan yataklı dondurucu içindeki ortamın termofiziksel özelikleri ile çilek ile hava 
arasındaki ısı taşınımına ait ısı taşınım katsayısı Tablo 1 ile verilmiştir.  
 
Tablo 1. Verilen özelik ve değerler, [3, 4] 
 

Çileğin başlangıç sıcaklığı Ti = 15°C 

Çileğin nem içeriği %75  

Çileğin çapı D = 2.5 cm  
Çileğin istenen son merkez sıcaklığı Tc = -18°C 

Akışkan yataklı dondurucu içindeki hava sıcaklığı Ta = -40°C 

Isı taşınım katsayısı h = 80 W/(m2K) 

Donmamış çileğin yoğunluğu uρ = 1130 kg/m³ 

Donmuş çileğin yoğunluğu fρ = 950 kg/m³ 

Donmamış çileğin özgül ısısı cu = 3.55 kJ/(kg°C) 

Donmuş çileğin özgül ısısı cf = 1.5 kJ/(kg°C) 

Donmuş çileğin ısı iletim katsayısı kf = 1.5 W/(mK) 
 
Tablo 1 ile verilen özelik ve değerler kullanılarak, çileğin istenen son merkez sıcaklığına gelmesi için 
geçen süre hesabı, aşağıda verildiği gibi hesaplanabilir: 
 
1.Denklem (1) yardımıyla ortalama donma sıcaklığı (Tm) hesabı: 
 

mT 1.8 0.263( 18 C) 0.105( 40 C) 7.134 C= + − ° + − ° = − °  
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2.Denklem (3) kullanılarak hacimsel entalpi değişimi ( )1H∆  hesabı: 
 

1H (1130 kg / m³)[3550 J /(kgK)][15 ( 7.134)] C 88790541 J / m³∆ = − − ° =  
 
3.Çileğin erime gizli ısısı, suyun erime gizli ısısı (333.2 kJ/kg) ile çileğin nem içeriğinin çarpımı ile 
bulunur: 
 

fL (75 /100)(333200 J / kg) 249900 J / kg= =  
 
4.Denklem (4) kullanılarak hacimsel entalpi değişimi ( )2H∆  hesabı: 
 

{ }2H (950 kg / m³) (249900 J / kg) [1500 J /(kgK)][ 7.134 ( 18)] 252889050 J / m³∆ = + − − − =  
 
5.Denklem (6) yardımıyla sıcaklık değişimi ( )1T∆  hesabı: 
 

1
15 ( 7.134)T ( 40) 43.933 C

2
+ −

∆ = − − = °  

6.Denklem (7) yardımıyla sıcaklık değişimi ( )2T∆  hesabı: 
 

2T [ 7.134 ( 40)] 32.866 C∆ = − − − = °  
 
7.Denklem (5) kullanılarak Biot sayısı hesaplanabilir: 
 

[80 W /(m²K)](0.025 / 2) mBi 0.66
1.5 W /(mK)

= =  

 
8.Boyutsal şekil çarpanı E = 3 alınarak, 1 adımdan 7. adıma kadar hesaplanan değerler yardımıyla 
tahmini donma zamanı Denklem (2) kullanılarak hesaplanabilir: 
 

(0.025 / 2) m 88790541 J / m³ 252889050 J / m³ 0.66t 1 674.694 s
(3)[80 W /(m²K)] 43.933 C 32.866 C 2

  = + + =  ° °  
 

 
Tablo 1 ile verilen veriler göz önüne alındığında birbirine yakın geometrik ölçülerde ve bir akışkan 
yataklı dondurucu içinde bulunan çilekler yaklaşık 675 s (11.25 dakika veya 0.19 saat) sonra istenen 
son merkez sıcaklığına gelecektir. Tablo 1 ile verilen veriler değiştirilerek yaklaşık donma zamanı 
yukarıda verilen 8 adım tekrar edilerek hesaplanabilir. 
 
 
 
 
7. ÖZELİKLERİN VE DEĞERLERİN DONMA SÜRESİNE ETKİSİ 
 
Tablo 1 ile verilen veriler içinde çileğin başlangıç sıcaklığı 5°C ile 40°C arasında değiştirip, diğer veriler 
sabit tutulduğunda Şekil 8 verilen grafik elde edilebilir. 

 Poster Bildirisi 



   ___________________________________________  985  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

0 5 10 15 20 25 30 35 40

 
 

Şekil 8. Çileğin başlangıç sıcaklığı-donma süresi değişimi 
 
Tablo 1 ile verilen veriler içinde çileğin nem içeriği %55 ile %90 arasında değiştirip, diğer veriler sabit 
tutulduğunda Şekil 9 verilen grafik elde edilebilir. 
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Şekil 9. Çileğin nem içeriği-donma süresi değişimi 

 
Tablo 1 ile verilen veriler içinde küre kabulü altında çileğin yarıçapı 0.0075 m ile 0.025 m arasında 
değiştirip, diğer veriler sabit tutulduğunda Şekil 10 verilen grafik elde edilebilir. 

Başlangıç Sıcaklığı, Ti (°C) 

D
on

m
a 

Sü
re

si
, t

 (s
) 

t = -0.0438(Ti²) + 6.1016(Ti) + 592.4 (s) 
R2 = 0.9999 

 

D
on

m
a 

Sü
re

si
, t

 (s
) 

Nem İçeriği, % 

t = 6.6884(Nem İçeriği) + 173.07 (s) 
R2 = 1.0 
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Şekil 10. Çileğin yarıçapı-donma süresi değişimi 

 
Tablo 1 ile verilen veriler içinde çileğin istenen son merkez sıcaklığı -22°C ile -10°C arasında 
değiştirip, diğer veriler sabit tutulduğunda Şekil 11 verilen grafik elde edilebilir. 
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Şekil 11. Çileğin istenen son merkez sıcaklığı-donma süresi değişimi 
 

Tablo 1 ile verilen veriler içinde akışkan yataklı dondurucudaki hava sıcaklığı -55° ile -25° arasında 
değiştirip, diğer veriler sabit tutulduğunda Şekil 12 verilen grafik elde edilebilir. 

D
on

m
a 

Sü
re

si
, t

 (s
) 

Yarıçap, d (m) 

t = 1.106(d²) + 40482(d) - 0.0003 (s) 
R2 = 1.0 

 

D
onm

a Süresi, t (s) 

İstenen son merkez sıcaklığı, Tc (°C) 

t = -8.3664(Tc) + 524.79 (s) 
R2 = 0.9995 
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Şekil 12. Çileğin istenen son merkez sıcaklığı-donma süresi değişimi 
 
Tablo 1 ile verilen veriler içinde çilek ile hava arasındaki ısı taşınımına ait ısı taşınım katsayısı 50 
W/(m²K) ile 120 W/(m²K) arasında değiştirip, diğer veriler sabit tutulduğunda Şekil 13 verilen grafik 
elde edilebilir. 
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Şekil 13. Isı taşınım katsayısı-donma süresi değişimi 

D
onm

a Süresi, t (s) 

Hava akışkanının sıcaklığı sıcaklığı, Ta (°C) 

t = 0.0152 ( )3
aT + 2.3724 ( )2

aT  + 133.89 ( )aT  + 3204.6 (s) 

R2 = 0.9999 
 

D
on

m
a 

Sü
re

si
, t

 (s
) 

Isı taşınım katsayısı, h (Wm-2K-1) 

t = -0.001(h³) + 0.3307(h²) - 40.447(h) + 2295.1 (s) 
R2 = 0.9999 
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SONUÇ 
 
Tablo 1 verileri göz önüne alınarak yapılan örnek hesaplama sonucu istenen son merkez sıcaklığına 
675 s sonra ulaşılabileceği gösterilmiştir. Şekil 8 ile 13 arasındaki grafikler incelendiğinde ise donma 
süresinin başlangıç sıcaklığına, nem içeriğine, çileklerin yarıçapına, istenen son merkez sıcaklığına, 
hava akışkanının sıcaklığına ve ısı taşınım katsayısına bağlı olarak değiştiği görülmüştür. Başlangıç 
sıcaklığının, nem içeriğinin, çileğin yarıçapının ve hava akışkanının sıcaklığının artması ile donma 
süresinin arttığı ve istenen son merkez sıcaklığı ile ısı taşınım katsayısının azalması ile azaldığı 
görülmüştür. Gıdaların özelikleri ile başlangıç koşulları dikkate alınarak ve ısı ekonomisine de dikkat 
ederek istenen son merkez sıcaklığına göre bir ön hesaplama yapılarak uygun bir tasarım 
geliştirilmelidir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, vakum tüplü güneşli su ısıtma sistemi ile standart düz (ahşap kasalı ve cam kasalı) 
kollektörlü güneşli su ısıtma sisteminin performans ve verimleri deneysel olarak ayrı ayrı araştırılmıştır. 
Yapılan çalışmada, piyasada hazır olarak kullanıcıya sunulan vakum tüplü kolektörlerden alınarak, 
güneşli su ısıtma sistemine tespiti yapılmış ve buna eş yüzey alanına sahip standart düz yüzeyli ahşap 
kasalı ve cam kasalı kollektörler imal edilerek, diğeriyle aynı özelliklere sahip güneşli su ısıtma 
sistemine monte edilerek ayrı ayrı deneyler yapılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda alının verilere 
göre, vakum tüplü güneşli su ısıtma sisteminin diğer sistemlere göre, performans ve veriminin yüksek 
olduğu, bunu cam kasalı kollektörün takip ettiği, son olarak da, ahşap kasalı kollektörün veriminin 
geldiği görülmüştür. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sanayi ve üretime önem vermek zorunda olduğu günümüzde, 
ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla enerjiye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu enerjinin de büyük 
çoğunluğunun petrol ve türevlerinden elde edilmesi, buna da sadece birkaç şanslı ülkenin sahip 
olmasından dolayı, dışa bağımlılığın azaltılması için bu ülkeler farklı enerji kaynakları arayışına 
girmişlerdir. Bu arayış sonucunda alternatif enerji olarak adlandırdığımız enerji kaynakları alanında 
çalışmalara ağırlık verilmiştir.  
 
Konumuna ve coğrafik koşullarına göre bazı ülkeler dalga enerjisi üzerinde çalışmalar yaparken, bazı 
ülkeler rüzgâr enerjisinden faydalanmayı, bazılarıysa güneş enerjisi üzerinde durmayı tercih etmiştir. 
Birçok ülkenin ortak paydası halinde olan enerji türü ise hiç şüphesiz güneş enerjisidir. 
  
Güneşten dünyamıza gelen enerji miktarının, dünyada bir yılda tüketilen enerjinin 20.000 katı kadar 
olduğunu bilmekteyiz[1]. O halde; bu alandaki çalışmaların her geçen gün daha da artarak devam 
etmesi, hem ülkelerin ekonomisi ve dışa bağımlılığının azaltılabilmesi, hem dünyamızın ve insanlığın 
geleceği için zorunlu hale gelmiştir. Çünkü enerji olarak güneşten faydalanmak, diğer kaynaklara göre 
kıyaslandığında çevreye vereceği kirletici ve yok edici unsurları ihmal edilebilir boyuttadır. 
 
Belirtilen bu ve bunun gibi birçok sebep ve avantajlarından dolayı, dünyamız var oldukça var olacak 
olan güneşten en verimli şekilde faydalanmayı amaçlayan insanoğlu, birçok sistemler geliştirmiş ve 
bunların verimini arttırmak için yoğun çalışmalar içerisine girmiştir. 
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Vakumlu sistemlerde, güneşin olduğu her zaman verim alınabileceği anlaşılmış, özellikle yaz ayının 
dışındaki diğer mevsimlerde de bundan faydalanabileceği ortaya çıkmıştır. Bu gibi sebeplerle bu 
sistem üzerinde çalışılmış ve vakum tüplü kollektörler üretilerek geliştirilmiştir. 
 
1909 yılında Emmet günümüzde kullanılan çeşitli tiplerdeki vakum tüplü kollektörleri tanıtmıştır. 
Speyer vakum tüplü düz yutucu plakalı kollektörlerin yüksek sıcaklıklar için kullanılabileceğini 
kanıtlamıştır[2].  
 
Vakum borulu alıcıları, yoğunlaştıran toplayıcı sistemlerinde kullanmak bazı araştırma grupları 
tarafından düşünülmüştür. Kollektör performansını iyileştirmek ve maliyeti azaltmak için 6O'lı 
yıllarda yansıtıcılar kullanılmıştır. Bu arada vakum tüp alıcıların V-yansıtıcılarla kullanımı Hollands 
ve Durand tarafından tanıtılmıştır[3].  
 
U. Ortabaşı, ısı borulu vakumlu ve içten yansıtıcılı kollektörler üzerine yoğunlaşmıştır. Isı borulu 
kollektör ile düz yutucu plakalı vakum borulu kollektörü karşılaştırmış ve akışkan giriş sıcaklığı ile 
dış sıcaklık farkının düşük olduğu bölgede ikincisinin daha verimli olduğu anlaşılmıştır. Isı borulu 
güneş kollektörleri faz değişimi sebebiyle yüksek iletkenliğe sahip ısı değiştirgeci görevini 
görmektedir[4].  
 
Eş eksenli, içice geçmiş üç borudan oluşan vakum borulu kollektörü Owens-İllionis geliştirmiştir. 
Orta toplayıcı boru seçici yüzeyle kaplanmıştır. Dış ve orta boru arasında vakum vardır. Sıvı orta 
borudan geçerken ısınmakta ve iç borudan çıkmaktadır[5].  
 
Vakum tüplü kollektörler iç içe geçmiş iki cam borunun arasındaki havanın vakumlanmasıyla elde 
edilir. Dıştaki cam boru güneşten gelen ışınları toplayarak içteki boruya iletmekte içteki boru ise 
yüzeyinin selektif bir malzemeyle kaplı olmasından dolayı ışınların büyük çoğunluğunu absorbe 
ederek akışkanı ısıtmaktadır. Borular arası vakumlu olduğundan borular arasında iletimle, kollektör 
dışında taşınılma, kaplama malzemesinden dolayı ise ışınımla olan ısı kayıpları yok denecek kadar 
azdır. Isınan akışkanın yer değiştirmesi prensibiyle, ısınan akışkan depoya doğru hareket eder. Bunun 
yerini ise depodaki soğuk su kaplar. Dıştaki boru silindirik olmasından dolayı güneşi tüm açılardan 900 

olarak alır.  
 
Böylelikle; yoğunlaştırma, sistemin güneşi izlemesi ve -oluşturulan vakumdan dolayı- donmaların 
önleneceği için antifriz gibi ikincil akışkana gerek kalmamaktadır. 
 
Bu çalışmada da vakum tüplü güneşli su ısıtma sistemi ile aynı özelliklere sahip ahşap kasalı ve cam 
kasalı olarak imal edilen güneşli su ısıtma sistemlerinin verim ve performansları ayrı ayrı mukayese 
edilmiştir. 
 
 
 
 
2. SİSTEM VERİMLERİ 
 
Kolektörlerden alınan kullanılabilir güneş enerjisinin, kollektöre gelen güneş enerjisine oranına 
kollektör verimi denir[6].  
 
İmalatı yapılan güneş kolektörlerinde emici yüzeye gelen enerji, iletim ve taşınım yoluyla çalışma 
akışkanına iletilmektedir. Kolektörlerin güneş toplayan yüzey alanları eşit imal edilmiştir. Dolayısıyla 
sistemlerin verim hesaplamaları yapılırken her iki sistemde de bütün şartların aynı olduğu göz önünde 
bulundurularak elde edilen depo suyu sıcaklıkları ile verim hesaplamasına gidilmiştir.  
 
Depolardaki kullanılabilir ısı enerjisi (Qu); Sistemlerdeki suyun toplam kütlesi (ms), suyun ilk sıcaklığı 
(Ti) , suyun son sıcaklığı (Ts) ve günlük 7 saat deney süresi dikkate alınarak;  
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eşitliği ile hesaplanmıştır.  
 
Kollektöre gelen güneş enerjisi ( cQ ) ise; kollektör yüzey alanı (Ac), birim yüzey alana gelen ortalama 
güneş ışınımı şiddeti Ī dikkate alınarak; 

cc AIQ ×=
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           (2) 
eşitliği ile hesaplanmıştır.   
 
Bulunan her iki değer Eşitlik 3’ de gösterildiği gibi birbirine oranlanarak verim elde edilmiştir[6]. 
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Eşitlikte; 
η :  Verim 
−

I  :  Ortalama güneş ışınım şiddeti (kW/m2) 
Ti :  Deneye ait su başlangıç sıcaklığı (°C) 
Ts :  Deney süresi sonunda ulaşılan su sıcaklığı (°C) 
Ac :  Kollektör yüzeyi (m2)  
cps :  Suyun özgül ısınma ısısı (kJ/kg °C) 
ms :  Suyun toplam kütlesi (kg) 
 
olarak verilmiştir. 
 
 
 
 
3. DENEYSEL DÜZENEKLER VE UYGULAMA 
Yapılan çalışmada, üç farklı tip kollektör kullanılmıştır. Bunlar bir adet hazır vakum tüplü kolektör, buna 
eşdeğer yüzey alanına sahip ahşap kasalı cam örtülü kolektör ve aynı şekilde bunlara eşdeğer yüzey 
alanına sahip tüm yüzeyleri tamamen camdan oluşan bir kolektörden oluşmaktadır. İmal edilen 
kolektör kasalarının güneş toplayan yüzey alanı; vakum tüplü kolektörün yüzey alanıyla eş, içerisinden 
akışkan geçen iç boruların çapları da eşit ölçülerde seçilmiştir. İmali gerçekleştirilen her iki sistem 
Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Deneylerde Kullanılan Vakum Tüplü-Cam Kasalı ile Vakum Tüplü-Ahşap Kasalı Sistemler. 
 
Vakum tüplü kollektörün dıştaki camı 47 mm olup, iç cam borunun çapı 37 mm ’dir. Boru uzunluğu 
1400 mm olup depoya monte edildiğinde güneş toplayan net uzunluk 1310 mm kalmaktadır. 
 
Düz yüzeyli kollektör borusu da vakum tüplü kollektöre uygun olarak 37 mm çapında ve 1400 mm 
uzunluğunda imal edilerek siyah mat boya ile boyanmıştır. Bu da diğeri gibi depoya monte edildiğinde 
güneş toplayan net uzunluk 1310 mm olmaktadır.  
 
Düz yüzeyli kollektör boru için 1310 mm boyunda, 47 mm eninde ve 55 mm derinliğinde ahşap ve cam 
kasalar kullanılmıştır.  
 
Deneylerde 10 litre hacme sahip 1 mm’ lik sacdan yapılmış silindirik depolar kullanılmıştır. Depolar 
yalıtım malzemesi ile kaplanmış üzerine de 0,5 mm galvanizli sac geçirilmiştir. Deneyler sırasında 
depodaki su günlük olarak değiştirilmiştir. 
 
Deneyler, TS 3680-2 EN 12975-2 numaralı “Isıl Güneş Enerji Sistemleri ve Bileşenleri-Güneş Enerjisi 
Kollektörleri-Bölüm 2: Deney Metotları” başlıklı TSE Standardı dikkate alınarak yapılmıştır.  
 
 
3.1. Deneyler 
 
Deneyler iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, 26.05.2007 tarihinde vakum tüplü kollektörlü 
sistem – standart ahşap kasalı sistem çalışır hale getirilerek 26.05.2007 – 02.06.2007 tarihine kadar 
gerekli ölçümler alınmıştır. İkinci aşamada standart ahşap kasalı sistem elemanları deneyden 
çıkarılarak yerine aynı ölçülerde üst ve yan yüzeyleri camla örtülmüş kasalı kollektör sisteme dâhil 
edilmiş 03.06.2007 – 10.06.2007 tarihleri aralığında deneye tabi tutulmuştur. 
 
Deneylerde ölçülen parametreler, kollektör düzlemine gelen güneş ışınım şiddetleri, her iki sistemin 
depo suyu sıcaklıkları ve ortam havası sıcaklığıdır. 
 
Sıcaklık ölçümü; Fe-Const. Termokupl malzeme ile 12 kanallı Elimko-6000 tipi sıcaklık ölçüm cihazı ile 
yapılmıştır. Cihazın kanal direnci 0,025 ohm ’dan daha küçüktür, çalışma gerilimi 220 Volt, 50 Hz ± 
%10 ve güç sarfiyatı 4 W ’tır. Seçilen değerin göstergede kalış süresi manuel olarak anahtarın konum 
değiştirme süresi kadardır. Seçilen kanalın değeri ± % 0,25 doğruluktadır.  
 
Güneş radyasyon ölçümünde Instruments haemmi messgerate solar 118 türü bir solarmetre cihazı 
kullanılmıştır. Cihazın hassasiyeti ± % 1,5’tur. Cihaz güneş radyasyonunu algılayan bir yüzey elemanı 
ile değeri dijital olarak gösteren bir aparattan oluşmaktadır. Cihaz üzerinde farklı birimlere ait beş 
kademeli bir anahtar mevcuttur.  
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3.2. Deney Sonuçları 
 
Yapılan deneylerin birinci aşaması için vakum tüplü kollektör-ahşap kasalı kollektör verimleri Eşitlik 3 
yardımıyla hesaplanarak Tablo 1. e yazılarak oluşan verim farklılıklar Şekil 2. de gösterilmiştir. 
 
Tablo 1. Vakum tüplü ile ahşap kasalı kollektörlere ait verim değerleri. 

 
 Günlük Ortalama Verim (% η) 

Deney No 1 2 3 4 5 6 7 
Vakum Tüplü Kollektör 54,7 40,3 43,9 59,4 44,4 54,6 58,6 
Ahşap Kasalı Kollektör 44,0 34,8 40,2 46,7 38,2 28,9 50,5 
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Şekil 2. Vakum tüplü ve ahşap kasalı kollektörlere ait performans göstergeleri. 

 
Tablo 2. Vakum tüplü ile ahşap kasalı kollektörlere ait 02.06.2007 tarihinde yapılan deneyde elde 
edilen veriler. 
 

Günün 
Saatleri 

Vakum Tüplü 
Kollektör Depo 

Sıcaklığı °C 

Ahşap Kasalı 
Kollektör Depo 

Sıcaklığı °C 

Ortam 
Sıcaklığı 

°C 

Işınım 
Şiddeti 
W/m2 

09:00 18,7 18,7 20,5 720 
10:00 25,6 23,2 22,0 914 
11:00 29,6 26,5 24,5 964 
12:00 33,6 30,1 26,3 933 
13:00 37,2 33,3 27,9 949 
14:00 40,8 36,6 29,0 937 
15:00 43,4 39,6 29,3 840 
16:00 43,4 39,6 30,3 177 
17:00 45,3 41,6 31,8 195 
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Şekil 3. Vakum tüplü ile ahşap kasalı kollektörlere ait 02.06.2007 tarihinde yapılan deneyin grafiği. 
 
Deneyin ikinci aşamasında vakum tüplü kollektör ile cam kasalı kollektör deneye tabi tutulmuş ve 
Eşitlik 3 yardımıyla verimleri hesaplanarak Tablo 3. de gösterilmiştir. Verim farklarının daha iyi 
görülebilmesi açısından Şekil 4. oluşturulmuştur. 

 
Tablo 3. Vakum tüplü ile cam kasalı kollektörlere ait verim değerleri. 
 

 % η 
Deneyler 1 2 3 4 5 6 7 
Vakum Tüplü Kollektör 50,6 50,6 51,7 58,5 58,5 53,7 48,6 
Cam Kasalı Kollektör 39,9 43,8 44,5 46,6 57,0 47,9 37,0 
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Şekil 4. Vakum tüplü ve cam kasalı kollektörlere ait performans göstergeleri. 

 Poster Bildirisi 



   ___________________________________________  997  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

Tablo 4. Vakum tüplü ile cam kasalı kollektörlere ait 09.06.2007 tarihinde yapılan deneyde elde edilen 
veriler. 
 

Günün 
Saatleri 

Vakum Tüplü 
Kollektör Depo 

Sıcaklığı °C 

Cam Kasalı 
Kollektör Depo 

Sıcaklığı °C 

Ortam 
Sıcaklığı 

°C 

Işınım 
Şiddeti 
W/m2 

09:00 17,2 17,2 16,2 705 
10:00 24,8 23,6 18,5 1004 
11:00 28,5 26,4 20,2 1024 
12:00 32,4 29,3 21,8 1003 
13:00 35,0 31,7 23,7 1002 
14:00 38,1 34,7 25,8 954 
15:00 41,1 37,5 27,6 810 
16:00 42,8 39,4 27,2 689 
17:00 44,1 41,2 27,5 126 
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Şekil 5. Vakum tüplü ile cam kasalı kollektörlere ait 09.06.2007 tarihinde yapılan deneyin grafiği. 
 
Yapılan deneyler sonucunda ulaşılan verilerle verim hesabı yapılarak karşılaştırılmıştır. Deneylerin 
birinci ve ikinci aşaması için vakum tüplü kollektör sisteminin ortalama verimleri yaklaşık değerler 
çıkmıştır (%2,25 fark). 
 
Deneyin 1. aşaması için vakum tüplü kolektörün ortalama verimi: % 53.1. 
Deneyin 2. aşaması için vakum tüplü kolektörün ortalama verimi: % 50.85. 
 
Deneylerin her iki aşaması için vakum tüplü sistemin ortalama verimi % 51.97 hesaplanmış ve diğer iki 
sistemin ortalama değerleri Tablo 5. de, grafiksel yorumu ise Şekil 6. da verilmiştir. 
 
Tablo 5. Farklı tip kollektör Ortalama verim karşılaştırılması 
 

 Ortalama Verim % 
Vakum Tüplü Kollektör 51,97 
Cam kasalı kollektör 43,7 
Ahşap kasalı kollektör 40,47 
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Şekil 6. Ortalama verim grafiği. 
 
Yapılan bu çalışmada aynı özellik ve eşit ölçülere sahip üç adet güneşli su ısıtma sistemi imal edilmiş 
ikişerli olarak deneye tabi tutulmuştur 
 
Yapılan on dört deney çalışması sonucunda elde edilen veriler neticesinde verimler hesaplanmıştır. 
Ortalama verim oranlarına göre vakum tüplü sistemin verimi en yüksek çıkmış (%51,97), bunu cam 
kasalı kollektörlü sistem takip etmiş (%43,7) ve son olarak da günümüzde en çok kullanım alanı bulan 
standart ahşap kasalı düz kolektörler gelmiştir (%40,7). 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Deneyler esnasında vakum tüplü kollektör ve cam kasalı kollektörler güneş radyasyonuna hemen 
cevap verirlerken, ahşap kasalı kollektör atalete uğramıştır. Aynı zamanda, cam kasalı kollektör ortam 
sıcaklığından hemen etkilenirken ahşap kasalı kollektör gecikmeye uğramıştır. Dolayısıyla cam kasalı 
kollektör hemen ısınıp hemen soğurken, ahşap kasalı kollektör geç ısınıp geç soğumuştur. Vakum 
tüplü kollektör ise oluşturulan vakumdan dolayı ortam sıcaklığına bağlı olarak ısı kaybına 
uğramamıştır. 
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ÖZET 
Güneş enerjisi ülkemizde büyük bir potansiyele sahip, temiz ve tükenmeyen bir yenilenebilir enerji 
kaynağıdır. Güneş enerjisinden en çok, evlerde günlük kullanımlar için sıcak su sağlamak amacıyla 
faydalanılmakadır. Ülkemizde sıcak su hazırlama amacıyla genelde, evlerin çatılarında ya da 
bahçelerinde kurulan güneş enerjisi sistemleri kullanılmaktadır.  
 
Sıcak su elde etme amacıyla kullanılan mevcut güneş enerji sistemlerinde, güneş kolektörleri sabit bir 
şekilde durmaktadır. Güneş enerjisinden gündüzleri maksimum şekilde faydalanılabilmesi için güneş 
ışınlarının kolektör yüzeyine mümkün olduğunca dik gelmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla da güneşin 
pozisyonunu takip edebilecek güneş enerji sistemlerinin kurulmasına gereksinim vardır.  
 
Bu çalışmada; Isparta ilinde mevcut klasik düzlemsel güneş kolektörlü sistem üzerinde uygun bir 
mekanik – elektronik otomasyon ilavesiyle sistem, güneşi takip edebilecek şekilde tasarlanmış ve imal 
edilmiştir.  Kolektörlerin eğim açısı elle ayarlanmaktadır. Güneşin durumunu belirleyen fotoselli bir 
LDR kontrol devresi kontrolündeki DC motor yardımıyla, kolektörün doğudan batıya doğru hareketi 
sağlanmış olmaktadır. Yapılan bu çalışmadaki otomasyon sistemi, günlük yaşantımızda kullanılan 
düzlemsel güneş kolektörlü sistemlere kolaylıkla ve düşük maliyetle adapte edilebilecektir. Çalışmada 
ayrıca, hareketli ve sabit kolektörlü sistemler için performans deneyleri yapılarak elde edilen sonuçlar 
karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  
 
Sonuç olarak; basit ve az bir maliyetle tasarlanabilen hareketli bir güneş kolektörlü sistemle, hem 
enerji ekonomisi hem de maliyet açısından başarılı sonuçlar elde edilmiştir.  
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Dünyada ve ülkemizde fosil kaynaklı enerji kaynakları bilindiği üzere gün geçtikçe azalmaktadır.  
Nüfusların artışıyla enerji tüketimi artmaktadır. Bu yüzden insanlar yenilenebilir enerji kaynaklarını 
araştırmaya yönelmiştir. Bunlardan en çok ilgiyi çeken güneş enerjisidir. En yaygın kullanımı güneşten 
sıcak su elde amaçlı kullanılacak sistemlerin kurulmasıdır. Ülkemiz güneşten yararlanma olanakları 
açısından çok elverişli bir konumdadır. 
 
Türkiye’de güneş enerjisinin en yaygın kullanımı sıcak su ısıtma sistemleridir. Halen ülkemizde kurulu 
olan güneş kollektörü miktarı 2001 yılı için 7,5 milyon m2 civarındadır. Çoğu Akdeniz ve Ege 
Bölgelerinde kullanılmakta olan bu sistemlerden yılda yaklaşık 290 bin TEP ısı enerjisi üretilmektedir. 
[2] 
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Ülkemizde genelde sıcak su için düzlemsel kolektörlü ve tabii-dolaşımlı sistemler kullanılır. Düzlemsel 
kolektörlü sistemlerin hareketli olmadığından yaz-kış kullanımı için eğim açıları ortalama olarak 45o 

olarak ve yönleri güneye bakacak şekilde sabit yerleştirilir.[4] 
 
Bu çalışmada; Isparta ilinde, güneşi doğuşundan batışına kadar hareketini takip edebilen sabit eğimli 
bir tabii-dolaşımlı sıcak su eldesi için bir sistem kurulmuştur. Bu sistemin, hareketsiz olan aynı sistemle 
karşılaştırılması yapılmıştır.  
 
 
 
 
2. GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ 
 
Şekil 1’de görülen hareketli deney standı; depo, depo tutucu stand, eğim verici, kollektör tutucu, 
hareket veren motor sisteminden oluşmaktadır. Bu sistemde klasik sistem deneyleri için kolektör 
hareketsiz kullanılarak deney yapılmıştır.[3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Hareketli Güneş Enerjisi Sisteminin Model Görüntüsü. 
 
Tasarlanan hareketli sistem, doğu – batı yönünde otomatik hareket ederken kuzey – güney konumu 
bölgenin aylık değerleri baz alınarak el ile ayarlayabilme imkanı vardır. Sistemin hareket kontrolünü 
sağlayan elektronik devre en basit şekilde hazırlanmıştır ve mevcut sistemlere kolayca 
uygulanabilmektedir. Bu otomatik kontrol sisteminde 3 e ayrılabilir; 
 
• DC motorlu zincir dişli sistemi 
• Foto-cell gözler 
• LDR Kontrol devresi 
 
Şekil 2 de DC motorlu zincir – dişli sistemi görülmektedir. DC motordan alınan güç zincir vasıtasıyla 
istenilen mesafeye ulaştırılabilmektedir. Ayrıca dişliler arasındaki çap farkı ayarlanarak güneş 
enerjisinin hareket hızı ayarlanabilmektedir. Hareketli güneş enerjisi sistemi doğudan – batıya hareket 
süresi 30 dakikadır. Bu durumda güneş enerjisi sistemi bulutlanma vb. durumlardan dolayı etkilenmez 
ise güneş enerjisi sistemi gün boyunca ancak bir saat çalışır. 
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Şekil 2. DC motorlu zincir – dişli sistemi görülmektedir. 
 
Foto-cell gözlerin görevi; kollektörlerin konumunu karar vermektir. Güneş panellerine güneşin tam dik 
gelebileceği konumu ayarlamaktır. Üç tane foto-cell ‘den oluşan sistem kollektörün durumuna göre 
güneşin konumunu tespit edip güneş panellerinin güneşe doğru yönlendirir. 
 

 
 

Şekil 3. Foto-cell gözler 
 
Şekil 3’ de foto-cell gözlerin yerleştirilmiş hali gözükmektedir. Üç adet göz kullanılmasındaki amaç 
havanın sürekli bulutlu olduğu veya bulutlanma oranının yüksek olduğu bir yerde kullanılacağı 
düşünüldüğündendir. Güneş bulutların arkasına geçtiğinde ortadaki göze gelen ışın şiddeti azalır veya 
tamamen yok olursa bu durumda DC motora giden elektriği keser ve sistemi bekleme konumuna alır. 
Orta gözün güneş ışınlarına vereceği tepkinin hassasiyeti elektronik devre üzerine yerleştirilen ayar 
düğmesi ile ayarlanabilmektedir. Güneş ışınlarının şiddeti düştüğü seviyeye göre sistemin açıp 
kapatılmasını sağlar. 
 
Sisteme dördüncü bir göz eklenmiştir. Bu gözün görevi akşam olduğunda yani güneş ışınları tamamen 
etkisini yitirdiğinde, güneş kollektörünün gün doğumuna yani doğu konuna yerleştirilip sabahı 
beklemesini sağlamaktır. 
 
Kontrol devresinin görevi; gözlerden ve siviçlerden aldığı sinyalleri değerlendirip, DC motora sinyaller 
yollayarak sisteme güneş ışınlarının dik gelmesini sağlar.  Şekil 4’te kullanılan LDR’nin kontrol 
devresini göstermektedir. Daha önce bahsedildiği gibi LDR güneş ışınlarına tepki verir, üzerine güneş 
ışını vurduğunda direnci azalır, güneş ışını almadığı zaman tekrar eski direnç değerine ulaşır. 
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Şekil 4. LDR ‘nin kontrol devresi 

 
LDR Kontrol Devresinin Çalışması 
 
1. Durum: Ortadaki LDR güneş ışınlarını algılamadığında röle kontakları üzerinden Doğu ve Batı LDR 
devrelerine elektrik gider. Doğu ve Batı LDR devreleri güneşi arar, güneşi bulan LDR devresi DC 
motora o yöne doğru dönüş sinyali yollar.  
 
2. Durum: Ortadaki LDR güneş ışınlarını algıladığında röle iletime geçer röle kontakları açılır. Doğu ve 
Batı LDR devrelerine giden elektriği keser. Doğu ve Batı LDR devreleri güneşi arayamaz ve DC motor 
hareketi durur. Güneş kollektörünün doğu ve batı yönünde en son noktada durmasını sağlamak için 
kollektörlerin sağına ve soluna birer buton yerleştirilmiştir. Kollektör bu butonlara bastığında artık 
güneş kollektörünün o yöne dönmesine izin vermez.  
 
3. Durum: Doğu butonuna basıldı, artık güneş enerjisi doğu yönüne dönemez. Doğu LDR devresi aktif 
hale geçse dahi DC motor çalışmaz. 
 
4. Durum: Batı butonuna basıldı, artık güneş enerjisi batı yönüne dönemez. Batı LDR devresi aktif 
hale geçse dahi DC motor çalışmaz. 
 
5. Durum: Batı butonuna basıldı, ortam ışını kontrol eden LDR devresi güneşi algılayamadı. DC motor 
doğu yönünde dönmeye başlar. 
 
Akşam olunca güneş kollektörü batı yönünde dönmüş durumda beklemektedir. Sabah ki konumuna 
dönebilmesi için bu devre eklenmiştir. Batı butonu basılı iken güneş batarsa güneş kollektörü doğu 
konumuna doğru hareket eder. Doğu konumuna gelip doğu butonuna basıncaya kadar döner, doğu 
butonuna basınca dönme durur bu işlem yaklaşık 30 dakika sürmektedir. 
 
Deneyde kullanılan güneş kollektörünün teknik özellikleri: 
 
Çalışma Basıncı : 6 Atü. 
Test Basıncı  : 9 Atü. 
Akışkan Kapasitesi : 3.6 litre. 
Giriş – Çıkış  : 4 adet yandan ¾” . 
Boyutlar  : 193 x 93 x10 cm 
Max. Sıcaklık  : 200°C 
Kullanılacak Akışkan : Su veya Antifirizli su. 
Kullanımı  : Açık ve kapalı devre kullanılır. 
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Bu çalışmada, Isparta / Şarkikaraağaç ilçesinde Temmuz ve Ağustos ayları için sabit güneş kollektörü 
sistemi ile foto – kontrol üniteli hareketli güneş enerjisi sistemi deneysel olarak kurularak verim 
analizleri yapılmıştır. Sabit ve hareketli güneş enerjisi sistemi için analizler, tabii ve pompalı sistem için 
ayrı ayrı yapılmıştır. Deneysel olarak kurulan sistem Şekil 5’de görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 5. Deneysel sistem 

 
 
 
 
3. GÜNEŞ ENERJİSİ KOLLEKTÖRLERİNDE YARARLI ISI VE VERİM 
 
Güneş enerjisi kollektörlerinde, ısı taşıyıcı veya ısıtılacak akışkana aktarılması gereken ısı, ideal 
olarak yüzeyin üzerine düşen toplam ışınıma eşit olması istenmektedir. Ancak cam örtünün 
geçirgenliği, cam örtünün ve yutucu yüzeyin yansıtma kabiliyeti, yutucu (absorbe edici) yüzeyin yutma 
kabiliyeti, toplayıcı kasasından çevreye olan ısı kayıplarından dolayı toplayıcı eğik yüzeyi üzerine 
düşen toplam ışınımın belirli bir bölümünden faydalanılmaktadır.[1] 
 
Güneş enerjisi kollektöründe etkin yararlı ısı; 
Qf = m.cp.(tkç – tkg)           (1) 
İfadesi ile belirlenmektedir. 
 
Qf = Düzlemsel kollektörden sağlanan yararlı ısı (kW) 
m = Isı taşıyıcı akışkanın kütlesel debisi ( kg /s ), 
cp = Isı taşıyıcı akışkanının sabit basınçtaki özgül ısısı ( kJ / kg K), 
tkg = Isı taşıyıcı akışkanının toplayıcıya giriş sıcaklığı (°C), 
tkç = Isı taşıyıcı akışkanının toplayıcıdan çıkış sıcaklığı (°C), 
 
Düzlemsel kollektöre güneş radyasyonu ile gelen toplam enerji birim zamanda gelen güneş ışınım 
şiddeti ile kollektörün efektif alanına bağlıdır. Bu değer aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır; 
 
Qtop = Es x Fk             (2) 
 
Burada; 
 
Qtop: Düzlemsel güneş enerjisi toplayıcısının efektif alanından sağlanan ısı enerjisi ( kW), 
 
Es: Bir periyot süresince ölçülen ışınım şiddeti (W/m2), 
 
Fk: Düzlemsel toplayıcının efektif alanı (m2)'dir. 
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SONUÇLAR 
 
Deneysel olarak kurulan güneş enerji sistemi; sabit, tabii dolaşımlı sistem, sabit, pompalı sistem, 
hareketli, tabii dolaşımlı sistem ve hareketli, pompalı sistem olmak üzere dört faklı çalışma durumu için 
tasarlanmıştır. [3] 
 
a) Sabit, tabii dolaşımlı sistem: 
 
Güneş kolektörleri sabit ve kolektörlerdeki su sirkülasyonu doğal olan bu sistem günümüzde yaygın 
olarak kullanılan klasik güneş enerjisinden sıcak su elde etme sistemidir. Sistemin kolektör grubu sabit 
şekilde güneye doğru 45o eğim açısıyla yerleştirilmiştir. Deney 22 Ağustos 2005 tarihinde yapılmıştır. 
Bu tarihte dış hava ortalama sıcaklığı 28.5oC, Güneş Radyasyonu 638 W/m2, rüzgar hızı 4 m/s dir.  
Şekil 6’te bir günlük sıcaklık değişimi görülmektedir. 

 
 

Şekil 6. Sabit, tabii dolaşımlı sistem, bir günlük sıcaklık değişimi 
 
b) Hareketli, tabii dolaşımlı sistem: 
 
Güneş kolektörleri güneş durumuna hareketli ve eğim açısı 45o sabittir. Kolektörlerdeki su doğal 
şekilde sirküle etmektedir. Deney 23 Ağustos 2005 tarihinde yapılmıştır. Bu tarihte dış havanın 
ortalama sıcaklığı 29.3oC, Güneş Radyasyonu 576 W/m2, rüzgar hızı 5.6 m/s dir.  Şekil 7’da bir günlük 
sıcaklık değişimi görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 7. Hareketli, tabii dolaşımlı sistem, bir günlük sıcaklık değişimi 
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Şekil 8. Her iki sisteme ait depo sıcaklıklarının karşılaştırılması 
 

 
 

Şekil 9. Farklı kolektör sistemlerinin anlık ve ortalama verimleri 
 
Şekil 9 da, tabii dolaşımlı, sabit ve hareketli güneş kolektör sistemiyle yapılan deneyler sonucunda 
hareketli kolektör sistemin sabit kolektör sistemine kıyasla daha yüksek verime sahip olduğu 
görülmüştür. 
 
Tasarlanan hareketli kolektör sistemi; evlerde kullanılan mevcut sistemlere kolayca uygulanabilir 
olması, maliyetinin çok yüksek olmaması ve özellikle toplu imalata geçildiğinde maliyetin daha alt 
seviyelere çekilebilmesi gibi avantajlarından dolayı gelecekte çok yaygın olarak kullanılması 
beklenmektedir.  
 
Bu çalışmadan, güneş kolektörleri, verimleri ve sistemleri hakkında ileride yapılacak çalışmalara yol 
göstermesi beklenmektedir.  
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ÖZET 
 
Bu bildirinin amacı vorteks tüplerin Türkiye’deki doğal gaz basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarında 
kullanılma olanaklarını araştırmaktır. Vorteks tüpler doğal gaz dağıtım, basınç düşürme ve ölçüm 
istasyonlarında basınç düşürücü, gaz temizleyici ve ısıtıcı olarak kullanılabilirler. Vorteks tüplerin 
basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarında kullanılması ile basınç regülatörlerinin yükünün azalarak 
daha güvenilir ve kararlı çalışmasının sağlanması, doğal gazın ısıtılması için ısıtıcılar kullanılması 
gerekmediğinden veya ısıtıcıların yükü azaldığından yakıttan tasarruf elde edilmesi ve yanma 
ürünlerinin çevreye atılmasının önlenmesi, vorteks tüpten çıkan soğuk akım kullanılarak çeşitli 
soğutma fonksiyonlarının yapılabilmesi gibi önemli avantajlar elde edilebilir. Bildiride doğal gaz basınç 
düşürme ve ölçüm istasyonları hakkında bilgi verilmiş,  doğal gaz sıcaklığı ve bu sıcaklığa etkileyen 
parametreler ve etkileri incelenmiştir. Vorteks tüplerin basınç düşürme istasyonlarında nasıl ve hangi 
amaçlarla kullanılabileceği anlatılmıştır. Erzurum-1 RM/A için yapılan ön değerlendirmeler vorteks 
tüplerin bu istasyonlarda kullanılmasının önemli avantajlar sağlayabileceğini göstermektedir.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Gaz üretim merkezlerinde üretilen doğal gaz boru hatları vasıtasıyla genellikle yüksek basınç ve 
hızlarda çeşitli dağıtım şebekelerine taşınırlar. Ancak boru hattındaki yüksek basınçlı doğal gazın 
basıncı dağıtım şebekelerine girmeden önce kullanılabilir seviyeye düşürülmelidir. Doğal gazın basıncı 
basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarında düşürülür. Bu istasyonlar doğal gaz hatları boyunca gaz 
basıncının istenen seviyeye düşürülmesi, gaz debisinin ölçülmesi ve gazın kokulandırılması amacıyla 
kurulurlar. Doğal gazın basıncının düşürülmesi gaz sıcaklığının düşmesine neden olur. Doğal gazın 
bileşimi ve haline bağlı olarak her 1 barlık basınç düşümü başına yaklaşık 0.4-0.6 °C’lik sıcaklık 
düşümü meydana gelir. İstasyona giren gazın düşük sıcaklığı ve gerçekleşen yüksek basınç 
düşümünün sonucunda gaz sıcaklığı sık olarak donma noktasının aşağısına düşebilir. Bu durum doğal 
gazın içerisinde bulunan küçük su zerreciklerinin donarak regulatör valflerinin tıkanmasına eden olur. 
Çoğu uygulamalarda ortaya çıkan sıcaklıklar suyun donması için gerekli kritik sıcaklıktan daha düşük 
olur ve buna bağlı olarak boru hatlarında tıkanma, deformasyon ve arızalar meydana gelebilir [1-3].  
 
Basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarındaki bu istenmeyen olayları önlemek amacıyla doğal gaz 
genellikle regülatörlere girmeden önce çeşitli yöntemlerle ısıtılır. Bu amaçla kullanılan ısıtma 
sistemlerinde doğal gaz yakılarak ısıtma için gerekli enerji sağlanır. Bu ısıtıcılara alternatif olarak 
vorteks tüp, doğal gazın yakılmasına gereksinim duyulmaksızın gerekli ısıyı sağlayabilir. Vorteks tüp 
ayrıca regülatör ve ısıtıcı bulunan basınç düşürme istasyonlarında da doğal gazı ısıtmak için gerekli 
enerji tüketimini azaltmak ve soğutma işlevi sağlamak amacıyla da kullanılabilir [4-9].  
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Basınç düşürme ve ölçüm istasyonları ve vorteks tüpler için bilinir tasarımlar olmasına rağmen 
bunların birlikte çalıştığı tasarımlarla ilgili deneyim çok fazla yoktur. Vorteks tüpler doğal gaz dağıtım 
istasyonlarında “basınç düşürücü olarak”, “gaz temizleyici olarak” ve “ısıtıcı olarak” kullanılabilir. Ayrıca 
vorteks tüpten çıkan soğuk akım bir ısı değiştirici kullanılarak çeşitli soğutma görevlerini yapabilir. 
Bunlar arasında yakındaki binaların iklimlendirilmesi, sıvılaştırılmış doğal gazın ön soğutulması ve 
türbin yağlama yağı veya transformatör yağ soğutması vb. işlevler sayılabilir [4]. Orenburg gaz 
endüstri sisteminde vorteks tüp, gaz dağıtım istasyonundaki soğutma uygulamaları için soğuk kaynak 
olarak kullanılmaktadır. Buradaki vorteks tüp, istasyon için soğutma sağlamada kontrollü bir fonksiyon 
yerine getirmektedir. Mischner vd. [5] vorteks tüplü gaz basınç düşürme istasyonu kavramını 
geliştirmişler ve prototip kurarak denemeler yapmışlardır. Basınç düşürme istasyonlarında ilave enerji 
kullanmadan dış yüzeylerde su yoğuşması ve/veya buz oluşumunu engellemek için vorteks tüp 
teknolojisini kullanmanın uygun olduğu belirlenmiştir. Araştırmacılara göre mevcut bir basınç düşürme 
istasyonu vorteks tüplü hale dönüştürülebilir. Ayrıca vorteks pilot gaz ısıtıcıları geliştirilmiştir. Bu 
ısıtıcılar ABD, Kanada, Fransa, İspanya, Arjantin ve Avustralya vb. birçok ülkede kullanılmaktadır [6]. 
Oklahoma Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada katalitik ısıtıcılar yerine vorteks ısıtıcılar 
kullanılmasının mali analizi yapılmış ve vorteks ısıtıcıların ekonomik olarak oldukça tasarruflu olacağı 
belirlenmiştir [7]. Yapılan araştırmalar vorteks tüplerin basınç düşürme ve kompresör istasyonları ile 
güç sistemlerinde enerji israfını ve hava kirliliğini önleme ve aynı zamanda serbest bir soğutma görevi 
yapma potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. 
 
Bu bildirinin amacı vorteks tüplerin Türkiye’deki doğal gaz basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarında 
kullanılma olanaklarını belirlemektir. Doğal gaz iletim hatları üzerinde 200 civarında basınç düşürme 
ve ölçüm istasyonu bulunmaktadır [10]. Bildiride bu istasyonlarda güncel olarak kullanılan sistemler 
açıklanmış, doğal gaz sıcaklığı ve bu sıcaklığı etkileyen parametreler ve etkileri incelenmiştir. 
Erzurum-1 RM/A için ön değerlendirme yapılarak vorteks tüplerin bu istasyonda kullanım olanağı 
değerlendirilmiştir.  
 
 
 
 
2. BASINÇ DÜŞÜRME VE ÖLÇÜM İSTASYONLARI 
 
Doğal gazın basıncının düşürüldüğü, ayarlandığı ve doğal gaz miktarının ölçüldüğü istasyonlar “basınç 
düşürme ve ölçüm istasyonları” olarak adlandırılmaktadır. Bu istasyonların doğal gazın mekanik 
kirlilikler, su ve kondensatlardan temizlenmesi; basıncın düşürülmesinden önce gazın ısıtılması, giriş 
basıncının gerekli çıkış basıncı seviyesine düşürülmesi; gazın kokulandırılması; gaz debisinin 
ölçülmesi vb. işlevleri bulunmaktadır. A ve B tipi olmak üzere iki tip basınç düşürme ve ölçüm 
istasyonu bulunmaktadır [2,3, 9-14].  
 
 
2.1. A Tipi Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu 
 
A tipi istasyon, doğal gaz ana iletim hatlarında yüksek basınçla iletilen gazı 25-19 bar basınç düzeyine 
indiren, bir başka ifadeyle giriş basıncı 25 bardan büyük olan istasyonlardır. A tipi basınç düşürme ve 
ölçüm istasyonunun elemanları ve çalışma sistemi Şekil 1’de şematik olarak verilmiştir. İstasyon temel 
olarak filtrasyon bölümü, ısıtma ve basınç düşürme bölümü ile ölçüm bölümü olmak üzere üç 
bölümden oluşmaktadır. Bu tip istasyonda ana hattan başka bir yedek hat, ayrıca herhangi bir arıza 
olasılığına karşı bir bypass hattı bulunmaktadır. İki hattan oluşan filtrasyon bölümü, boru hatlarından 
gelen doğal gazın içerisinde istenmeyen parçacıkların filtreden geçirilerek tutulmasını sağlamaktadır. 
Isıtma ve basınç düşürme bölümünde her biri tam kapasiteyle çalışan regülatörlerden oluşan iki ayrı 
hat vardır. Her bir hat üzerinde biri aktif, diğeri yedek olmak üzere iki regülatör bulunmaktadır. Ayrıca 
çıkış vanasının bulunduğu yerde maksimum kapasitenin %10’unu atabilen tahliye vanası 
bulunmaktadır. Ölçüm bölümünde ise ticari ölçüme esas olan türbinmetre grubu ve ayrıca kontrol 
amaçlı ultrasonikmetre bulunmaktadır. Ölçüm bölümünde gerekli ölçüm ve kontrollerin yapılabilmesi 
için basınç ve sıcaklık göstergeleri bulunmalıdır [2,3, 9-14]. 
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2.2. B Tipi Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu 
 
Giriş basıncı 25 bardan küçük olan istasyonlara B tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonu 
denilmektedir. Endüstriyel tesislerde gaz teslim noktası çıkış basıncının, tesisatın tasarımı gereği farklı 
basınç değerlerine düşürülmesi gerektiği durumlarda B tipi basınç düşürme istasyonu kurulmalıdır. B 
tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonunun elemanları ve çalışma sistemi Şekil 2’de şematik olarak 
verilmiştir. Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu çift hatlı ise B tipi basınç düşürme istasyonu da çift 
hatlı olmalı veya ikinci bir monitör regülatör konmalıdır. B tipi basınç düşürme istasyonundan sonra, 
gaz kullanım ünitelerine giden branşmanların dağılımı bir kolektör ile yapılıyorsa, kolektörün kesit alanı 
branşmanların kesit alanlarının toplamının 1.5 katına eşit olmalıdır [2,3, 9-14].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 1. A tipi basınç düşürme istasyonu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2. B tipi basınç düşürme istasyonu. 

 
 
 
 
3. DOĞAL GAZ SICAKLIĞI 
 
Doğal gaz boru hattında akan gazın sıcaklığını hattın çevresindeki toprak sıcaklığı ve atmosfer 
sıcaklığı ile basıncın düşürülmesi etkiler. Bunun sonucunda hidrokarbon sıvı damlacıkları oluşabilir. 
Çevre sıcaklıkları akan gazın sıcaklığından ve gaz akımının hidrokarbon çiğ noktası sıcaklığından 
düşük olduğu zaman önemli olmaktadır. Basıncın yüksek basınçtan düşük basınca düşürülmesi Joule-
Thompson etkisi sonucu gaz akımının sıcaklığını hızlı bir şekilde düşürür [1]. 
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Boru hattının geçtiği derinlikteki toprak sıcaklığı akan gazın sıcaklığını etkileyen faktörlerden biridir. 
Genel olarak kompresör istasyonundan çıkan gazın sıcaklığı 38-49 °C arasında değişir. Gaz 
kompresör istasyonundan çıktıktan sonra yeraltında taşınır ve gazın sıcaklığı, çevresindeki toprak 
sıcaklığı ile akan gazın sıcaklığı arasındaki fark nedeniyle hızlı bir şekilde düşer. Hidrokarbon 
damlacıklarının oluşma potansiyeli, toprak sıcaklığı hidrokarbon çiğ noktasının aşağısında veya 
yakınında olduğu zaman artar. Bu durum ile boru hattının don hattının üzerinde olabileceği soğuk 
iklimlerde karşılaşılır. Don hattı donun toprağa nüfuz ettiği ve toprak sıcaklıklarının 0 °C’ye düşebildiği 
derinliktir. Don hattının üzerinde bulunan boru hatları 0 °C’den daha düşük sıcaklıklara sahip olabilir. 
Ülkemizin soğuk bölgelerinde bulunan boru hatları don hattının aşağısında monte edilmişlerdir ve bu 
nedenle boru hattında muhtemelen donma noktasının aşağısına düşülmeyebilir. Örnek olarak 
Erzurum’da doğal gaz boru hattı 1 m derinlikte bulunmaktadır. Oysaki Erzurum ilinde don derinliği 
yaklaşık olarak 60 cm’dir [1, 15].   
 
Boru hattında akan gazın sıcaklığını etkileyen diğer bir faktör çevre havası sıcaklığıdır. Boru hattı 
basınç düşürme ve ölçüm istasyonuna ve kompresör istasyonuna yakın veya yer üstünde olduğu 
zaman gaz, çevre havası sıcaklığına bağlı olarak ısınacak veya soğuyacaktır. Burada önemli olan 
akan gazın sıcaklığının hidrokarbon çiğ noktasının aşağısına düşmesine neden olacak kadar çok ısı 
kaybıdır. Bazı büyük şehir istasyonları veya gaz proses tesisleri, çevre havası sıcaklığının özel öneme 
sahip olduğu boru hatlarında izolasyon kullanırlar. Ancak çoğu durumlarda atmosferik korozyonu 
gözlemlemek için görsel muayene gereksinimleri nedeniyle izole edilmezler. Ayrıca pratik olarak küçük 
boru çapları genellikle izole edilmezler [1].            
 
Basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarında basıncın düşürülmesi gazın sıcaklığının düşmesine yol 
açar. Yaklaşık bir hesapla 1 bar basınç düşümü başına 0.4-0.6 °C’lik bir sıcaklık düşümü oluşur. Bu 
kural yaklaşık 70 bara kadar basınçlar için geçerlidir. A tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonunda 
giriş basıncı 70 bar ve çıkış basıncı 25 bar olarak dikkate alınsın. Regülatörde gaz sıcaklığı yaklaşık 
olarak ( ) C184.0*2570 o=−  ile ( ) C276.0*2570 o=−  arasında düşer. Örneğin Erzurum’da ocak ayında 
toprak sıcaklığına dayanan gaz sıcaklığı 4 °C, toprak üzerinde 1 °C’lik sıcaklık düşmesi olursa ve 
basınç düşümü nedeniyle 18 °C’lik sıcaklık düşümü baz alınırsa ısıtılma olmaksızın gaz sıcaklığı -15 
°C,  27 °C’lik sıcaklık düşümü baz alınırsa ısıtılma olmaksızın gaz sıcaklığı -24 °C olur.  
 
Genellikle B tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarında giriş basıncı 25 bar ve çıkış basıncı 4 
bardır. Yukarıdaki örnek dikkate alındığında bu istasyonlarda ( ) C4.84.0*425 o=−  ile 
( ) C6.126.0*425 o=−  arasında ilave bir sıcaklık düşümü oluşur. Bu sıcaklık ortalama olarak 10.5 °C 
olarak alınırsa B tipi istasyon çıkışında doğal gaz sıcaklığı -25.5 °C veya -34.5 °C olur. Bu düşük 
sıcaklıklarda çalışma, hidrokarbon yoğuşması ve ayrıca donan suyun katı metan hidratları oluşturması 
nedeniyle katıların blokajına veya konutsal, ticari tüketicilerin servisinin donmasına neden olur. Küçük 
orifislerde veya regülatör kontrol cihazları borularında hidratların oluşması gaz akışının kesilmesine ve 
bazı durumlarda yüksek basınçtan koruyan cihazın çalışmasının durmasına neden olur. Bu düşük 
sıcaklıklar basıncın düşürülmesinin gaz sıcaklığını ne kadar çok etkilediğini göstermektedir.  
 
 
 
 
4. DOĞAL GAZIN VORTEKS TÜPLERDE KULLANILMASIYLA ELDE EDİLEBİLECEK 
SICAKLIKLAR 
 
 
4.1. Vorteks Tüpler 
 
Vorteks tüpler ilk olarak Ranque tarafından 1928 yılında keşfedilmiş ve Hilsch tarafından 1947 yılında 
geliştirilmiştir. Bu araştırmacıların ismine hürmeten bu tüpler Ranque Vorteks Tüpü (RVT), Hilsch 
Vorteks Tüpü (HVT) ve Ranque-Hilsch Vorteks Tüpü (RHVT) olarak adlandırılmaktadır. Vorteks 
tüpleri, sadece basınçlı gaz ile çalışan, kontrol vanası hariç hiçbir hareketli parçası olmayan basit bir 
mekanik cihazdır [16]. 
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Bu basit mekanik cihaz, tüpe teğetsel olarak giren yüksek basınçlı gaz akımını biri giriş gazından daha 
sıcak diğeri giriş gazından daha soğuk düşük basınçlı iki akıma ayırmaktadır. Şekil 3’de bir vorteks 
tüpünün çalışmasının ve tüp geometrisinin şematik resmi gösterilmiştir. Vorteks tüplerin uygulama 
alanları, kompaktlık, güvenilirlik ve düşük cihaz maliyetlerinin temel faktörler olduğu alanlardır. Bu 
nedenlerle kompaktlık, güvenilirlik ve düşük cihaz maliyetlerinin temel faktörler olduğu ve çalışma 
veriminin daha az önemli olduğu alanlarda RHVT çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Bunlar 
arasında gaz ısıtması, gaz soğutması, gazın temizlenmesi, gaz kurutulması, gaz karışımlarının 
ayrıştırılması, DNA uygulamaları, doğal gazın sıvılaştırılması ve diğerleri sayılabilir [16-18].   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Vorteks tüpü (a) Çalışma şematiği ve parametrelerin tanımı. (b) Tüp geometrisi [17].  
 
 
4.2. Doğal Gazın Vorteks Tüplerde Kullanılmasıyla Elde Edilebilecek Sıcaklıklar 
 
Vorteks tüplerinde basınçlı akışkan olarak genellikle hava kullanılmakta ve oldukça düşük sıcaklıklar 
elde edilebilmektedir. Örneğin hava kullanılan vorteks tüplerde soğuk akımın sıcaklığı -50°C kadar 
düşük, sıcak akımın sıcaklığı ise +200 °C kadar yüksek olabilmektedir. Bunun yanında daha az sayıda 
da olsa buhar, doğal gaz, hidrokarbonlar ve diğer gazların kullanıldığı çalışmalar da mevcuttur. 
Williams [19] akışkan olarak metan kullandığı çalışmada RHVT performansının hava kullanıldığında 
elde edilen performansa oldukça benzer olduğunu bulmuştur. Williams’a göre vorteks tüpler, doğal 
gaz içerisindeki nemin ve diğer maddelerin yoğuşturularak alınması amacıyla kullanılabilir. Vorteks 
tüplerde elde edilebilecek minimum ve maksimum sıcaklıklar geliştirilen çeşitli modeller kullanılarak 
veya deneysel olarak bulunabilir. Gerçek bir vorteks tüpteki sıcaklık ayrışması akışkanın cinsine, 
boyutsuz basınç oranına, soğuk akış kütlesel debi oranına, tersinmezlik derecesine ve diğer geometrik 
ve çalışma parametrelerine bağlıdır. Genel olarak, vorteks tüpün veriminin ıslaklık oranının artmasıyla 
azaldığı ve buhar ile hidrokarbonlar kullanıldığında elde edilen sonuçların havanınkine büyük oranda 
benzediği ifade edilebilir [17-19]. Vorteks pilot gaz ısıtıcılarının kullanılmasıyla vorteks tüpten çıkan 
soğuk akım sıcaklığının -29 ile -35 °C değerlerine kadar düştüğü ifade edilmektedir [6]. 
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5. VORTEKS TÜPLERİN BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONLARINDA KULLANIMI 
 
Doğal gazın basıncı basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarında regülatörler kullanılarak düşürülür. 
Ancak regülatörlerde doğal gazın basıncının düşürülmesi Bölüm 3’de belirtilen sorunları ortaya çıkarır. 
Basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarındaki bu istenmeyen olayları önlemek amacıyla doğal gaz 
genellikle regülatörlere girmeden önce çeşitli yöntemlerle ısıtılır. Özellikle soğuk iklimlerde istasyona 
giren doğal gaz ısıtılmalıdır. Isıtıcıların kullanılmasıyla gazın sıcaklığında oluşan artış kullanılan 
ısıtıcının tipine bağlıdır. Bu tip ısıtma sistemlerinde genellikle doğal gaz yakılarak gazın ısıtılması için 
gerekli enerji sağlanır. Tipik konfigürasyonda ısıtıcı ve regülatör seri bağlanır. Isıtıcının girişi istasyona 
giren gaz hattına ve regülatör çıkışı istasyondan çıkan gaz hattına bağlanır. Isıtma prosesi için gerekli 
enerji miktarı basınç düşümüne, akış debisine ve giren gazın sıcaklığına bağlıdır. Doğal olarak bu 
miktar istasyona giren gaz ile istasyon çıkışındaki istenen gaz özelliklerine bağlı olarak istasyondan 
istasyona değişir. Bu enerji miktarı özellikle soğuk iklimlerde önemli olabilir. Bazı durumlarda basınç 
regülatörlerinden önce doğal gazın sıcaklığını artırmak amacıyla su banyosu ısıtıcıları kullanılabilir. Bu 
ısıtıcılarda suyun içerisinde bulunan boru demeti içerisinden akan doğal gaza ısı aktarılır. Bu 
ünitelerde doğal gaz yakıldığından hava gerektirirler. Ancak gaz ısıtıcıları kentsel bölgelerde mekan 
sınırlamaları nedeniyle pratik veya fizibil olmayabilir [1].  
 
Bu ısıtıcılara alternatif olarak vorteks tüp doğal gazın yakılmasına gereksinim duyulmaksızın gerekli 
ısıyı sağlayabilir. Vorteks tüpün girişi istasyona giren istasyon gaz hattına bağlanır. Vorteks tüpün 
soğuk çıkış ucundan çıkan soğuk akım ısı değiştiricisine giderek soğutma görevini yerine getirir. 
Vorteks tüpün sıcak ucundan çıkan akım regülatörü ısıttıktan sonra ısı değiştiricisinden çıkan sıcaklığı 
artmış soğuk akımla birleşir. Birleşik akım istasyondan çıkan boru hattına bağlanır. Teorik olarak, 
basınç düşürme ünitesi olarak tasarım özelliğine sahip olduğundan vorteks tüpler basınç regülatörü 
olarak kullanılabilir. Ancak gaz dağıtım istasyonlarının hassas olarak belirlenmiş bir çıkış basıncı ile 
çalışmaları gerektiğinden vorteks tüpler basınç regülatörleri ile birlikte kullanılmalıdır. Böylece, 
güvenilir geniş-aralıklı ayarlama, herhangi bir gaz parametresi ile çalışma olanağı ve tasarımda 
güvenilirlik sağlanılmış olur. Böylece vorteks tüp ayrıca regülatör ve ısıtıcı bulunan basınç düşürme 
istasyonlarında da doğal gazı ısıtmak için gerekli enerji tüketimini azaltmak ve soğutma işlevi 
sağlamak amacıyla da kullanılabilir.  
 
Doğal gazın ön ısıtma işlemi istasyondaki mevcut basınç düşümü altında çalışan ve “vorteks pilot gaz 
ısıtıcıları” olarak adlandırılan cihazlar kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Bu cihazların orta kısmı bir 
vorteks tüptür. Sıcak gazın ısı enerjisi vorteks tüpün cidarlarına monte edilmiş bulunan ısı 
değiştiriciden geçen pilot gaza aktarılır. Üretilen ısı akısının bir kısmı donmasını önlemek amacıyla 
basınç düşürme giriş lülelerini ısıtmak için kullanılır. Vorteks pilot gaz ısıtıcılarının kullanımı için çeşitli 
tasarımlar yapılabilir. Şekil 4 ve 5’de iki örnek tasarım gösterilmiştir. Şekil 4 tek hatlı vorteks pilot gaz 
ısıtıcısı donanımının, Şekil 5 ise çift hatlı vorteks pilot gaz ısıtıcısı donanımının şematik resmini 
göstermektedir [6].  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. Tek hatlı vorteks pilot gaz ısıtıcısı donanımının şematik resmi [6]. 
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Şekil 5. Çift hatlı vorteks pilot gaz ısıtıcısı donanımının şematik resmi [6]. 
 
Diğer taraftan pilot gazı için katalitik ısıtıcılar yıllardan beri çeşitli işletme ve çevre koşullarında 
istasyonlarda kullanılmaktadır. Oklahoma Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada katalitik ısıtıcılar 
yerine vorteks ısıtıcılar kullanılmasının mali analizi yapılmıştır. Çizelge 1 ve 2 katalitik ısıtıcılar ile 
vorteks ısıtıcıların sırasıyla maliyet karşılaştırması ile 10 yıllık net şimdiki değerlerinin karşılaştırmasını 
göstermektedir. Bu karşılaştırma yapılırken vorteks tüplerin 10 yıl garanti süresi, 30-40 yıl ekonomik 
ömrü olduğu, katalitik ısıtıcıların her 5 yılda bir değiştirilmesi gerektiği kabul edilmiştir. Çizelgeler 
vorteks ısıtıcıların ekonomik olarak oldukça tasarruflu olacağını ortaya koymaktadır. Bu tasarrufların 
yıllık aydınlatma giderleri, yakıt giderleri, bakım giderleri, katalitik ısıtıcıların rutin ve acil değiştirilmesi 
ve arızasının ortadan kalkması sonucunda elde edilen tasarruflardan kaynaklandığı ifade edilmektedir 
[7].  
 
Kısaca ifade etmek gerekirse basınç düşürme ve ölçüm istasyonunda vorteks tüplerin basınç düşürme 
amacıyla kullanılması şu işlevleri sağlar [4-9]: 
a. Basınç düşürme işlevini yerine getirir ve/veya basınç regülatörlerinin yükünü azaltır yani bunların 
daha güvenilir ve kararlı çalışmasını sağlar. 
b. Gazı ısıtmak için gerekli istasyon enerji tüketimi ortadan kalkar/azalır. 
c. Çeşitli soğutma fonksiyonu yerine getirmek üzere soğutma yükü sağlar. 
 
 
 
 
6. VORTEKS TÜPLERİN TÜRKİYEDE’Kİ BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONLARINDA KULLANIM 
OLANAKLARI 
 
Gerek branşman hatlarının yapımı gerekse de şehir içi doğal gaz dağıtım şebekesinin tesisinin yanı sıra iletim 
hattından gelen yüksek basınçlı doğal gazın basıncını düşürerek sanayi kuruluşlarına ve konutlara verebilmek için 
A ve B tipi basınç düşürme istasyonlarına gereksinim duyulmaktadır. Doğal gaz iletim hatları üzerinde 200 
civarında basınç düşürme ve ölçüm İstasyonu bulunmaktadır. Doğal gaz iletim hatları üzerinde 
bulunan basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarının bölgesi, tipleri ve sayıları Çizelge 3’de gösterilmiştir. 
Bu istasyonların işletme prensibi aynı olup, her bir istasyonun; basınç düşürme ve ölçüm hattı sayısı, 
ısıtıcılar ile filtrelerin sayısı ve farklı akış oranlarına göre dizayn edilen boru çapları farklılıklar 
göstermektedir. Her bir basınç düşürme ve ölçüm istasyonu gaz kontrol merkezi’nden izlenebilecek ve 
insansız çalışabilecek şekilde dizayn edilmiş olup uzaktan kontrol edilebilmekte, gaz kontrol 
merkezi’nden akış set değerleri gönderilebilmekte, aynı zamanda istasyon kontrol sisteminin 
kapanması durumunda istasyonda bulunan görevli personel tarafından manüel olarak 
çalıştırılabilmektedir. 
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İstasyonlarda yapılan basınçlandırma, vanaların açılması, tasfiye ve arındırma işlemleri tümüyle 
manüel olarak yapılmakta olup, otomatik olarak kapatma sistemleri güvenliği sağlamaktadır. 
İstasyonlar; enerji besleme sistemlerinin bozulması, yüksek orandaki su seviyesi, operatör ya da gaz 
kontrol merkezi’nin istasyonu kapatma yönündeki komutu ve çıkış basıncının yüksek olması 
durumlarında otomatik olarak kapanmaktadır. İstasyonlar kapandıktan sonra gaz kontrol merkezinden 
herhangi bir müdahale yapılamamakta olup, tüm operasyonların yerinde yapılması gerekmektedir [10]. 
 
Tablo 1. Katalitik ısıtıcılar ile vorteks ısıtıcıların maliyet karşılaştırması [7]. 
 

Maliyet Vorteks Tüp Katalitik Isıtıcı 
İlk yatırım  1,650.00 $ 1,000.00 $ 
Yakıt kullanımı Yok      36.14 $    Yıllık 
Bakım  Yok    750.00 $     Her 5 yılda bir 
Seyahat & Zaman 75    564.69 $    Yıllık 

 
Tablo 2. Katalitik ısıtıcılar ile vorteks ısıtıcıların net şimdiki değerlerinin karşılaştırması [7]. 

 
 Doğu Batı Toplam 
Katalitik Isıtıcılar 24 89 113 
Vorteks Isıtıcılar 0 4 4 
Ortalama Uzaklık 13 38 33 
Ortalama Ziyaret 22 26 25 
Mevcut Durum  
10 yıl boyunca Net Şimdiki Değer 
 Birim Toplam Toplam 
Katalitik Maliyet 5,100.17 $ 113 576,319 $ 
Vorteks Maliyeti 2,331.32 $ 4 9,325 $ 
Tümüyle Vorteks Tüp Kullanımı 
10 yıl boyunca Net Şimdiki Değer 
 Birim Toplam Toplam 
Katalitik Maliyet 5,100.17 $ 0 0 $ 
Vorteks Maliyeti 2,331.32 $ 117 272,765 $ 
Toplam Tasarruf 312,880 $ 

 
Tablo 3. Doğal gaz iletim hatları üzerinde bulunan RM/A istasyonları [10]. 
 

Bölge Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu 
(RM/A)  

Ankara 26 
Bursa 21 
Erzurum 06 
İstanbul 38 
İzmir 25 
Kahramanmaraş 17 
Kayseri 14 
Kırklareli 31 
Konya 12 
Samsun 03 
Toplam 193 

 
Doğal gaz ana iletim hattından geçen 70 bar basınçtaki gazın basıncı A tipi basınç düşürme ve ölçüm 
istasyonlarında yaklaşık 25 bara, B tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarında ise 25 bardan 4 bara 
düşürülmektedir. Giriş ve 5. Bölümde de belirtildiği gibi dünyada çeşitli ülkelerde yüzlerce istasyonda 
vorteks pilot gaz ısıtıcıları kullanılmaktadır.Farklı ülkeler ve şehirlerdeki çok farklı iklimsel koşullar, gaz 
basıncı, sıcaklığı ve gaz kalitesi göz önüne alındığında bu cihazların Türkiye’de kullanılmasının 
önünde bir engel olmadığı ifade edilebilir. Ancak bu cihazları ülkemiz istasyonlarında kullanmanın 
ekonomik olup olmayacağı her bir istasyona ait verileri kullanarak analiz edilmelidir. 
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Erzurum bölgesinde Aşkale, Başköy, Posof, Hasankale, Erzurum-1 ve Erzurum-2 olmak üzere 6 adet 
RM/A istasyonu bulunmaktadır. Aşağıda Erzurum-1 RM/A istasyonuna ait bir ön değerlendirme 
yapılmıştır. 
 
 
 
 
7. ERZURUM-1 RM/A BASINÇ DÜŞÜRME VE ÖLÇÜM İSTASYONU 
 
Erzurum bölgesi doğal gaz dağıtım şebekesi, doğal gazı konutlara ve sanayi tesislerine sağlayan 25 
bar basınçlı bir şebekedir. Bu şebekeden Temmuz 2006 itibariyle 17.000 konut doğal gaz kullanmakta 
olup, şebeke toplam 140.000 abone kapasitesine sahiptir. Erzurum-1 RM/A basınç düşürme ve ölçüm 
istasyonu giriş vanası bölümü, filtrasyon bölümü, basınç düşürme ve ayarlama bölümü, ölçme bölümü 
ve çıkış vanası bölümünden oluşmaktadır. İstasyonun kapasitesi 10.000 m3/h ve giriş basıncı 30-70 
bardır. Gazın giriş sıcaklığı mevsime göre değişmektedir. Gazın çıkış sıcaklığı ise 15°C’dir. Gaz 
istasyona manuel hat vanasından girmektedir. Sıcaklık ve basıncı ölçüldükten sonra filtre/separatöre 
girmektedir. Separatörde ayrılan kondensat yoğuşma tankına gitmektedir. Separatörden çıkan gaz 
ısıtıcılara girip gerekli sıcaklığa ısıtılmaktadır. Gaz daha sonra basınç düşürme ve ayarlama bölümüne 
girmektedir. Basınç düşürme ve ayarlama bölümünde sırasıyla manüel kontrol vanası, basınç 
indikatörü, ani kapama vanası, regülatör, basınç indikatörü, regülatör, basınç indikatörü, basınç 
transmitteri, basınç emniyet valfi ve manüel kapama vanası bulunmaktadır. Basınç düşürme ve 
ayarlama hattının bir de yedek hattı bulunmaktadır. Gaz daha sonra gaz ölçüm bölümüne girmektedir. 
Ölçüm bölümü de bir asıl bir yedek olmak üzere iki hattır. Ölçüm bölümünde sırasıyla manüel hat 
vanası, akım şartlandırıcı, türbinmetre, manüel hat vanası ve çeşitli basınç ve sıcaklık ölçerler 
bulunmaktadır. Gaz, çıkış vanası bölümünden geçerek istasyondan çıkmaktadır. Bu bölümde kelebek 
vana, kokulandırma ünitesi ve manüel hat vanası bulunmaktadır. Erzurum-1 RM/A istasyonuna ait 
karakteristik özellikler Çizelge 4’de verilmiştir.        
 
Örnek bir istasyonda istasyonun kapasitesi 50 MMcfd, giriş basıncı 750 psi, çıkış basıncı 150 psi ve 
soğuk akım kütlesel debi oranı 0.5 alındığında vorteks tüpün sağlayacağı soğutma yükü 512.42 kW 
olarak bulunmaktadır [6]. Erzurum-1 RM/A için giriş basıncı 70 bar, çıkış basıncı 30 bar, giriş debisi 
10.000 m3/h değerlerini göz önüne alalım. Soğuk akım kütlesel debi oranı 0.5 ise vorteks tüpten elde 
edilebilecek soğutma gücü yaklaşık olarak 100 kW civarında bulunacaktır. Bu soğutma yükü istasyon 
ve civarında soğutma yükü gereken herhangi bir uygulamada kullanılabilir.   
 
11.01.2007–26.07.2007 tarihleri arasında Erzurum RMS/A istasyonunda ısıtılarak şehre verilen doğal 
gaz miktarı 49 193 363 sm3 (ortalama 70 bar’da)’dür. Bu doğal gazı ısıtmak için harcanan doğal gaz 
miktarı ise 700 612 m3 (300 mbar sayaç çalışma basıncında)’dür [15]. Doğal gazı ısıtmak için vorteks 
tüplerin kullanılması durumunda bu kadar doğal gaz tasarruf edilecek ve satılabilecektir. Doğal gazı 
yakmak için ısıtıcı sisteminde brülörlerin ve pompaların kullandığı elektrik enerjisi de tasarruf 
edilecektir. Ayrıca bu doğal gazın yakılması sonucu atmosfere atılan baca gazı emisyonlarının 
oluşturduğu çevre kirliliği de önlenmiş olacaktır.    
 
Bundan sonraki çalışmalarımızda vorteks tüplerin Erzurum ve diğer RM/A istasyonlarında kullanılma 
olanaklarının ayrıntılı teknoekonomik analizi yapılacaktır.  
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Tablo 4. Erzurum RM/A basınç düşürme ve ölçüm istasyonu. 
 

Cihaz/Ekipman  
Klas ANSI 600 
Kapasite (Qmak. / Qmin.) 2500 m3/h / 80 m3/h 
Maksimum basınç (bar) 
Sıcaklık aralığı 

100 
-20 / 60 °C 

Filtreler 
         Dizayn basıncı (bar)     
         Test basıncı (bar)     
         Dizayn sıcaklığı (°C) 
         Hacmi (L) 
         Kütle (kg) 
         Filtre Kartuş Sayısı 

5 Adet 
75 
112.5 
50 
250 
640 
2 

Isıtıcılar 
Kazan anma ısı gücü 
İşletme basıncı (Atü) 
Suyun çıkış sıcaklığı (°C) 
Pompa 

2 Adet 
1500000 kcal/h 
3 
40 
2 Adet 

Basınç Düşürme ve Kontrol Ünitesi 
            Kapasite 
            Hat basıncı (bar) 
            Atmosfer basıncı, pa (bar) 

2+1 Adet 
140000 Abone kapasiteli 
70 
1 

Tahliye Vanası 
Set değeri 
Maksimum basınç ve sıcaklık  (bar / °C) 
Minimum basınç ve sıcaklık  (bar / °C) 

 
25 (bar) 
46 / 50 
50 / -10 

Ölçüm Sistemi 2+1 Adet 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu bildiri vorteks tüplerin Türkiye’deki doğal gaz basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarında kullanılma 
olanaklarını araştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Doğal gaz basınç düşürme ve ölçüm istasyonları 
tanıtılmış,  doğal gaz sıcaklığı ve bu sıcaklığa etkileyen parametreler ve etkileri incelenmiştir. Vorteks 
tüplerin basınç düşürme istasyonlarında nasıl ve hangi amaçlarla kullanılabileceği anlatılmıştır. Ayrıca 
Erzurum-1 RM/A istasyonunda vorteks tüplerin kullanılabilme olanağı ile ilgili ön değerlendirme 
yapılmıştır. Bildiriden çıkan temel sonuçlar şöyle özetlenebilir: 
 
a. Vorteks tüpler doğal gaz dağıtım ve basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarında basınç düşürücü, gaz 
temizleyici ve ısıtıcı olarak kullanılabilir. 
b. Vorteks tüpler basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarında enerji israfını ve hava kirliliğini önleme ve 
aynı zamanda serbest bir soğutma görevi yapma potansiyeline sahiptir.   
c. Türkiye’de doğal gaz iletim hatları üzerinde 200’ün üzerinde Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu 
bulunmaktadır. Bu istasyonlarda vorteks tüplerin kullanılması ile şu avantajlar elde edilebilir:  

- Basınç regülatörlerinin yükü azalır yani bunların daha güvenilir ve kararlı çalışması sağlanır. 
- Doğal gazın ısıtılması için ısıtıcılar kullanılması gerekmez veya ısıtıcıların yükü azalır. 
Böylece yakıttan tasarruf elde edilir ve yanma ürünlerinin çevreye atılması önlenir. 
- Vorteks tüpten çıkan soğuk akım kullanılarak çeşitli soğutma fonksiyonları gerçekleştirilebilir. 

d. Mevcut istasyonların vorteks tüplü hale dönüştürülmesi ve/veya yeni kurulacak istasyonların vorteks 
tüplü istasyonlar olarak kurulması amacıyla her bir istasyon için ayrıntılı teknoekonomik analiz 
yapılmalıdır.  
e. Erzurum-1 RMS/A için yapılan ön değerlendirmeler vorteks tüplerin bu istasyonlarda kullanılmasının 
yukarıda belirtilen avantajları oluşturabileceğini göstermektedir. 
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Teşekkür: Bu makale TÜBİTAK tarafından desteklenen 105M028 nolu  “Vorteks Tüplerin Soğutma 
Tekniğinde Kullanılması” isimli ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen 2005/20 
nolu “Vorteks Tüplerin Soğutma Tekniğinde Kullanılması” isimli projeler kapsamında hazırlanmıştır. 
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ÖZET 
 
Türkiye’de yaygınlaşmakta olan güneşli su ısıtıcılarının kullanımı, bazı bölgelerde kışın meydana 
gelen don olayı, sistemin çatıda fazla yer kaplaması ve montajının zor olması gibi sebeplerden dolayı 
sınırlı kalmaktadır. Ayrıca, güneş ışınımının fazla olduğu saatlerde kazanılan enerjinin çeşitli dış etkiler 
sebebiyle kaybedilmesi güneşli su ısıtma sistemlerinin verimlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu 
mahzurları giderebilmek amacıyla, çalışmada TS–3680 ve 4801’ye uygun test edilmiş bakır borulu bir 
düzlemsel güneş kolektörü kullanılarak çift faz (sıvı-buhar) prensibi ile çalışan güneşli su ısıtıcısı imal 
edilmiştir. Hazırlanan sistemin sıcak su deposu çatı mahyası içerisine gizlenerek dış ortam 
şartlarından kaynaklanan ısıl kayıplar ve diğer olumsuz etkiler en aza indirilmeye çalışılmıştır. 
Sistemde kolektör yüzey alanı 2 m2, depo hacmi 45 lt. ve çalışma akışkanı olarak ise R-134a ve R-
404a soğutucu akışkanları kullanılmıştır. Sistem Karabük ilinde doğal şartlar altında denenmiştir. Elde 
edilen deneysel veriler grafik ve tablo haline getirilerek sistem performansı hakkında yorumlar 
yapılmıştır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Enerji, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamın sürdürülmesi için temel gereksinimlerimizden biridir. 
Gerek dünyada gerekse ülkemizde özellikle hızlı nüfus artışına ve kalkınma sürecine bağlı olarak 
enerji tüketimi hızla artmaktadır. Ülkemizde artan enerji ihtiyacının karşılanmasında düşük maliyetli 
enerji temini ve enerjinin kullanımında verimlilik çok önemli sorunlarımızdandır. Bu sorunu aşmanın en 
ucuz ve etkin yolu alternatif enerji kaynaklarına yönelmekle mümkün olacaktır. Ülkemiz, coğrafi 
konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre avantajlı 
durumdadır. Ülkemizde son yıllarda güneş enerjili sistemler ve güneş enerjisinin etkin kullanımı 
konulu çok sayıda çalışma yapılmaktadır [1].  
 
Güneş enerjisi en yaygın olarak güneşli su ısıtma sistemlerinde kullanılır. Bu sistemler kurulum 
maliyeti dışında herhangi bir işletme ve bakım maliyeti gerektirmeyerek kendi kendini amorti 
edebilmelerinden dolayı tercih edilmektedir [2]. Güneş kollektörleri, güneş enerjisinden yararlanmak 
amacı ile hazırlanan düzenekler olup güneş enerjisini ısı enerjisi şeklinde toplayan bir tür ısı 
değiştiricileridir. Uygulamalarda en çok kullanılan tipleri düzlemsel yapıda olan güneş kolektörleridir 
[3–4]. Bunun yanında, güneş enerjisinden faydalanmak amacıyla kullanılan yöntemler arasında ısı 
borulu sistemler diğer sistemlere göre daha yüksek verim sağlanabilen ancak maliyeti yüksek ve 
uygulama zorluğu bulunan sistemlerdir. Bu sistemlerin imalat maliyetlerinin düşürülmesi ve 
uygulamanın kolaylaştırılmasına yönelik birçok çalışma yapılmaktadır [5]. 
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Dowing ve Waldin (1980), R11’li iki fazlı güneş kollektörü ile glikol-su karışımlı güneş kollektörü 
sistemlerinin verimlerini karşılaştırmışlar ve freon gazlarının iki fazlı sistemlerde kullanılıp 
kullanılmayacağını araştırmışlardır. Soğutucu akışkanlar olarak kullanılan freon gazlarının kolaylıkla 
buharlaştığını gözlemlemişler ve R11 kullanılan kollektörün veriminin diğer kolektörlere oranla yaklaşık 
% 35 daha büyük olduğunu tespit etmişlerdir. Sonuç olarak iki fazlı sistemin su sıcaklığı daha çabuk 
artmış ve verimi diğer sisteme göre daha yüksek çıkmıştır. Deneylerinde soğutucu akışkanlardan R12, 
R113 ve R114’de kullanmışlardır [6]. Isı borusu prensibinin güneş kollektörlerine uygulanması ile ilgili 
Yılmaz’ın yaptığı çalışmada (1988), bir ısı borusu demeti oluşturularak çalışma sıvısı olarak etanol 
kullanılmıştır. Bu çalışmada, depo suyu sıcaklığı klasik sistemde 55°C olurken, ısı borulu sistemde 
75°C’ye kadar yükselmiştir. Isı borulu sistemin performans değerinin (%72), klasik sisteme (%53) göre 
daha büyük olduğu görülmüştür. Isı borulu güneş kollektörünün, yapı itibariyle basit olduğu, daha 
estetik bir görüntüye sahip olduğu ve montajının kolay olduğu vurgulanmıştır [7]. Payakaruk ve 
Arkadaşları (2000) eğimli termosifon tipte güneş kollektörleri üzerine çalışmışlardır. Kollektörlerde 
çalışma akışkanları olarak, R-404a, R–123, R-134a, etanol ve su kullanmışlardır. Sistemler %50, %80 
ve %100 oranlarında doldurulmuştur. Doldurma oranı dikey pozisyonun herhangi bir açısında ısı 
transfer karakteristiğine etki etmediği, bununla birlikte kullanılan akışkan özelliklerinin ise, ısı transfer 
hızına etki ettiği anlaşılmıştır [8]. Esen ve Yüksel (2000), yaptıkları deneysel çalışmada; ısı borulu, iki 
fazlı, termosifon bir güneş enerjisi kollektörünü, güneş enerjili yeni bir su ısıtma sistemi olarak 
incelemişlerdir. Deneyler esnasında ısı borulu sistemde faz değiştiren akışkanlar olan aseton, metanol 
ve etanol kullanılmıştır. Deneyler sonucunda, bu tip bir kolektörün bilhassa soğuk, bulutlu ve rüzgarlı 
günlerde başarılı bir şekilde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır [9]. Esen ve Esen (2005) R-134a, R-
407C, ve R-410A soğutucu akışkanlarını kullanılan termosifon tip güneşli su ısıtma sistemlerinin çeşitli 
durumlardaki performans değerlerini araştırmışlardır. Elde edilen deneysel veriler literatür ile 
karşılaştırılmış ve sistemlerin iyi bir performansa sahip oldukları sonucuna varılmıştır [10]. Öz ve 
arkadaşları (2005) vakumlu termosifon tip güneşli su ısıtma sistemlerinde çalışma akışkanı olarak 
antifiriz-su karışımı kullanımının kollektör performansına etkileri araştırmışlardır. Yapılan çalışmada 
vakumlu termosifon tip ve doğal dolaşımlı güneşli su ısıtma sistemlerinden birer prototip hazırlanarak 
aynı koşullarda denenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda vakumlu termosifon tip sistemin doğal 
dolaşımlı sisteme göre performans değerlerinin ortalama % 6 daha fazla olduğu görülmüştür [3]. 
Samancı (2005), Konya bölgesi için yaptığı çalışmada, çalışma akışkanı olarak R-12 kullandığı çift 
fazlı bir güneşli su ısıtma sistemi tasarımı yaparak klasik tek fazlı güneşli su ısıtma sistemi ile 
deneysel olarak kıyaslamıştır. Deneyler sonucunda çift fazlı sistem % 65.3’lük bir verime ulaşılırken 
tek fazlı sistem % 45.7’lik bir verim değerine ulaşmıştır [11]. Deniz ve arkadaşları (2006), yaptıkları 
çalışmada ısı borulu güneş kollektörlerinin imalatını kolaylaştırabilmek amacıyla çalışma akışkanı 
olarak R-404a kullandıkları bir güneş kollektörü tasarımı yapmışlardır. Tasarlanan sistem aynı 
özelliklere sahip klasik bir sistem ile aynı şartlar altında denenmiştir. Deneyler sonunda tasarlanan 
sistemde klasik sisteme göre ortalama %10 verim artışı olduğu belirlenmiştir [1].  
 
Türkiye’de yaygınlaşmakta olan güneşli su ısıtıcılarının kullanımı, bazı bölgelerde kışın meydana 
gelen don olayı, sistemin çatıda fazla yer kaplaması ve montajının zor olması gibi sebeplerden dolayı 
sınırlı kalması ve güneş ışınımının fazla olduğu saatlerde kazanılan enerjinin çeşitli dış etkiler 
sebebiyle kaybedilmesi güneşli su ısıtma sistemlerinin verimlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu 
mahzurları giderebilmek amacıyla, yapılan çalışmada TS-3680 ve 4801’ye uygun test edilmiş bakır 
borulu bir düzlemsel güneş kolektörü kullanılarak çift faz (sıvı-buhar) prensibi ile çalışan güneşli su 
ısıtıcısı imal edilmiştir. Güneş kolektöründe çalışma akışkanı olarak sırasıyla R-134a ve R-404a 
kullanılmıştır. Hazırlanan sistemin sıcak su deposu çatı mahyası içerisine gizlenerek dış ortam 
şartlarından kaynaklanan ısıl kayıplar ve diğer olumsuz etkiler en aza indirilmeye çalışılmıştır. 
 
 
 
 
2. SİSTEM VERİMLERİ 
 
Kolektör verimi, kollektörlerde ısı taşıyıcı akışkana aktarılarak kullanılabilir enerji haline getirilen güneş 
enerjisinin, kollektöre gelen güneş enerjisine oranına denir. Sistemlerdeki ısı taşıyıcı akışkan 
tarafından toplanan enerji (Q t), suyun toplam kütlesi (m), su başlangıç sıcaklığı (Tb) ve suyun son 
sıcaklığı (Ts) dikkate alınarak [12-13]; 

 Poster Bildirisi 



   __________________________________________ 1029  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

)T-T.(c.mQ bspt =           (1) 
 
eşitliği ile hesaplanmıştır. Kollektöre gelen güneş enerjisi (Qg) ise; kollektör yüzey alanı (A), birim 
yüzey alana gelen güneş ışınımı (I) dikkate alınarak; 
 

t.I.AQg ∆=            (2) 
 
eşitliğinden hesaplanmıştır. Bulunan her iki değer Eşitlik 3’de gösterildiği gibi birbirine oranlanarak 
verim elde edilmiştir. 
 

t.I.A
)T-T.(c.m

Q
Qη bsp

g

t

∆
==           (3) 

 
Güneş kollektörlerinin termal performansı, kullanılabilir enerji kazancı (Q t) ile kollektöre gelen toplam 
enerji miktarının (Qg) birbirine oranlanması ile elde edilir. Çıkarılan bu eşitlikler kullanılarak örneğin; 
22.06.2007 tarihinde çalışma akışkanı R-134a kullanılan güneş enerjili su ısıtma sisteminin 
performans değeri deneylerden elde edilen veriler yardımı ile aşağıdaki gibi hesaplanabilir;  
 
I =  641 W/m2 
Tb =  20,6 °C 
Ts =  66,3 °C 
A =  2 m2 
cp =  4180 J/kg °C 
m =  45 kg (işlemlerde 1 litre su 1 kilogram suya eşit alınmıştır.) 
Bu değerler üç numaralı eşitlikte yerine konulursa,  
 

31%31,0
)3600.6.(641.2

)6,203,66.(4180.45η ==
−

=  sonucuna ulaşılır. 

 
 
 
 
3. DENEYSEL DÜZENEKLER VE UYGULAMALAR 
 
Yapılan çalışmada, güneş kolektörlerinin kullanımını kısıtlayan unsurlardan olan don olayı, montaj 
sorunu, çatıda fazla yer kaplaması ve ısıl kayıpların fazla oluşu gibi olumsuzlukları ortadan 
kaldırabilmek amacıyla TS–3680 ve 4801’ye uygun test edilmiş bakır borulu bir düzlemsel güneş 
kolektörü kullanılarak çift faz (sıvı-buhar) prensibi ile çalışan güneşli su ısıtıcısı imal edilmiştir. 
Hazırlanan sistemin sıcak su deposu Şekil 1’de görüldüğü gibi çatı mahyası içerisine gizlenerek dış 
ortam şartlarından kaynaklanan ısıl kayıplar ve diğer olumsuz etkileri en aza indirmek hedeflenmiştir. 
Sistemde çalışma akışkanı olarak sırasıyla R-134a ve R-404a soğutucu akışkanları kullanılmıştır. 
Çalışma akışkanı olarak kullanılan R-134a ve R-404a’nın karakteristik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 
Hazırlanan sistemde kolektör yüzey alanı 2 m2, eğim açısı 40° ve sıcak su deposu hacmi 45 lt.’dir. 
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Şekil 1. Deneylerde Kullanılan Güneş Kollektörü. 
 

Deneylerde kullanılan güneş kolektörünün üst toplayıcı kısmına 12 mm çapında bakır borular monte 
edilerek kolektörün üst kısmının altından dışarı alınmıştır. Bu işlem ile buharlaşan akışkanın sıcak su 
deposu yönündeki hareketini kolaylaştırılmıştır. Kasa dışına çıkarılan borular 25 mm çapında bakır bir 
boruya monte edilmiştir. Bu borunun çıkış yönünde 12 mm çapında bir boru bağlantısı yapılarak 
depoya giriş sağlanmıştır. Depoya giren boru spiral halinde akışı kolaylaştıracak şekilde sarılarak 
depo alt noktasına kadar uzatılmıştır. Deponun alt noktası ile kolektör alt noktası arasında bağlantı 
yapılarak ısısını depoya bırakan akışkanın kolektöre dönüşü sağlanmıştır. Kolektör ile depo arasındaki 
bağlantılar Şekil 2’de gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 2. Güneş Kollektörü ile Sıcak Su Deposu Bağlantısı. 
 

Hazırlanan güneş kollektörü, çalışma akışkanı R-134a ile 22.06.2007–24.06.2007 ve çalışma akışkanı 
R-404a ile 25.06.2007–27.06.2007 tarihleri arasında 3 er gün süreyle, toplam 6 gün Karabük ilinde 
denenmiştir. 
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Tablo 1. Soğutucu akışkan R-134a ve R404a’nın karakteristik özellikleri [14]. 
 

Özellikler R-134a R-404a 
Moleküler kütle (kg/kmol) 102.03 97.6 
1 bar basınçta kaynama noktası (°C) -26.5 -46.5 
Kaynama noktasında buharlaşma gizli ısısı (kJ/kg) 215.5 201.5 
25 °C’ de akışkan yoğunluğu (kg/m3) 1210 1048 
25 °C’de akışkanın termal iletkenliği (W/mK) 0.0824 0.0394 
Kritik sıcaklık (°C) 101.1 72.1 
Kritik basınç (kPa) 4060 3732 

 
Deneylere, sabah saat 9:00’da depo hacmi olan 45 lt. suyun boşaltılması ve saat 10:00’da yeniden 
doldurulması ile başlanmış ve saat 10:00’da başlangıç ölçümünün yapılması ile devam edilmiştir. 
Ölçümler her saat başı tekrarlanarak saat 16:00’da sonlandırılmıştır. Deneyler esnasında, güneş 
ışınım şiddeti, depo suyu sıcaklığı ve ortam sıcaklığı ölçülmüş ve ölçümler her gün 10:00’dan 16:00’a 
kadarki altı saatlik süre zarfında gerçekleştirilmiştir. Deneylerde depo suyu sıcaklığı depo orta 
noktasından ölçülmüştür. Verim hesaplamalarında kullanılan ışınım şiddeti eğeri ise tüm gün yapılan 
ışınım şiddeti ölçümlerinin ortalaması alınarak elde edilmiştir.  
 
Sistemlerin verimlerini belirleyebilmek için toplam radyasyon değerini gösterebilen Haenni, Güneş 
ışınım şiddeti ölçüm cihazı kullanılmıştır. Güneş ışınım şiddeti ölçüm cihazından alınan değerler W/m2 

cinsinden kaydedilmiştir. Depo suyu sıcaklıkları ve dış sıcaklık, on iki kanallı Elimko sıcaklık ölçüm 
cihazı ile yapılmıştır. 
 
 
 
 
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Bu çalışmada, kullanım sıcak suyu hazırlamakta kullanılan mevcut güneşli su ısıtıcılarının (doğal 
dolaşımlı, cebri dolaşımlı vb.) bazı mahzurlarını asgariye indirecek olan çift fazlı bir güneşli su ısıtma 
sistemi tasarlanarak, doğal şartlar altında test edilmiştir. Güneşli su ısıtma sistemi ile yapılan deneyler 
sonunda elde edilen sıcaklık, ışınım, ısı kazancı ve verim değerleri Tablo 2’de verilmiştir.  
 
Tablo 2. Çalışma Akışkanı R-134a ve R-404a İle Yapılan Deneylerin Sonuçları. 
 
 R-134a R-404a 
Deneyler 1. Deney 

22.06.2007 
2. Deney 

23.06.2007 
3. Deney 

24.06.2007 
1. Deney 

25.06.2007 
2. Deney 

26.06.2007 
3. Deney 

27.06.2007 
Tb (°C) 20,6 20,8 21,2 21,3 20,8 21,1 
Ts (°C) 66,3 63,1 62,8 63,8 66,2 64,7 
Qt (W) 397,97 368,36 362,26 370,1 395,35 379,68 
I (W/m2) 641 613 624 560 616 632 
η (%) 31 30 29 33 32 30 

 
Tablo 2’deki verim değerlerinden de anlaşıldığı gibi deneyler, çalışma akışkanı olarak R-404a 
kullanılan sistemin R-134a kullanılan sisteme göre ortalama % 1.6 daha verimli olduğunu ortaya 
koymuştur.  
 
İnsanlar güneş enerjili su ısıtma sistemlerini genellikle günlük kullanım sıcak suyu ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla kullandıkları için depo suyu sıcaklıklarındaki küçük farklar büyük önem 
taşımaktadır. Verim değerlerinden de görüldüğü gibi her iki sistemin performans değerleri kullanma 
sıcak suyu ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Şekil 3’de her iki sistemin depo suyu sıcaklığındaki 
değişim, dış ortam sıcaklığı ve güneş ışınım şiddeti eğriler halinde verilmiştir. Şekilde tasarımı yapılan 
sistemin her iki akışkanın kullanımı ile de sıcak su ihtiyacının karşılanabileceği anlaşılmaktadır. 

 Poster Bildirisi 



   __________________________________________ 1032  _______ 
  VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

 

Doğal sirkülasyonlu güneşli su ısıtıcılarının en büyük mahzurları; bina çatılarına özel bir yapım 
malzemesiyle (konstrüksiyonla) monte edilmeleri, bu işlemin zor olması ve dış etmenlerden (rüzgar, 
yağmur, kar, dış ortam sıcaklığı vb.) dolayı meydana gelen ısı kayıplarıdır. Buna karşılık, tasarlanan 
çift fazlı güneşli su ısıtıcısının kollektörü ve deposu, çatı ile bütünleşen geometrik bir yapı 
oluşturmasıyla, bahsi geçen dış etkenlerden kaynaklanan ısı kayıplarının azalacağı ve montaj 
işleminin daha kolay olacağı görülmüştür. 
 

 
Şekil 3. Depo Suyu Sıcaklıklarının, Işınım Şiddeti ve Zamana Göre Değişimi. 

 
Tasarlanarak imal edilen ve doğal şartlar altında denenen, çift fazlı güneş enerjili sıcak su hazırlama 
sisteminin, dış ortam şartlarından kaynaklanan ısıl kayıpları büyük ölçüde engelliyor olması, yapısının 
basit olması, estetik bir görünüme sahip olması ve montajının kolay olması sebepleriyle tercih 
edileceği sonucuna varılmıştır. 
 
 
 
 
SEMBOLLER VE KISALTMALAR 
 
Tb :  Deneye ait su başlangıç sıcaklığı (°C) 
Ts :  Deney süresi sonunda ulaşılan su sıcaklığı (°C) 
Qt :  Isı (kJ) 
I :  Yeryüzü radyasyonu (W/m2) 
Qg :  Kollektöre gelen güneş enerjisi (W) 
m :  Kütle (kg) 
Δt :  Deney Süresi (Saniye) 
η :  Günlük Ortalama Verim (%) 
A :  Kollektör yüzeyi (m2)  
cp :  Özgül ısınma ısısı (kJ/kg °C) 
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	Genel Toplam                                                                             1.250.000 konut** eşdeğeri (10000 mwt)   
	Fuel-oil (kalorifer yakıtı) tasarrufu                                              2.800.000 ton/yıl (2,7 milyar ABD$/yıl)     
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