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SUNUŞ 
 
Tesisat mühendisliği Makina Mühendisliği içinde en önemli meslek alanlarından birini oluşturmaktadır. 
Bu alan inşaat sektöründeki hareketliliğe bağlı olarak hızla gelişmekte ve buna paralel,  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. 
 
Kongrelerimizde 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 dokuzuncusu, teskon 2009 
adıyla, 06-09 Mayıs 2009 tarihleri arasında yine İzmir’de gerçekleştirilmektedir. Teskon 2009 
kapsamında sunum,  tartışma ve eğitim platformları değişik başlıklar altında toplanmış bulunmaktadır.  
Bu platformlar: Bilimsel Araştırma Oturumları, Teknolojik Araştırma Oturumları – Sempozyumlar, 
Seminerler,  Kurslar ve Paneller olarak adlandırılmıştır. 
 
Önceki yıllarda olduğu gibi, IX. 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 ve CD’sinin 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 düzenlenen Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongrelerinin dokuzuncusunu 06-09 Mayıs 2009 tarihleri arasında tekrar İzmir’de 
gerçekleştiriyor olmaktan onur duymaktayız. 
 

Tesisat mühendisliği alanında çalışan mühendislerin, bilim adamlarının, sanayicilerin ve diğer meslek 
disiplinlerinin bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunmalarını ve son bilimsel araştırma sonuçları ile 
teknolojik gelişmeleri izleme olanağını sağlayan IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, alanında en 
yaygın katılımlı ulusal bir platform olma özelliğini sürdürmektedir.  
 

IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi bu yıl “Binalarda Enerji Performansı” ana teması ile 
gerçekleşecektir. teskon 2009 kapsamında hakem incelemesinden geçirilen toplam 128 adet tam 
metin bildiri paralel oturumlarda sözlü olarak sunulmak üzere kabul edilmiştir. Sunulan bu bildirilerin 95 
adedi teskon 2009 kapsamında gerçekleştirilecek “Teknolojik Araştırma Oturumları”; “Bina Fiziği, 
Binalarda Enerji Performansı, Isıl Konfor, İç Hava Kalitesi, Soğutma Teknolojileri” 
sempozyumlarının ve “Yüksek Yapılar, Yağışın Toplanması ile Gri Atık Suyun 
Değerlendirilmesindeki Temel Planlamalar, Hastanelerde İklimlendirme ve Havalandırma, 
Soğutma Suyu ve Ters Ozmoz Tekniği, Bina Otomasyon Yönetim Sistemleri - Değişen Enerji 
Politikalarına Yönelik Uygulama Teknikleri ve Zorunlulukları, Yeşil Bina, Pompalar ve Sistem 
Verimliliği, Tesisatlarda Su Darbeleri ve Boru Hatları” seminerlerinin bildirileri olarak Kongre 
Bildiriler Kitabında yer almaktadır. Ayrıca 24 adet bildiri “Jeotermal Enerji Semineri” el kitabında, 9 
adet bildiri “Doğal Gazda Enerji Performansı Semineri” el kitabında basılmıştır. Böylece, Kongre 
Bildiriler Kitabı’nın delegelerimiz için bir başvuru kitabı olma özelliğini sürdürmesi sağlanmıştır. Teskon 
2009 Kongre bildirileri ve ayrıca 1993’ten bugüne kadarki tüm kongrelerin bildirilerini de içeren CD ile 
de delegelerimize sunulmaktadır. 
 

Kongremizin bir diğer amacı da kurslar aracılığı ile delegelerimizin doğru bilgilerle donanımına yönelik 
olarak sürekli eğitimlerini sağlamaktır. Bu kapsamda; “Temel Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Yangın 
Söndürme Sistemleri, Nemlendirme Teknolojisi ve Uygulamalar, İklimlendirmenin Temel 
Prensipleri ve İç Hava Kalitesi, Sanayide Enerji Tasarrufu Yöntemleri, Pompa Dizaynı, Kalorifer 
Tesisatı Hesabı ve Uygulamalı Örnek, Doğal Gaz Uygulamaları, Temel ve Uygulamalı 
Psikrometri, Şantiye Kuruluşu, Test Yıkama ve Devreye Alma İşlemleri, Kurutmanın Temelleri 
ve Endüstriyel Kurutucular” kursları düzenlenmiştir. 
 

Tesisat Mühendisliği alanındaki sorunların ortaya konulduğu ve irdelendiği değişik platformları 
oluşturma amacına yönelik olarak da bu yıl Kongremiz kapsamında “Türkiye’de Enerji ve Geleceği, 
Enerji Verimliliği Yasa ve Yönetmelikleri” başlıklı panelle tartışma ortamları yaratılmıştır.  
 

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 ve kurslarla Kongre’yi olanaklı kılan tüm uzmanlara ve öğretim 
üyelerine, Kongreye sunulan bildirileri değerlendiren hakemlerimize, “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  
06 Mayıs 2009 
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TÜRKİYE İKLİMLENDİRME VE TESİSAT SEKTÖRÜNDEKİ 
İŞLETMELERDE AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN 

YÖNETİMİ ÜZERİNE ÖNERİLER 
 
 

Hasan ACÜL 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Türkiye iklimlendirme ve tesisat sektörü ülkemiz açısından yüksek öneme, teknik alt yapı ve bilgi birikimine, 
örgütlülüğe, nitelikli insan kaynağına, her yıl artan ulusal ve uluslararası pazar payına sahip olmasına 
rağmen, araştırma, ürün geliştirme ve yenilik (inovasyon) faaliyetlerinde olması gereken düzeyin altında 
olduğu görülmektedir. İklimlendirme ve tesisat sektörü içerisinde kendi markası ile ürün imal eden; 
araştırma, ürün geliştirme ve yenilik faaliyetlerine ayırdıkları kaynakları göreceli olarak kısıtlı olan kobi 
niteliğindeki işletmelerin ar-ge bölümlerinde, verimli ve çok yönlü faaliyet yürütülebilmesi için, bu bölümlerin 
yönetim süreçlerine ve çalışma kapsamına yönelik önerileri içeren bu makalede ele alınan konular, farklı 
sektörel kurumlarca oluşturulmuş istatistikleri ve raporları, sektör derneklerinin bir bölümü ile yapılmış ar-ge 
anketini, işletme uygulamalarını ve ürün geliştirme faaliyetleri içerisinde kazanılmış deneyimleri 
kapsamakta olup, ilgili literatür çalışmaları ile desteklenerek meslektaşlarımız ile paylaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Araştırma Geliştirme (Ar-Ge), Ürün Geliştirme, Yenilik (inovasyon) Yönetimi 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper intended give suggestions on management of r&d and innovation activities to Turkish hvac 
industry companies. 
 
Key Words: r&d management, innovatıon 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Kısaca “İklimlendirme ve Tesisat” veya “Isıtma, Soğutma, Klima (ISK)” olarak isimlendirilen sektör, oldukça 
fazla sayıda farklı ürün ve hizmet çeşidine sahip alt gruplardan oluşmaktadır. Sektörde kullanılan cihaz, 
makina ve aksamların üretici firmalarını, tesisat proje tasarım ve uygulayıcı taahhüt firmalarını, ithalatçı ve 
servis firmalarını kapsamaktadır. Sektörün en geniş aralıkta içerdiği ürün ve hizmetler, endüstriyel ve ticari 
ısıtma, soğutma, derin dondurma, iklimlendirme, klima cihazları ve aksamları imalat ve ithalatı; 
havalandırma, gaz (Lpg, Lng, Cng, Doğal Gaz), yangın, hijyen, sıhhi, buhar, arıtma, proses, ısıtma-
soğutma mekanik tesisat projelendirme, uygulama ve servisi;  boru, pompa, vana, baca, filtre vb. tesisat 
ekipmanları imalat ve ithalatı; soğuk odalar, yalıtım, güneş enerjisi, test, otomasyon vb. sistemlerdir.  
 
İklimlendirme ve tesisat sektörü, ülkemizde ve Dünya genelinde hız kesmeksizin yükselen ciddi bir 
teknolojik ve ticari gelişim-değişim içerisindedir. Sektörün kapsadığı ürün ve hizmet çeşidi zengin, 
örgütlülüğü geniş ve etkin, endüstriyel standartları, teknik ve teorik bilgi birikimi yüksek bir yapıdadır. Bu 
özellikleri itibari ile Dünya genelinde önde gelen sayılı sektörlerden bir tanesidir. Küresel ısınmanın olumsuz 
etkileri ve enerji kaynaklarının giderek tükenmekte oluşu, ISK sektörü içerisinde var olan tüm bileşenleri 
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daha gelişmiş, daha çevreci ve daha verimli ürünlere yönlendirmektedir. Bu süreç, kuşkusuz, sürdürülebilir 
ve sistematik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesini zorunlu kılmaktadır.  
 
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin “neden” yapılması gerekliliği üzerinde çokça durulmasına karşın; 
firmaların teknolojik üretim düzeyi, ürün katma değer niteliği, çalışan sayısı, finanssal büyüklükleri, 
kurumsal yapıları vs. ile ilişkili olarak geliştirme faaliyetlerin “nasıl” yapılması gerektiği konusuna yönelik 
yapılan nitelikli araştırma ve çalışma göreceli olarak azdır ve eksikliği hissedilmektedir [1]. Sektörümüzdeki 
işletmelerde ar-ge ve yenilik faaliyetlerinin yönetim süreçleri ve çalışma kapsamı üzerine öneriler içeren bu 
çalışma temel üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Türkiye iklimlendirme ve tesisat sektörünün 
genel değerlendirilmesi yapılmakta; ikinci bölümde sektörel endüstrinin ar-ge alt yapısı incelenmekte; 
üçüncü ve son bölümde, sektörde faaliyet gösteren işletmelerde ar-ge ve yenilik faaliyetlerinin yönetimi 
üzerine öneriler tartışılmaktadır. 
 
 
 
 
1. TÜRKİYE İKLİMLENDİRME VE TESİSAT SEKTÖRÜNÜN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Sektöründeki işletmelerde ar-ge ve yenilik faaliyetlerinin yönetimi üzerine öneriler konusuna girmeden 
önce, bütünü görebilmek, sektörü ve bileşenlerini genel hatlarıyla değerlendirebilmek amacıyla birinci 
bölümde, 
 

1. Türkiye ısk sektörünün dünyadaki durumuna genel bakış 
2. Sektörel firmaların durumuna genel bakış 
3. Sektörel örgütlerin durumuna genel bakış 
4. Sektörel basın ve yayıncılığın durumuna genel bakış 
5. Sektörel kongre ve sempozyumların durumuna genel bakış 
6. Sektörel çalışan niteliğine genel bakış konuları ele alınacaktır. 

 
 
1.1   Türkiye ISK Sektörünün Dünyadaki Durumuna Genel Bakış 
 
1950’lerde endüstriyel ve ticari alanda hayat bulmaya başlayan Türkiye klima ve soğutma sektörü gelişimini 
1980’lerin sonunda hızlandırmıştır [2]. Bugün için, bulunduğu coğrafya içerisinde -hem teknolojik hem de 
pazar payı perspektifinden bakıldığında- birçok ülkeden ileri bir düzeydedir ve bu özelliği ile hem yurtiçi 
pazara hâkimdir hem de yurt dışı pazarlara yaygın olarak kaliteli, standardı yüksek, rekabetçi ürün ve 
hizmet ihraç edebilmektedir. İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) tarafından 2008 yılında yayınlanan ISK 
raporunda 2007 yılında sektörümüz tarafından yaklaşık 162 ülkeye mal ve hizmet ihraç edildiği 
belirtilmektedir. Bu ülkeler içerisinde, Avrupa Birliği ülkeleri (27) % 63 ihracat oranı ile ilk sırada yer 
almaktadır [3]. Sektörel olarak pazardaki bu gelişim, Türkiye’nin ISK sektöründe Avrupa’nın en önemli 
üretim merkezlerinden bir tanesi olduğu şeklinde değerlendirilebilir. 
 

 
 

Grafik 1. Türkiye ISK Sektörü İhracatı (x1000)4$ 
 
 
 

Türkiye ISK sektörünün 2003-2007 
yılları arasındaki ihracat değerleri 
Grafik 1’de verilmektedir. 
Büyümenin beş yıl içerisinde dört 
katına çıkmış olması sektörel 
gelişimin hızını göstermesi 
açısından önemlidir [3]. 
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Orta Anadolu İhracatçılar Birliğinin (OAİB) Ar-Ge Şube Müdürlüğü tarafından -yalnızca OAİB iştigal alanına 
giren GTİP’leri içeren- Haziran 2007 tarihli “Makine Sektör Raporunda [4]”, ISK sektörü dahilinde yer alan 
bazı ürünlere ilişkin verilen istatistiklerden Türkiye’nin sektörel olarak dünyadaki yeri değerlendirilebilir. 
Örnekleme açısından burada, sadece “Endüstriyel Klima ve Soğutma Makineleri ve Aksamları (GTİP 8415 
(8415.10 ve 8415.20 hariç); 8418 (8418.21; 8418.29; 8418.91 hariç))” ürün grubuna ait veriler 
aktarılacaktır. 
 
OAİB raporuna göre, Birleşmiş milletler (BM) istatistik bölümü verilerine göre, endüstriyel klima ve soğutma 
makineleri grubunda 2005 yılında dünyada 35 milyar $’ın üzerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu sektörde 
önde gelen ihracatçı ülkelerin başında ABD gelirken, onu İtalya ve Çin Halk Cumhuriyeti takip etmektedir. 
Diğer önemli ihracatçılar ise Almanya, Güney Kore, Japonya, Fransa ve Meksika’dır. Türkiye ise söz 
konusu dönemde sektör ihracatı ile dünya ihracatından %0,96 pay almış olup, toplam 118 ihracatçı 
arasında 26. sırada yer almıştır. İhracatın yanı sıra, 2005 yılında dünya endüstriyel klima ve soğutma 
makineleri ithalatında ilk sıraları ABD, Almanya ve İspanya alırken onları Fransa, İngiltere, Kanada, İtalya, 
Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti takip etmiştir. Türkiye ise bu sektörde ihracat yapan 131 ülke arasında 
27. ülke konumunda yer almıştır [4].  
 
Türkiye’nin toplam ihracatından %7,1 oranında pay alan “Makine ve Aksamları” ihracatında önde gelen mal 
gruplarını (takım tezgâhları, motor ve aksamları ile yıkama, kurutma ve ütüleme makineleri ile birlikte) 
klima-soğutma makineleri ve aksamları oluşturmaktadır. Orta Anadolu İhracatçılar Birliği iştigal alanı 
itibariyle 2006 fiili ihracat rakamlarına göre, en fazla ihracat yapılan alt mal grupları sırasıyla inşaat ve 
madencilik makineleri, endüstriyel klima ve soğutma makineleri ve takım tezgahları olmuştur. Endüstriyel 
klima ve soğutma makineleri mal grubu, %10,4 pay ile OAİB iştigal alanı itibarıyla makine ve aksamları 
ihracatında 2006 yılında ikinci sırada yer almıştır. Özellikle 2001 yılından itibaren ihracat artışında büyük bir 
ivme yakalayan sektör ihracatı son beş yılda yaklaşık dört kat artırmıştır [4].  
 
Grafik 1’den görüleceği üzere, 2006 yılında Türkiye’nin toplam Endüstriyel Klima ve Soğutma Makineleri 
ihracatı bir önceki yıla göre % 25,8 ve 2007 yılında ise % 28,5 oranında artış göstermiştir. 2006 yılını 
kapsayan dönemde Türkiye’nin en fazla endüstriyel klima ve soğutma makineleri ihracatı yaptığı ülkeler 
arasında ilk 10 sırada İngiltere, Fransa, Ukrayna, Almanya, Rusya Federasyonu, Yunanistan, Romanya, 
Bulgaristan, Irak ve Kazakistan yer almaktadır. Söz konusu ülkeler arasında en fazla ihracat artışının 
gerçekleştiği ülke % 113 ve 63,2 milyon $ ile İngiltere olmuştur. Türkiye’nin ülkelere göre endüstriyel klima 
ve soğutma makineleri ihracatı grafiğine bakıldığında İngiltere’nin %15, Fransa ve Ukrayna’nın %6, 
Almanya ve Rusya Federasyonu’nun %5’lik bir paya sahip olduğu görülmektedir [4].  İGEME ve OAİB 
Sektör Raporlarından da anlaşılabileceği üzere ISK sektörünün Türkiye’nin ihracatına oldukça ciddi katkı 
yaptığı ortadadır. 
 
Söz konusu durum ihracat noktasına geldiğinde, sektörümüzün bölgesindeki ticari büyüklüğünün, 
hareketliliğinin ve etkinliğinin düzeyini göstermesi bakımından ulusal ve uluslararası seviyede düzenlenen 
çeşitli sektörel sergi ve fuarlardan kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Fuarların ihracata önemli katkılar 
sağlaması da bu değerlendirmeyi yapmanın isabetli olacağını göstermektedir. 
 
Sektörümüzün Avrupa’daki en büyük fuarlarından bir tanesi Almanya’da düzenlenen Chilventa (Eski hali ile 
IKK) fuarıdır. Grafik 2’de Almanya Chillventa (IKK) fuarlarına katılan Türk firmalarının yıllara göre sayıları 
görülmektedir [5]. Türk firmalarının ihracat olanaklarını artırmaya çalıştıklarının açık göstergesidir.  
 
Diğer bir ihracat etkinliği 2008 yılında Türk fuar yapımcıları tarafından –birbiri ardınca- organize edilen 
Ukrayna, Rusya ve Kazakistan Fuarlarıdır [6]. Sektörel firmalarımızın yanı sıra sektörel fuarcılığımızın da 
ihracat atılımı yapmakta olduğu görülmektedir. 
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Grafik 2. Almanya IKK ve Chillventa Fuarlarına Katılan Türk Firmalarının Yıllara Göre Sayıları 
 
 

Ülkemizde de ISK sektörüne yönelik ulusal ve uluslar arası fuarlar oldukça geniş katılım ile 
düzenlenmektedir. Türkiye’de büyük şehirlerimizin tümünde (İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Isparta, 
Trabzon, vs.) bu alana yönelik fuar organizasyonları mevcuttur ve ilgi yüksek olmaktadır.  Farklı 
şehirlerimizde yapılan fuarlar hemen hemen iki yıl arayla organize edilmektedir. Ancak bu ayarlamalar 
genellikle her yıl bir başka şehirde fuar etkinliği olması biçiminde tertiplenmektedir. Bunun yanı sıra, sergi 
ve fuar etkinliği ile birlikte sektörel bir kongre veya sempozyum tarzı teknik bir toplantının örgütlenmesi de 
oldukça iyi sonuçlar vermektedir [7] [8]. 
  

 
Grafik 3a. ISK SOdex İstanbul Fuarı 1997-2008 

Ziyaretçi Sayısı 
 

Sektörün Türkiye’deki en önemli fuarı iki yıl arayla 
düzenlenmekte olan ISK Sodex İstanbul fuarıdır. ISK 
Sodex İstanbul fuarı aynı zamanda ülkenin ve 
Avrupa’nın da en büyük fuarlarındandır. Grafik 2 A,B 
ve C’de ISK Sodex fuarlarının son on yıllık gelişimi 
verilmiştir [6]. Chillventa 2008 fuarının verileri ile 
karşılaştırıldığında ülkemizde düzenlenen böyle bir 
fuarın Türk ISK sektörünün hangi boyutta olduğunu 
göstermesi açısından önemlidir. (Chillventa 2008 
Katılımcı Firma sayısı:804, Ziyaretçi Sayısı:29.490, 
Net Stand Alanı: 30.000 m2 [5]) 
 

 
Grafik 3b. Net Stand Alanı (m2) 

 
 

Grafik 3c. Katılımcı Firma Sayısı 
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1.2   Türkiye’deki Sektörel Firmaların Durumuna Genel Bakış 
 
0cak 2008 tarihinde yayınlanan Teskon 2007 Kongre Bülteninde ülkemizdeki ISK sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların %94'ünün KOBİ niteliğinde olduğu; bu firmalarım toplam ciro içinden % 92 pay aldıkları; 
yarattıkları katma değerin sektördeki toplam katma değerin %74'ü; toplam istihdamın ise %96'sı olduğu 
ifade edilmektedir [9]. Bu bilginin yanı sıra, genel olarak tüm sektörel firmaları kapsayacak düzeyde 
birleştirilmiş bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Ancak, etkin düzeyde faaliyet gösteren bir kaç sektörel derneğin 
kendi uzmanlık alanlarına yönelik olarak yürüttükleri az sayıda çalışma mevcuttur. Örneğin, POMSAD 
tarafından yapılan çalışmada, kurumsallaşmış, teknik ve finansman yapısı oturmuş, öz kaynak/yabancı 
kaynak dengesini sağlamış firma sayısının %9-10 dolaylarında olduğu ifade edilmekte; sektörde firma 
yapılanmasının kobi niteliği ağır basan yapılardan oluştuğu ortaya konmaktadır [10]. 
 
Sektörde kobi niteliğinde firma yapısı ağırlıklı olmakla birlikte, tanınmış büyük nitelikli işletmeler de oldukça 
etkin faaliyetler yürütmektedir. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Ağustos ve Eylül 2008 tarihilerinde 
yayınladığı Türkiye’nin ilk ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu 2007 raporlarında sektörümüzden de firmalar 
yer almaktadır. Arçelik A.Ş. (7), Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. (30), Türk Demir Döküm Fabrikaları 
A.Ş. (95), Arçelik-Lg Klima San. ve Tic. A.Ş. (98), Baymak Makina San. ve Tic. A.Ş. (297) ve Alarko Carrıer 
San. ve Tic. A.Ş. (335) İSO’nun ilk 500 firma sıralaması içinde; Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava 
Tesis.İhr. İth. San. ve Tic. A.Ş.(448) İSO’nun ikinci 500 firma sıralaması içinde bulunan (SKİD üyesi) 
firmalardır [11].  
 
Diğer taraftan Türkiye, ISK sektöründe uluslararası büyük imalatçıların üretim noktalarından bir tanesidir. 
Avrupa, Eski Doğu Bloğu Ülkeleri, Orta Doğu, Kafkasya ve Akdeniz ülkelerine yakınlık, kolay iletişim ve 
ulaşım imkânları, ortak (benzer) AB talimatları, standartlar ve direktiflerinin kullanılıyor olması, İyi eğitimli ve 
kalifiyeli teknik personel, benzer sosyal hayat tarzı, gelişmiş demokratik tecrübe, düşük enflasyon oranı, 
Avrupa ile karşılaştırıldığında daha düşük işgücü maliyetleri vb. unsurlar uluslararası firmaların tercihlerinde 
önemli rol oynamaktadır. 
 
Koreli LG, Amerikalı Carrier ve Johnson Controls, İtalyan Feroli, Alman Viessmann, Spheros ve Burgmann, 
İngiliz Baxi Group gibi önemli uluslararası firmalar Türkiye’de, ortaklı veya tamamen yabancı sermayeli 
girişimlerinde üretim yapmaktadır [12]. Üretimin yanı sıra, ithalatın da oldukça yaygın olması sebebi ile 
ülkemiz yerli ve yabancı marka birçok ürünün kullanıldığı çeşitliliğe sahiptir. 
 
 
1.3   Türkiye’deki Sektörel Örgütlerin Durumuna Genel Bakış 

 
Ülkemizde, ISK sektörü içerisinde farklı kuruluş amaçları taşıyan birçok dernek ve vakıf etkin bir biçimde 
faaliyet yürütmektedir [12]. Bu kurumların amacı genelde üyelerinin çıkarlarını korumak, üyeleri arasında 
işbirliği sağlamak, üyelerinin üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirliğini sağlamak, üyelerinin sorunlarını 
çözmek için gerekli çalışmaları yapmak, üyelerinin haklarını ulusal ve uluslararası düzeyde korumak ve 
konusunda ülkenin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için çevre korumasına ve ülke ekonomisine katkı 
sağlayabilecek çalışmaları yapmaktır. 
 
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD), Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı 
(ISKAV), Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği (POMSAD) ,Ege Soğutma Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (ESSİAD), Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER), Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri 
ve İşadamları Derneği (DOSİDER), Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği (KBKSB), İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği (İMSAD), Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derneği (BEYSAD), Soğutma Sanayi 
İşadamları Derneği (SOSİAD), Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), Mekanik Tesisat Müteahhitleri 
Derneği (MTMD), İklimlendirme ve Soğutma Teknikerleri Derneği (İKSODER), İklimlendirme-Soğutma 
Eğitim, Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA), sektörel kurumlardır. Vakıf ve Derneklerin yanı sıra, 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, TOBB, İSO vb. örgütlerin iklimlendirme meclisleri ve uzman tesisat 
komisyonları mevcuttur. 
 
Yukarıda belirtilen derneklerin birçoğu, sektörde faaliyet gösteren firma ve çalışanların büyük çoğunluğunu 
temsil etmektedir. Örneğin, 2008 sonu itibarı ile Türkiye İklimlendirme ve Soğutma sektörünün 74 firması 
İSKİD üyesidir. Özellikle iklimlendirme ve klima alanlarında, İSKİD üyeleri Türkiye pazarının %80 ile %90’ını 
temsil etmektedir [13]. ESSİAD tarafından yapılan değerlendirmeye istinaden, ESSIAD üyesi asil 82 firma 
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bulunmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren  özellikle batı bölgelerinde yaklaşık 150 firma bulunduğu ifade 
edilmekte dolayısıyla da ESSİAD’ın temsil ettiği  oran firma sayılarına istinaden %54’e karşılık gelmektedir. 
Ancak, ticari aktivite ve pazar payına göre hesap yapıldığında temsiliyetin çok daha yüksek bir oranda 
olduğu görülmektedir [14]. POMSAD bir diğer etkili sektör derneğidir. POMSAD üyesi olan yaklaşık 40 
firmanın sektörün en büyük temsilcileri konumunda oldukları ve İhracat rakamlarına bakıldığında 
Türkiye’nin pompa-vana sektöründe %80 civarı ihracatını üyeleri tarafından yapıldığı belirtilmektedir [10]. 
DOSİDER sektörün önde gelen 23 yerli ve yabancı firmasının üyesi olduğunu ve bu firmaların doğalgaz 
sektörünün yaklaşık % 95’ini teşkil etmekte olduğunu ifade etmektedir [15].   
 
Sektörel dernekler, yürüttükleri eğitim faaliyetleri, düzenledikleri sempozyumlar, üniversite sanayi işbirliği 
alanındaki organizasyon çalışmaları, üye bilgilendirme faaliyetleri, ulusal ve uluslar arası fuar ve sergi 
organizasyonlarına destekleri ile ülke düzeyinde ciddi bir görev üstlenmişlerdir. Sektörel dernekleri birbirleri 
ile iletişim halindedirler. Burada bahsedilebilecek eksikliklerden en önemlisi, kurumsal olarak oluşturulmuş 
bir üst eşgüdüm organizasyonunun olmamasıdır. Eğitim, istatistik, envanter, işgücü vb. konularında 
bütünleşmiş bir şemsiye kurumu stratejik bir yapılanma sağlanmasında oldukça önemli bir rol üstlenebilir. 
 
 
1.4  Türkiye’deki Sektörel Basın ve Yayınların Durumuna Genel Bakış 

 
Ülkemizde ISK sektörünün genişliği ve etkinliği ile doğrudan ilişkili olarak, teknik düzeyde kitap, hakemli 
dergi, kılavuz, çeviri vb. tarzı mesleki yayınlar ile periyodik olarak yayınlanan magazin niteliğinde birçok 
çalışma mevcuttur. Mesleki yayınlar genellikle odalar, sektör dernekleri, vakıflar ve firmalar tarafından 
hazırlanmaktadır. Makine Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Soğutma Tesisatı, Hijyen kitapları; 
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği tarafından çevirisi yapılarak yayınlanan ASHRAE, REHVA kitapları, 
sözlükler, teknik kitaplar; ISKAV tarafından yayınlanan Klima Santrali, Endüstriyel Kazanlar, vb. kitapları; 
sektör firmalarından Alarko, Isısan, Friterm A.Ş vd. tarafından yayınlanan kitaplar, kılavuzlar, broşürler 
sektöre kazandırılmış faydalı eserlerden bazı örneklerdir.  
 
Ticari ve teknik içeriğe sahip süreli magazin yayınları ağırlıklı olarak özel sektörel yayın firmaları tarafından 
yönetilmektedir. Derneklerinde kendi dergileri ve bültenleri belirli aralıklarla yayınlanmaktadır. Makine 
Mühendisleri Odası tarafından iki aylık periyotlarla çıkartılan “Tesisat Mühendisliği” dergisi ve Ege Soğutma 
Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) tarafından üçer aylık periyotlarla çıkartılan “Soğutma Dünyası” 
dergisi hakemli sektör dergileridir.   Türk Tesisat Mühendisleri Derneği tarafından çıkartılan “TTMD” Dergisi 
bir diğer teknik içerikli dergidir. Özel sektörel yayın firmaları tarafından çıkartılan teknik ve ticari içeriğe 
sahip magazin dergilerinden başlıcaları şunlardır: Tesisat (Teknik Yayıncılık), DTK (Doğal GAZ Tesisat 
Klima) ( Fom Ajans), Termodinamik, Tesisat Market, ISK (Doğa Yayıncılık), RVC IST (Dünya Fuar Yapım) 
[16]. 
 
 
1.5 Türkiye’deki Sektörel Kongre ve Sempozyumların Durumuna Genel Bakış 
 
Ülkemizde ulusal ve uluslararası seviyede sektörel kongre, konferans ve sempozyumlar düzenlenmektedir. 
Bilimsel çalışmaların ve son teknolojik yeniliklerin sektörde yer alan üniversiteler, firmalar, çalışanlar 
arasında paylaşılması oldukça önemli bir durum, sektörün tüm paydaşları için ciddi bir fırsattır. Geniş 
katılım ile düzenlenen sektörel bilimsel toplantılarımızın başlıcaları şunlardır: 1993 yılından bugüne her iki 
yılda bir İzmir Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen, “Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi-
TESKON” [7]; 1994 yılından bugüne her iki yılda bir Türk Tesisat Mühendisleri Derneği tarafından 
düzenlenen “Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu” [17]; 2005 yılından itibaren her iki yılda 
bir Antalya Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen “Ulusal İklimlendirme Kongresi” [18]. 
 
Ulusal örgütlerin düzenlediği bilimsel toplantıların yanı sıra, 2010 yılında ülkemizde Dünya çapında önemli 
bir sektörel kongre düzenlenecektir. Avrupa Isıtma ve İklimlendirme Dernekleri Federasyonu (REHVA) 
tarafından organize edilen "Clima 2010 - 10.Dünya Klima Kongresi"  2010 yılının Mayıs ayında Antalya' da 
yapılacaktır. 1980'lerden bu yana düzenli olarak yapılan Dünya Klima Kongresi'nin tüm organizasyon 
sorumluluğu REHVA  tarafından 2010 yılı için Türk Tesisat Mühendisleri Derneği' ne verilmiştir [17].  
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1.6 Türkiye’deki Nitelikli Sektörel Çalışan Durumuna Genel Bakış 
 

Her geçen yıl bir önceki yıla oranla hızla büyüyen ISK sektöründe, diğer endüstri ve sektörlerimizde de 
görüldüğü üzere nitelikli çalışan eksikliği hissedilmektedir. ISK sektörünün yaklaşık on sekiz bin kişiye 
istihdam sağladığı ve on bin kişilik daha nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyduğu ifade edilmektedir. 
Özellikle, split klima kullanımının son yıllarda yaygınlaşması ile birlikte klimaların bakım ve servis 
hizmetlerinde görev alacak kişilere ihtiyaç artmıştır [19]. 
 
POMSAD tarafından yayınlanan sektör raporunda, kendi iş kolu dahilinde çalışan sayılarına yönelik detaylı 
bilgi verilmektedir: “Pompa üretim sektöründe yer alan firmalarda, satış, dağıtım ve pazarlama hizmetleri de 
dahil (bayilikler, dağıtım hizmeti ve servis veren yan sektörler hariç) 6.500 civarında kişi çalışmaktadır. Bu 
firmalarda Ar-Ge hizmetleri ile ilgili (projelendirme dahil) toplam 240 kişi (%3,7) kadar çalışmaktadır. 
İstihdam edilen mühendis sayısı ise 450 (% 6,9) dolayındadır. Vana imalat sektöründe 5-10 işçi çalıştıran 
mikro firmalar %20 oranındadır. Tüm sektörde 5.500 kişi çalışmakta olup; Ar-Ge’de çalışan eleman sayısı 
135 (% 2,45),  mühendis sayısı ise 350 (% 6,3) civarındadır [10].” (Pomsad verileri ile yukarıdaki ilk bilgi 
karşılaştırıldığında sektörün istihdam miktarının çok daha yüksek olduğu düşünülebilir. Sektörün işgücü 
durumunu bir bütün halinde ortaya koyan bir çalışmanın temin edilebileceği bir merkez olmaması nedeni ile 
bu çalışma dahilinde ulaşılabilen bilgiler sınırlı kalmıştır). 
 
İSKİD tarafından, geçtiğimiz yıllarda kendi üyeleri içerisinden 26 firma (% 35,13) ile yapılmış bir anket 
çalışmasına istinaden, bu firmalarda % 35’i beyaz yaka ve %65’i mavi yaka olmak üzere toplam 1909 kişi 
çalıştığı tespit edilmiştir. Yüksek lisans ve doktora seviyesindeki çalışan sayısının % 2,51 olduğu; ar-ge 
bölümlerinde çalışan toplam personel sayısının genel içerisindeki oranının % 6,76 olduğu elde edilen 
verilerdendir. Lisans düzeyindeki çalışan sayısı %25,93’tür. [13].  
 
Üniversitelerde ve meslek liselerinde iklimlendirme ve soğutma alanına yönelik bölümlerin sayısı her geçen 
yıl artmaktadır. Liselerdeki sektörel mesleki eğitime yönelik edinilen bilgilere istinaden son durum şu 
biçimdedir: 2006 yılından daha önce Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise bölümleri “Soğutma ve 
İklimlendirme” bölümleri olarak açılmaktaydı. 2007 yılında yapılan bir proje ile (MEGEP) sıhhi tesisat, ısıtma 
ve doğal gaz bölümleri ile soğutma bölümleri birleştirilmiştir. Modüler eğitime geçiş ve liselerin 4 yıla 
çıkarılmasıyla alt uzmanlık alanları şeklinde tüm mekanik tesisat dalları birleştirilmiş ve  " Tesisat Teknolojisi 
ve İklimlendirme" adı verilmiştir. Bundan dolayı liselerdeki bölüm sayılar hızlı bir artış göstermiştir. Bugün 
için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı teknik liselerde 162 adet “Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme” bölümü 
mevcuttur [20]. 
 
“Üniversitelerin Meslek Yüksekokulları bünyesinde yer alan “İklimlendirme Soğutma Programları”, sektörün 
ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılayan en önemli eğitim kurumlarıdır. Ancak, bu program 
mezunlarının sahip oldukları niteliklerinin, sektör beklentilerini karşılamada yeterli olduğunu söylemek çok 
zordur. Bunun sebepleri arasında, üniversite öncesi eğitim ve öğretimden gelen eksikler, meslek 
yüksekokullarına öğrenci seçim sistemi ve sınavsız geçiş uygulaması, meslek yüksekokullarındaki teknik 
eğitim alanındaki mevcut yanlış yaklaşım ve uygulamalar gibi benzeri birçok etmene bağlıdır [21].” 
Ülkemizde bugün, 35 Meslek Yüksekokulu eğitim faaliyeti yürütmektedir [20]. 
 
Sektörün bir diğer nitelikli işgücü Makine Mühendisleridir. Makine Mühendisliği bölümlerinin “Isı Proses” ana 
bilim dalları ISK sektörüne mühendis yetiştirmektedir. ISK sektörü içerisinde çalışacak olan makine 
mühendislerinin termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, ısıtma-soğutma-iklimlendirme alanlarında 
bilgili olmaları istenir. ISK sektörünün şantiye, imalat, ithalat, satış, servis, proje, ar-ge vs. her alanında 
makina mühendisi istihdamının yüksek olduğunu görmek mümkündür. Makina mühendisliğinin imalat 
bölümleri ve endüstri mühendisliği bölümleri de sektörümüze mühendis yetiştiren kurumlardandır. 

 
Bu bölümde yeri gelmişken mühendislerin son yıllardaki gelir seviyelerinin durumuna göz atmak ve ortaya 
çıkan önemli bir gerçeğin altını çizmekte fayda vardır. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
tarafından 2008 Nisan ayı içerisinde yayınlanan 97. Şube Bülteninde mühendislerin yaşam standartları 
hakkında güncel bilgiler aktarılmaktadır. Bu çalışmaya göre, “Mühendislerin sanayi katma değeri içindeki 
ücretlerinin toplam içindeki payı %35,2 oranında azalmıştır. Mühendislik ücretleri, geçim standartları 
endeksine göre son on yıl içinde %56,8 oranında düşmüştür. Mühendislerin yüzde 55’i, 800-1200YTL, 
yüzde 32’si 1300-2900 YTL aylık maaşla çalışmaktadır [22].” Türk-İş tarafından Aralık 2008 tarihinde 
yapılan çalışmada, “dört kişilik bir aile için açlık sınırı yaklaşık 740 TL, yoksulluk sınırı 2 bin 409 TL olarak 
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hesaplanmıştır.”  Bu durumda mühendislerin %75’i gibi büyük bir kısmının yoksulluk sınırının altında 
yaşamakta olduğu ifade edilebilir. ISK Sektörü genelinde çalışanların gelir ve yaşam durumlarının tespit 
edildiği özel bir çalışmaya bu makale kapsamında ulaşılamamakla beraber, ülkemizdeki bu genel durumun 
sektörümüzde yansımalarını gözlemlemek mümkündür.  
 
Sektörümüzde yönetici ve uzman rolü oynayan en önemli meslek grubu olan mühendislerin genel 
yaşam seviyelerindeki bu durum makalemizin konusu olan ar-ge çalışmaları ile de ilişkilenmektedir. 
MMO IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Sonuç Bildirgesinde bu durumun AR-GE alt 
yapısının oluşturulup geliştirilmesi ve küresel rekabete girilmesi önünde ciddi bir zorluk olarak 
tanımlanmaktadır ve sanayinin bütününde mühendis istihdamının artırılması gerekliliği 
vurgulanmaktadır [23].  
 
 
 
 
2. İKLİMLENDİRME VE TESİSAT ENDÜSTRİSİNİN AR-GE ALT YAPISININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Birinci bölümde aktarılan bilgiler ve verilerden anlaşıldığı üzere, iklimlendirme ve tesisat endüstrisi, 
ülkemiz açısından bu denli yüksek sektörel seviyeye, öneme, teknik alt yapı ve bilgi birikimine, 
örgütlülüğe, nitelikli insan kaynağına ve pazar payına sahip olmasına rağmen araştırma, ürün 
geliştirme ve yenilik (inovasyon) faaliyetlerinde maalesef yolun başındadır [9]. Bu nedenledir ki, 
sektörel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine verilmesi gereken önem rakip diğer ülkelerin 
uygulamalarından çok daha fazla olmalıdır. 
 
Bu bölümde ulusal ISK iklimlendirme ve tesisat endüstrisinin ar-ge alt yapısının değerlendirilmeye 
çalışılacaktır. Değerlendirme üç bölümde yapılacaktır: 
 
1. Anket ve sektörel örgütlerin verilerinden ar-ge alt yapısının tespit edilmeye çalışılması 
2. Eurovent sertifikası verileri ve pazar payı oranlarının ar-ge alt yapısı ile ilişkisinin belirlenmesi 
3. Tübitak desteklerinden yararlanan sektörel firma sayısı verilerinden ar-ge alt yapısının durumunun 

değerlendirilmesi çalışılması 
 
 

2.1 Anket ve Sektörel Örgütlerin Verilerinden Ar-Ge Alt Yapısının Tespit Edilmeye Çalışılması 
 
Sektörel dernekler, vakıflar ve meslek odaları tarafından firmalarda ar-ge faaliyetleri bilinci oluşturmak 
için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu amaç doğrultusunda her türlü platform etkin biçimde 
değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Son yıllarda yürütülen çalışmalardan birkaç örnek vermek gerekirse, 
Ekim 2007 tarihinde düzenlenen VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi-TESKON 2007 
kapsamında “Tesisat Sektöründe Yapılan AR-GE Çalışmaları” başlığıyla bir panel düzenlenerek, ulusal 
düzeyde etkinliği ve etkisi yüksek böylesi bir kongrede, konu ilgili tüm paydaşların tartışmasına açılmıştır. 
0cak 2008 tarihinde yayınlanan Teskon 2007 Kongre Bülteninde sektörün ar-ge alt yapısına yönelik şu 
tespitlerde bulunulmuştur: “Sektörde AR-GE altyapısı gelişmemiştir. Ciro üzerinden AR-GE ve inovasyona 
ayrılan harcamalar toplamın %0,6'sı oranındadır. TÜBİTAK ve TTGV desteklerinden (hibe ve kredi) 
yararlanan tesisat sektörü firma sayısı çok az olup, desteklenen firma toplamından ancak %2 pay 
almaktadır. Tesisat sektörünün aldığı toplam “hibe/kredi” miktarı ise değer olarak toplamın %1,6'sıdır [9].” 
 
Nisan 2008 tarihinde, İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Üniversite Sanayi İşbirliği 
ve Burs (ÜSİB) Komisyonu tarafından sektörümüzde Ar-Ge çalışmalarının gelişmesi amacı ile “İSKİD ÜSİB 
Ar-ge Paneli” düzenlenmiştir. Panele sektörde imalat yapan firma temsilcileri, ar-ge faaliyeti yürüten 
firmalardan mühendis ve yöneticiler, üniversitelerden akademisyenler ve destek- teşvik veren kurumların 
temsilcileri, vs. davet edilerek konunun daha kapsamlı tartışılması ve gündemde tutulması sağlanmıştır 
[11]. 
 
Sektörde yürütülen ar-ge faaliyetlerinin gündemde tutulmasının amaçlarından bir tanesi olan bu 
makale kapsamında sektörün ar-ge alt yapısının bütün bir resmini görmek amacıyla kısa bir anket 
çalışması yapılmıştır. Sektörümüzde faaliyet gösteren imalatçı derneklerinin cevaplanması istenilen bu 
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kısa anket İSKİD, ESSİAD, POMSAD, DOSİDER, İZODER, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği 
(KBKSB) ve İMSAD’a gönderilmiştir. Ankete İSKİD, ESSİAD ve POMSAD, DOSİDER cevap 
göndererek katkıda bulunmuşlardır. Ankete verilen cevaplar doğrudan sorulara yönelik olduğu gibi, daha 
önce hazırlanmış olan bir çalışma raporunu göndermek suretiyle de olmuştur. Sektörde oldukça etkin ve 
nitelikli çalışma yapan bu derneklerin gönderdikleri cevapların derlenmiş hali ve edinilen izlenimler detaya 
girmeden aşağıda aktarılmıştır: 
 
1. Sahip olduğunuz üye sayısına veya etkinliğinize göre sektörünüzün yüzde kaçını temsil 

ediyorsunuz? 
Cevap veren derneklerin bu soruya yanıtları daha önceki “1.3 Türkiye’deki Sektörel Örgütlerin 
Durumuna Genel Bir Bakış” bölümünde yer almıştır. Her dernek sektörde oldukça yüksek ve etkin 
bir biçimde temsil oranına sahip olduğunu belirtmiştir. 

 
2. Üyelerinizin ar-ge faaliyetlerinin durumunu öğrenmek için istatiksel bir çalışma yapıldı mı, yapılıyor 

mu? (Cevabınız evet ise aşağıdaki sorulara devam ediniz, Hayır ise burada bırakınız.) 
Ağırlıklı olarak POMSAD ve İSKİD tarafından bu tip bir istatistik ve veri toplama faaliyeti 
yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Özellikle POMSAD tarafından hazırlanan sektör raporunun bu 
faaliyetin çok profesyonelce yapıldığını ortaya koymaktadır [10].  Bunun yanı sıra ar-ge ile ilgili 
anketler düzenleyen üniversitelerin, çeşitli araştırma kuruluşlarının vb. kurumların talepleri olursa 
anketlerini cevaplamaları üzerine üyelerine yönlendirdikleri belirtilmiştir. 

 
3. Ar-ge yapan üye sayınız temsil ettiğiniz sektörün yüzde kaçıdır? 

Bu soruya verilen cevaplar genel olarak sektörün tümü ile karşılaştırmalı olmamıştır. Temsil edilen 
üyelerin içerisinde ar-ge yapanların sayıları verilerek oranların hesaplanması sağlanmıştır. Cevap 
veren derneklerin ar-ge yapan üyelerinin toplam üyeleri içerisindeki oranı yaklaşık % 28’dir. 
 

4. Üyelerinizin ar-ge faaliyetlerine ayırdıkları ortalama ar-ge bütçesi oranı yüzde kaçtır? 
Bu soruya farklı cevaplar verilmekle birlikte oranlar % 0,5’lerden %5’lere kadar değişiklik 
göstermektedir. Bu alanda, makine imalat sanayinin tüm sektörleri için yapılan D.İ.E. Ar-Ge 
envanteri ve MMO MİS Araştırmasına dayanan POMSAD cevabı oldukça güvenilir veriler 
içermektedir. “Bu alanda, yapılan anketler pompa ve vana alt sektörlerinde ciroya göre Ar-Ge 
harcamalarını saptamıştır. Buna göre 1996 yılında Ar-Ge harcamaları payı %0,3 iken, 2004 yılında 
%0,5’e çıkmıştır. Araştırmalar, Ar-Ge projeleri yürütmekte olan pompa ve imalatçıları için bu oranın, 
2005-2007 döneminde, %2,5-5 aralığında seyretmekte olduğunu göstermektedir. Yüksekçe 
görünen bu oran esasen yıllık 250 ile 500 bin USD’lık harcamalara tekabül etmektedir [10]. “ 

 
5. Üyelerinizin ar-ge faaliyetlerine ayırdıkları ortalama insan kaynağı oranı yüzde kaçtır? 

POMSAD tarafından yapılan araştırma kapsamında, pompa alt sektöründe yaklaşık % 3,7 ar-ge 
çalışanı ve %7 mühendis istihdamı; vana alt sektöründe yaklaşık % 2,4 ar-ge çalışanı ve % 6,4’lük 
mühendis istihdamı görülmektedir. İSKİD verilerine göre, ar-ge bölümlerinde çalışan toplam 
personel sayısının genel içerisindeki oranı % 6,76’dır. Bu oranların tüm alt gruplar bazında 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 
 

6. Üyeleriniz arasında ar-ge faaliyetlerinin artırılması amacı ile yaptığınız ve gelecek yıllarda yapmayı 
planladığınız çalışmalar var mıdır? Nelerdir?  
Bu konuda dernekler etkin çalışmalar yapmak için çabalamaktadırlar. Üniversite sanayi işbirliği 
komisyonları dahilinde üyelerinin üniversiteler ile lisans bitirme ödevleri, yüksek lisans ve doktora 
tezleri şeklinde ortak araştırma projeleri yapmalarını sağlamak; yurt dışındaki sektörel yenilikleri 
takip edip üyelerini bilgilendirmek ve bu amaçla sektörel izleme komiteleri kurmak;   ar-ge kılavuz 
çalışmaları yapmak; ar-ge etkinlikleri düzenlemek; sektör raporları hazırlamak; yararlanabilecekleri 
devlet desteklerini tanıtıcı faaliyetler düzenlemek ve bu amaçla yayınlar yapmak; ar-ge 
faaliyetlerinin önemini vurgulayan çalışmalar yapmak, üyelerini ve sektörü sürekli bilgilendirmek ve 
özendirmek yürütülen çalışmalardandır. 
 

Bu makale kapsamında yapılan ve derlenerek aktarılan bu anket elbette ki yeterli bir anket değildir. 
Ancak bu kısa anket bir eksikliği ortaya koymuştur. Sektörümüzde ciddi etkinliğe sahip derneklerin bir 
ya da iki tanesi bu konuda tatmin edici çalışmalara sahiptir. Etkin derneklerimizin birçoğunun üyelerine 
ar-ge konusunda bir istatistik çalışması yapmamış oluşu bu çalışmayla ortaya çıkmıştır. TUİK 
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verilerinin ele alındığı sektörel yayınlar da az sayıdadır. Bu konunun sektördeki tüm derneklerce çok 
ciddi ele alınması ve gerçekçi rakamların ortaya çıkartılıp buna göre stratejiler belirlenmesi gereklidir. 
 
Sektörün ar-ge alt yapısı ile ilgili olarak, POMSAD raporunda belirtilen bazı noktaların, sektörün 
genelini de kapsadığı düşünülerek, burada aktarılması oldukça faydalı olacaktır. Raporda aktarılan 
tespit ve değerlendirmeler şunlardır [10]: 
 
 “Ar-Ge ve Ür-Ge alt yapısı eksik, özgün tasarıma dayalı ürünler geliştirilmekte sıkıntı vardır. Makine 

imalatında mühendislik en önemli katmanlardan biridir. Bunlarda vasıflı eleman sirkülasyonu 
yüksektir ve tesislere alınan mühendisler her bölümde görev yapmaktadır. İnovasyon (yeni ürün 
geliştirme, yeni tasarımlar yapma) katsayısı oldukça düşüktür. Üniversite ile işbirliğinin arttırılması, 
tasarımcı mühendislerin sayısının artırılması, her bir ürün veya ürün grubu üzerinde çalışılması 
markalaşmaya giden yolu açacaktır. 

 Makine imalat sanayinin tüm sektörleri için yapılan D.İ.E. Ar-Ge envanteri ve MMO MİS 
Araştırması, pompa ve vana alt sektörlerinde ciroya göre Ar-Ge harcamalarını  saptamıştır. Buna 
göre 1996 yılında Ar-Ge harcamaları payı %0,3 iken, 2004 yılında %0,5’e çıkmıştır. Araştırmalar, 
Ar-Ge projeleri yürütmekte olan pompa ve imalatçıları için bu oranın, 2005-2007 döneminde, %2,5-
5 aralığında seyretmekte olduğunu göstermektedir. Yüksekçe görünen bu oran esasen yıllık 250 ila 
500 bin USD’lık harcamalara tekabül etmektedir. 

 Diğer alt sektörler ile mukayese edildiğinde, pompa-vana sektöründe Ar-Ge harcamaları payı 
“Gıda, İçki, Tütün makinaları”, “kağıt, karton ve baskı makinaları”, “Tekstil, konfeksiyon ve deri 
makinaları” ile “Diğer özel amaçlı makinalar” alt sektörlerinden küçük, diğer alt sektörlerden 
büyüktür. Ancak genelde bu değerin %1.5 – 2’ye ulaşması halinde önemli bir rekabet yeteneği 
kazanacağı düşünülürse, sektörlerin tamamı henüz yetersiz bir alt yapı oluşturmaktadır.” 

 
 
2.2 Eurovent Sertifikası Verileri ve Pazar Payı Oranlarının Ar-Ge Faaliyetleri ile İlişkisinin 

Belirlenmesi 
 
Eurovent sertifikası, iklimlendirme, soğutma, klima alanında kullanılan belli başlı ürün gamlarına yönelik 
isteğe bağlı alınan, uluslararası “ispat” belgesidir. Ürünlerin kapasite ve performans değerlerinin, Avrupa ve 
diğer uluslararası standartlara göre bağımsız test laboratuarlarında doğrulandığını ispat eden; merkezi 
Paris’te bulunan Eurovent Sertifikasyon Firması tarafından verilen ürün sertifikasıdır [24]. Geçerlilik 
gördüğü temel pazar Avrupa’dır. Eurovent sertifikası bir kalite veya güvenlik sertifikasyonu olmayıp, 
yalnızca imalatçıların yazılımlarında ve teknik ürün kataloglarında yayınladıkları/belirttikleri ürün performans 
ve kapasite değerlerinin doğruluğunu sertifikalamaktadır. Eurovent Sertifikasyon firmasının kurucusu ve 
sahibi Brüksel merkezli Eurovent (isim değişikliği öncesi Eurovent-Cecomaf) Derneğidir. 
 
Sayısı on dokuz olan Eurovent Sertifikasyon programları, konfor klimaları, hassas klimalar, fancoil üniteleri, 
kanallı fancoil üniteleri, soğutma grupları, oda soğutucu evaporatörler, hava soğutmalı kondenserler, kuru 
soğutucular, soğutma kuleleri, klima santralleri, soğutuculu teşhir dolapları, kanatlı borulu tip ısıtma ve 
soğutma eşanjörleri, plakalı ve döner tip hava-hava eşanjörleri, hava filtreleri, soğuk tavan üniteleri ve çatı 
tipi klima üniteleri ürün gruplarını kapsamaktadır. Katılımcı firmalar birden fazla sertifikasyon programına 
dahil olabilmektedir. Eurovent Sertifikasyon Programlarına Ürün Grubu Bazında Katılımcı sayıları Tablo 
1.’de verilmiştir. Klima Santralleri, soğutma grupları ve fancoil ürün gruplarının sırasıyla en fazla sayıda 
katılımcıya sahip programlar oldukları görülmektedir [24].  
 
Ürünler için sertifikayı bir kez almak yeterli olmamaktadır. Her program için farklı periyotlarda tekrar testleri 
yapılması zorunludur. Sertifika alma süresi, programın yapısına bağlı olarak değişmekle birlikte -
Eurovent’teki bürokratik süreçlerin ve test merkezinin yoğunluğunun da etkisiyle- yaklaşık 1,5 – 2 yılı 
bulabilmektedir. Sertifika bedeli programda uygulanacak testlerin sayısına bağlı olarak değişmektedir.  
Bunun yanı sıra, Eurovent tarafından yıllık üyelik bedeli alınmaktadır. 
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Tablo 1. Eurovent Sertifikasyon Programlarına Ürün Grubu Bazında Katılımcı sayıları [24] 
Sertifikasyon Programı Sayı  Oran Sertifikasyon Programı Sayı  Oran 

1 Konfor Klimaları (12 kW altında) (AC1) 29 11,7% 11 Soğutma Kuleleri (CT) (¹) 

2 Konfor Klimaları (12-45 kW) (AC2) 16 6,5% 12 Klima Santralleri (AHU) 42 16,9% 

3 Konfor Klimaları (45-100 kW) (AC3) 2 0,8% 13 Soğutulmuş Teşhir Dolapları 
(RDC) 

(¹) 

4 Hassas Klimalar (CC) 1 0,4% 14 Isıtma ve Soğutma 
Bataryaları (HECOILS) 

3 1,2% 

5 Fan Coil Üniteleri (FC) 36 14,5% 15 Plakalı Tip Hava-Hava 
Eşanjörler (AAHE) 

7 2,8% 

6 Ducted Fan Coil Üniteleri (FCP) 14 5,6% 16 Döner Tip Hava-Hava 
Eşanjörler (AARE) 

9 3,6% 

7 Soğutma Grupları (LCP) 41 16,5% 17 Hava Filtleri (F5-F9 Sınıfı) 
(Filters) 

11 4,4% 

8 Oda Soğutucu Evaporatörler (HECOOL) -
CERTIFY ALL (²) (³) 

10 4,0% 18 Soğuk Tavan Üniteleri (CB) 4 1,6% 

9 Hava Soğutmalı Kondenserler (HECOND) -
CERTIFY ALL(²) (³) 

10 4,0% 19 Çatı Tipi Klimalar (RT) 4 1,6% 

10 Kuru Soğutucular (HEDCOOL) – 
CERTIFY ALL(²) (³) 

9 3,6%  

(¹)Eurovent web sayfasında “Soğutma Kuleleri” ve “Soğutuculu Teşhir Dolapları” ürün gruplarına yönelik olarak katılımcılar 
belirtilmediği için sayılar tabloya aktarılamamıştır.     
(²)Certify All sertifikasına sahip toplam 10 ( Kuru Soğutucularda 9) farklı ticari marka mevcuttur. Bu firmaların bir bölümü diğer 
markaların grup firmaları bünyesinde yer almaktadır. Bu nedenle Certify All sahibi toplam 7 firma olduğu biçimde bir yaklaşımda 
da bulunulabilir.     
(³)Certify All sertifikası, Oda Soğutucu Evaporatörler, Hava Soğutmalı Kondenserler ve Kuru Soğutucular ürün grupları için 
birlikte verilen bir sertifikadır. Bu sertifikaya sahip olan firmanın, belirtilen ürün gruplarından herhangi birinin üretimini yapmıyor 
olması durumu hariç, ürün gruplarının tek tek sertifikalanması yapılmamaktadır.  
(Kaynak: Eurovent web sayfası, Erişim tarihi Ocak 2008. Yukarıda belirtilen sayılar bilgilerden derlenerek, tablolaştırılmıştır.) 
 
Eurovent Sertifikasyon programlarına farklı kıtalardan olmak üzere toplam 32 ülkeden 178 adet katılımcı 
firma mevcuttur. Ülkelere göre sertifikalı firma sayılarının gösterildiği Tablo 2.’de, katılımcı sayısına göre ilk 
üçte İtalya (35), Fransa (34), ve Almanya’nın (21) yer aldığı görülmekte; Türkiye’nin 13 katılımcı ile ilk üç 
ülkeden hemen sonra gelen 4. en fazla sertifikaya sahip ülke olduğu göze çarpmaktadır [24].  
 
 
Tablo 2. Ülkelere Göre Sertifikalı Firma Sayısı [24] 

Ülke Sayı Ülke Sayı Ülke Sayı 
1 İTALYA 35 19,7% 12 DANİMARKA 3 1,7% 23 BAHREYN 1 0,6%
2 FRANSA 34 19,1% 13 FİNLANDİYA 3 1,7% 24 B.ARAP EMİR. 1 0,6%
3 ALMANYA 21 11,8% 14 HOLLANDA 3 1,7% 25 HİNDİSTAN 1 0,6%

4 TÜRKİYE 13 7,3% 15 S.ARABİSTAN 3 1,7% 26 HONG KONG 1 0,6%

5 İSVEÇ 11 6,2% 16 İSVİÇRE 2 1,1% 27 LİHTENŞTAYN 1 0,6%
6 İSPANYA 9 5,1% 17 KORE 2 1,1% 28 LÜBNAN 1 0,6%
7 İNGİLTERE 7 3,9% 18 MALEZYA 2 1,1% 29 NORVEÇ 1 0,6%
8 JAPONYA 4 2,2% 19 MISIR 2 1,1% 30 POLONYA 1 0,6%
9 AVUSTURYA 3 1,7% 20 PORTEKİZ 2 1,1% 31 ÜRDÜN 1 0,6%
10 BELÇİKA 3 1,7% 21 SLOVENYA 2 1,1% 32 YUNANİSTAN 1 0,6%
11 ÇİN 3 1,7% 22 ABD 1 0,6%         
1.Aynı Sayıda katılımcıya sahip ülkeler alfabetik olarak sıralanmıştır.  
2.Aynı Firmanın farklı ticari markası (yada markaları) Euroent tarafından farklı markalar olarak nitelenebilmektedir. Bu duruma 
uygun olarak sayım ve tablolaştırma yapılmıştır. 
(Kaynak Eurovent web sayfası, Erişim tarihi Ocak 2008. Yukarıda belirtilen sayılar bilgilerden derlenerek, tablolaştırılmıştır.) 
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Ülkemizde, İstanbul’da (Gebze de dahil) 6 adet, İzmir’de 5 adet ve Ankara’da 2 adet olmak üzere, Eurovent 
sertifikası olan toplam 13 firma vardır. Firmalarımız, klima santralleri (10 katılımcı), kanatlı borulu tip ısıtma 
ve soğutma eşanjörleri (3 katılımcı), fancoil üniteleri (1 katılımcı) ve çatı tipi klimalar (1 katılımcı) olmak 
üzere 4 farklı program kapsamında sertifikalanmıştır [24]. (Klima santrali programında şu an için üç 
katılımcı firmanın sertifikaları tekrar testi onayı beklemektedir. Bir firmanın sertifika süreci yeni sonuçlandığı 
için Eurovent web sayfasındaki listede henüz yer almamaktadır.) Eurovent sertifikası olan işletme sayımızın 
önümüzdeki yıllarda artacağı tahmin edilmektedir. Burada dikkat çeken önemli bir nokta vardır. Klima 
santralleri programında Türk firmalarının oranı (%24)  dikkate değer seviyede yüksektir. Bunun yanı sıra, 
ısıtma ve soğutma eşanjörü programının katılımcılarının tümü Türk firmalarıdır.  
 
Eurovent’ten derlenen bu veriler İSKİD 2007 yıllık istatistikleri ile birlikte değerlendirildiğinde ortaya oldukça 
önemli sonuçlar çıkmaktadır. Türk Firmalarının Eurovent Sertifikası sahip oldukları ve olmadıkları birkaç 
örnek ürün grubunun imalat, ihracat ve ithalat durumu incelendiğinde, Eurovent sertifikasına sahip 
olduğumuz ürün gruplarında ithalatın ihracata oranla çok daha geride olduğu görülmektedir. Grafik 4 ve 
Grafik 5’ten görüldüğü üzere Eurovent sertifikasına sahip olduğumuz ürünlerin imalat, ihracat ve iç 
satış miktarı ithal ürünlerin çok daha üzerindedir. 
 

 
 

Grafik 4. Klima Santrali Hücreleri İmalat-İthalat-İhracat-İç Satış verileri (adet) [25] 
 

 
 

Grafik 5. Isı Değiştirici Bataryalar İmalat-İthalat-İhracat-İç Satış verileri (adet-m2) [25] 
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Grafik 6.’da ise soğuk su üretici gruplar ürün grubunda ithalat ağırlıklı bir durum olduğu açıktır. 
Eurovent’in Soğutma Grupları (LCP) programı incelendiğinde bu programda ülkemizden hiçbir 
firmanın yer almadığı görülmektedir [24]. Bu durum da İmalat-İthalat-İhracat-İç Satış dengesini 
etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi olarak yorumlanabilir. 
 

 
 

Grafik 6. Soğuk Su Üretici Grup İmalat-İthalat-İhracat-İç Satış Verileri (Adet) [25] 
 
Eurovent sertifikası alımı sürecinin ar-ge çalışması gerektirdiği düşünülürse, ar-ge faaliyeti yürüten ve 
bunu ürünlerine aldığı performans sertifikası ile ortaya koyan sektör firmalarımızın pazar paylarını 
nasıl artıracağı çok açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu durum ar-ge çalışmalarının firmaların 
pazar payının artırılmasında önemli bir gösterge olarak ortaya çıktığının da bir ispatıdır. 
 
 
2.3 TÜBİTAK-TEYDEB Desteklerinden Yararlanan Sektörel Firma Sayısı Verilerinden Ar-Ge Alt 

Yapısı Durumunun Değerlendirmesi Çalışılması 
 
Araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerine yatırım yaparak daha ileri düzeye ulaşmak isteyen 
işletmeler, ar-ge çalışmaları kapsamında yapacakları harcamalarda farklı finansman kaynakları 
kullanabilirler. Bunlar işletmenin öz kaynakları, halka açık sermaye artırımı, banka kredileri, girişim 
(risk) sermayesi,  uluslararası fonlar ve son yıllarda ülkemizde oldukça ciddi miktarlarda ve yaygın bir 
biçimde verilen kamu destek ve teşvikleri olabilir.  
 
Ülkemizin uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmak; sürdürülebilir teknolojik, sosyal ve ekonomik 
gelişimi sağlayarak refahı yükseltmek en önemli ulusal amaçlardan bir tanesidir [26]. Bu amaç 
doğrultusunda kamu ya da kamu ile ilişkili kurumlar (TÜBİTAK-TEYDEB, TTGV, KOSGEB ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı)  tarafından ar-ge faaliyetleri desteklenmekte ve teşvik edilmekte; bu amaçla 
kaynaklar her geçen yıl arttırılmaktadır (Bkz.Grafik 7) [27]. 
 
Ülkemizde araştırma kurumlarına, üniversitelere, araştırmacı ve girişimcilere, kamu kurumlarına ve 
özel işletmelere yaygın olarak ar-ge desteği sağlayan ve ar-ge faaliyetleri için ulusal düzeyde 
yönlendirici olan en önemli kurum TÜBİTAK’tır [28],[29]. TÜBİTAK ar-ge destek programları ve 
planlanan faaliyetler TÜBİTAK-TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) 
tarafından yürütülmektedir.  
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Grafik 7. 2000-2008 Yılları Arasında Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destek Programları 
Kapsamında Sağlanan Destek Tutarının Yıllara Göre Dağılımı (Açıklama: 313 Milyon YTL 2008 yıl 

sonu öngörüsü olup, 31 Ekim 2008 itibariyle ödenen tutar 217 Milyon YTL’ dir.) [27] 
 
İklimlendirme ve tesisat sektörümüz içerisinde TÜBİTAK-TEYDEB desteklerinden yararlanan firma 
sayısı verilerinden ar-ge alt yapısının durum değerlendirmesi çalışması bir diğer yaklaşımdır. 
(TÜBİTAK’ın yukarıda belirtilen misyonu ve öncülüğü nedeni ile bu kısımda TÜBİTAK-TEYDEB 
verilerinin incelenmesinin yeterli olduğunu düşünmekteyim.) TEYDEB bünyesinde yürütülen destek 
programlarına ilişkin istatistikler yıl içerisinde Ocak ve Temmuz aylarında güncellenmektedir. Ağustos 
2008 tarihinde yapılan son güncellemeye istinaden TEYDEB tarafından desteklenen kuruluş sayısı 
2086’dır [30]. Ağustos 2008 tarihinde yayınlanmış olan, desteklenen kuruluş listesi içerisinde 
sektörümüzden firmaların sayısı tespit edilmeye çalışılmıştır. 
 
2086 adet desteklenen kuruluşu içeren listeden sektörümüzün anahtar kelimeleri ile arama yapılmıştır. 
Anahtar kelimeler olarak “ısıtma, soğutma, iklimlendirme, klima, havalandırma, gaz, termik, ısı, tesisat, 
arıtma, boru, pompa, vana, yalıtım, güneş enerjisi ve buhar” seçilmiştir. Belirtilen arama kelimelerine 
istinaden -ikilemeler olmaksızın yapıla sayımda- 55 adet sektörel firma tespit edilmiştir. Bu rakam 
oransal olarak genel toplam içerisinde %2,63’e karşılık gelmektedir. 
 
Daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere, bu konuya yönelik olarak Teskon 2007 Kongre Bülteninde şu 
tespitlerde bulunulmuştur: “TÜBİTAK ve TTGV desteklerinden (hibe ve kredi) yararlanan tesisat sektörü 
firma sayısı çok az olup, desteklenen firma toplamından ancak %2 pay almaktadır. Tesisat sektörünün 
aldığı toplam “hibe/kredi” miktarı ise değer olarak toplamın %1,6'sıdır [9].” Görüldüğü üzere rakamlar 
birbiriyle uyumludur. Sektörün devlet desteklerinden yararlanma oranı yaklaşık %2 mertebelerindedir. Bu 
hali ile de ar-ge alt yapısının gelişmiş olduğunu iddia etmek güçtür. 
 
 
 
 
3. TÜRKİYE İKLİMLENDİRME VE TESİSAT SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERDE AR-GE VE 

YENİLİK FAALİYETLERİNİN YÖNETİMİ ÜZERİNE ÖNERİLER 
 
Temel üç bölümden oluşan bu makalenin birinci bölümünde, sektörü ve bileşenlerini genel hatlarıyla 
görebilmek amacıyla değerlendirmeler yapılmıştır. Makalenin ikinci bölümünde, sektörel endüstrinin 
ar-ge alt yapısı üzerinde durulmuştur. Takip eden üçüncü ve son bölümde ise sektörde faaliyet 
gösteren işletmelerde ar-ge ve yenilik faaliyetlerinin yönetimi üzerine öneriler tartışılacaktır. 
 
 
3.1 Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Üzerine Temel Tanımlar ve Tanımların Önemi 
 
Ortak bir algılama ve anlayış yaratmak için, araştırma, ürün geliştirme ve yenilik üzerine ulusal ve 
uluslararası literatürde kullanılan temel kavramların tanımlarını bilmek, gerek işletmelerde gerekse 
diğer araştırma kurumlarında yürütülen faaliyetler için terimleri doğru kullanmak oldukça önemlidir. 
Araştırma ve ürün geliştirme literatüründeki terimlerin birer reklam sloganına dönüştüğü günümüzde 
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temel terim tanımlarının açık bir biçimde anlaşılmasının ve terimler üzerinde ortak algının 
yaratılmasının önemi kendisini ciddi biçimde hissettirmektedir.  
 
Araştırma ve ürün geliştirme faaliyetleri içerisinde var olan araştırmacı ve kurum yöneticileri de dahil 
olmak üzere bir çok profesyonelin bu alanda kabul edilmiş temel kavramların tanımlarını bilmedikleri 
ve faaliyet tanımlamalarında doğru kullanmadıkları sıklıkla gözlemlenmektedir. Tanımlar kişiye ve 
kuruma özel anlamlar yüklenerek kullanılmakta böylelikle de fark edilmeden önemli bir hata 
yapılmaktadır. Kurum içi iyileştirme faaliyetleri yenilik faaliyetleri ile; ürün albenisinin arttırılması amaçlı 
tasarım faaliyetleri ürün geliştirme faaliyetleri ile; maliyet düşürücü veya standart yükseltici ürün 
geliştirme faaliyetleri araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile karıştırılmaktadır.  
 
Üniversiteler, enstitüler, araştırma kurumları ve sistemli ar-ge çalışmaları yürüten büyük işletmelerde, 
araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerine yönelik çalışmalar çoğunlukla temel tanımlarda ifade edilen 
çerçevede olmaktadır. Buna karşın, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde yürütülen araştırma ve 
ürün geliştirme faaliyetleri işletmenin kısıtlı kaynakları nedeni ile daha farklı yapılanabilmektedir. Bu 
durum kendisini “ar-ge ve kalite kontrol şefi”, “üretim ve ar-ge sorumlusu”, “pazar / ar-ge sorumlusu”, 
“satın alma ve ar-ge sorumlusu” vb. tarzında “birleştirilmiş” görevlendirmeler ile belli etmektedir [31]. 
Belirtilen tarzdaki görevlendirmelerin tek bir uzmana verilmesi veya tek bir bölüm çatısı altında 
yürütülmeye çalışılması işletme olanakları ile doğrudan bağlantılıdır. Ancak bu çeşit birleştirilmiş görev 
tanımlarının, ar-ge çalışmalarının doğası gereği, “satış ve pazarlama”, “üretim ve planlama”, 
“finansman ve muhasebe” vb. birleştirilmiş görevlendirmelere benzemeyeceği; bu durumda geliştirme 
faaliyetlerine genişçe ayrılması gereken araştırma, düşünme, tasarlama, detaya inme, test etme vs. 
zamanlarının olması gereken düzeyin çok altında olabileceği; diğer görevlendirmenin geliştirme 
faaliyetleri için zaman ve konsantrasyon kaybı yaratıp böylelikle de araştırma ve ürün geliştirme 
çalışmalarından beklenen iş ve verimin alınamayabileceği riski hesaba katılmalıdır. İşletmelerde bu 
biçimde organize edilen yapıların, ar-ge faaliyetlerinde sistemli çalışma yapısının oluşmasını ve 
uzmanlaşma süresini geciktirebileceğinden dolayı işletmelerin araştırma, geliştirme ve yenilik 
kültürünü kazanmasında negatif etkide bulunabileceği ihtimali de gözden kaçırılmamalıdır. 
 
Yukarıda da belirtildiği üzere farklı yorumların oluşmaması ve ortak algının yaratılması amacı ile ulusal 
ve uluslar arası düzeyde kılavuzlar, dokümanlar hazırlanmıştır. Aşağıda araştırma, ürün geliştirme ve 
yenilik üzerine çeşitli kaynaklardan derlenmiş temel tanımlar mevcuttur. Makalemizin içerisinde 
kullanılan kavramlar için de ilgili tanımlar referans alınmıştır. 
 
OECD üyesi ülkelerdeki ulusal ar-ge verilerini toplayan, yayımlayan ve OECD ar-ge taramalarına 
cevaplar veren ulusal uzmanlar tarafından ar-ge verilerinin derlenmesi ve yorumlanması ile ilgili 
öneriler ve ilkelerin yer aldığı, referans çalışması olarak tasarlanmış teknik bir belge olan Frascati 
Kılavuzu [32]; OECD üyesi ülkelerdeki yenilik taramaları ve yenilik verilerinin toplanması ile 
yorumlanması için ilkelerin belirlendiği Oslo Kılavuzu [33]; bilim ve teknolojiye ayrılmış insan 
kaynaklarının sınıflandırılması ve ölçümü hakkında Canberra Kılavuzu [34], araştırma ve ürün 
geliştirme üzerine ulusal ve uluslararası literatürde kullanılan temel kavram tanımlarının temel alındığı 
kılavuzlardır. Oslo Kılavuzu’na benzer bir çalışma olan, Latin Amerika ve Karayip ülkelerindeki 
teknolojik yenilik göstergelerinin standardize edilmesine yönelik Bogota Kılavuzu [35] 2000 yılında 
yayınlanmış bir diğer kaynaktır.  
 
Frascati Kılavuzu’na göre “Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), insan, kültür ve toplumun 
bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere 
kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. Ar-Ge terimi üç faaliyeti 
kapsamaktadır: Temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme. 
 
Temel araştırma, görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle 
olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya 
teorik çalışmadır. Uygulamalı Araştırma da yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen özgün araştırmadır. 
Bununla birlikte uygulamalı araştırma, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir. Deneysel 
geliştirme, araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni 
malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye 
ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır. 
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Ar-Ge kavramı hem Ar-Ge birimlerindeki düzenli Ar-Ge'yi, hem de diğer birimlerdeki düzenli bir şekilde 
olmayan ya da ara sıra yapılan Ar-Ge faaliyetlerini kapsamaktadır [32].” 
 
Oslo Kılavuzu yenilik tanımlamalarının temel kabul gördüğü yayındır. Oslo Kılavuzunda “Yenilik, 
işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede 
iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir 
organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir.  
 
Bir yenilik için asgari koşul, ürün, süreç, pazarlama yöntemi veya organizasyonel yöntemin firma için 
yeni (veya önemli derecede iyileştirilmiş) olmasıdır. Bu, firmaların ilk defa geliştirdikleri ve diğer firma 
veya organizasyonlardan uyarlamış oldukları ürünler, süreçler ve yöntemleri kapsar. Yenilik 
faaliyetleri, yeniliklerin uygulanmasına yol açan veya yol açması öngörülen tüm bilimsel, teknolojik, 
organizasyonel, finansal ve ticari adımlardır. Bazı yenilik faaliyetleri kendi başlarına yenilikçi iken, 
diğerleri yeni faaliyetler olmamakla birlikte yeniliklerin gerçekleştirilmesi için gereklidir. Yenilik 
faaliyetleri aynı zamanda, özel bir yeniliğin geliştirilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan Ar-Ge’yi de 
içermektedir. 
 
Dört tür yenilik tanımı yapılmaktadır: Ürün yenilikleri, süreç yenilikleri, pazarlama yenilikleri ve 
organizasyonel yenilikler: Ürün yeniliği, mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya 
da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya konulmasıdır. Bu; teknik özelliklerde, 
bileşenler ve malzemelerde, birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıya kolaylığında ve diğer işlevsel 
özelliklerinde önemli derecede iyileştirmeleri içermektedir. Süreç yeniliği, yeni ya da önemli derecede 
iyileştirilmiş bir üretim veya dağıtım yönteminin gerçekleştirilmesidir. Bu yenilik; teknikler, teçhizat veya 
yazılımlarda önemli değişiklikler içerir. Organizasyon yeniliği, girişimin bilgi kullanımını, mal ve hizmet 
kalitesini ya da iş akış verimliliğini artırmak amacıyla firma yapısında ya da yönetim biçiminde yenilik 
ya da belirgin değişiklik yapılmasıdır. Pazarlama yeniliği, mal ve hizmetlere olan ilgiyi artırmak ya da 
yeni pazar yaratmak amacıyla ürün tasarımı, ambalajlaması, tanıtımı veya fiyatlandırmasında önemli 
değişiklikleri kapsayan yeni pazarlama yöntemlerinin uygulanmasıdır [33].” 
 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (2005/7) Kararı uyarınca “Frascati, Oslo ve Canberra Kılavuzları’nın 
tüm kamu kurum ve kuruluşlarında Ar-Ge istatistiklerinin toplanması, Ar-Ge ve Ar-Ge desteği 
kapsamına giren konuların belirlenmesi ve ilgili diğer hususlarda referans olarak kullanılmasına ve 
kılavuzların toplumun ilgili kesimleri tarafından benimsenmesi için yaygınlaştırma çalışmaları yapmak 
üzere TÜBİTAK’ın görevlendirilmesine karar verilmiştir. [36]”  
 
 
3.2 Ar-Ge Faaliyetlerinin Sistematik ve Ölçülebilir Yönetiminin Önemi  
 
Önceki bölümlerde verilen çeşitli bilgilerden de anlaşıldığı üzere,  Türkiye iklimlendirme ve tesisat 
sektöründe faaliyet gösteren firmaların birçoğu kobi niteliğindedir. Bu nedenle çalışma kobi niteliğindeki 
işletmelerin genel karakteri üzerine yoğunlaşmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde ar-ge 
faaliyetlerinin bilimsel bir yaklaşım ile ele alınması, araştırma ve ürün geliştirme bölümlerinde sistematik ve 
ölçülebilir çalışma yapısının oluşturulması, işletmenin karakterine göre yapılandırılmış iyi bir araştırma ve 
geliştirme yönetimi modelinin kurulması ve işletilmesi ile mümkündür [37].  
 
Ölçek olarak büyük kabul edilen ve kurumsal işleyişini yapılandırmış işletmelerin oturmuş ve sistematize 
edilmiş yönetim anlayışları araştırma, ürün geliştirme, yenilik ve iyileştirme faaliyetlerinin yapısını da olumlu 
yönde etkilemektedir. Büyük ölçekli işletmelerde şirketin uzun vadeye yönelik stratejik hedeflerinin varlığı ile 
geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin bağımsız bütçeli bölümler tarafından yürütülüyor olması bu 
faaliyetlerin bilimsel temelli, sistematik ve ölçülebilir yapıda örgütlenmesini zorunlu kılmaktadır. Kısaca Kobi 
olarak adlandırılan küçük ve orta ölçekli işletmelerde ise yürütülen geliştirme ve iyileştirme çalışmalarının 
yapısı ve düzeyi organizasyonun kurumsal yapısının gelişmişliği ile doğrudan ilişkili olup birçok yönü ile 
büyük ölçekli işletmelerden farklı bir karakterdedir.  Küçük ve orta ölçekli işletmelerde yapısal ve yönetsel 
sorunlara ek olarak, geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin ölçeği daha büyük işletmelerin yapabileceği 
yüksek maliyetli çalışmalar olduğu düşüncesi, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin yürütülmesi ve 
firma kültürüne dönüştürülmesi önündeki en önemli engellerden bir tanesidir. 
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Araştırma ve ürün geliştirme çalışmalarının işletmenin yetenek, olanak, ihtiyaç ve hedeflerine uygun 
yapılandırılması, kaynakların en verimli biçimde kullanılabileceği modelin oluşturulması ve yönetilmesi 
sayesinde küçük ve orta ölçekli işletmelere hakim olan “geliştirme çalışmalarının yüksek maliyetli” 
çalışmalar olduğu düşüncesinin ortadan kalkabileceği iddia edilebilir. (Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından 2004-2006 yıllarını kapsayacak şekilde yapılan “Yenilik Araştırması” sonuçlarına göre, 
girişimlerin % 69.2’si yenilik faaliyetlerini etkiyen en önemli faktör olarak maliyetlerin çok yüksek olmasını 
göstermiştir. Bunu % 65.7 ile nitelikli personel yetersizliği ve % 65.3 ile girişim veya girişim grubunun 
parasal kaynak yetersizliği takip etmektedir [38].) Araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerinde iyi uygulama 
örneklerinin çoğalması ve bu alana yönelik devlet destek ve teşviklerinin de artması ile birlikte geliştirme 
faaliyetlerinin tabana yayılması ivme kazanacaktır [39]. 
 
İlgili literatür incelendiğinde, araştırma ve geliştirme, ürün geliştirme, yenilik, yeni üretim teknikleri ve proses 
geliştirme faaliyetlerinin makro perspektiften bakıldığında ülkelere, mikro perspektiften işletmelere sağladığı 
faydalar üzerine gerçekleştirilmiş bir çok istatistik çalışması ve örnek olay incelemesi olduğu görülmektedir 
[40]. Çalışmaların hemen tümü bize şunu göstermektedir ki, yenilik ve ürün geliştirme faaliyetleri tüm 
organizasyonların büyüme ve varlıklarını devam ettirebilmeleri açısından oldukça önemlidir [41]. Mevcut 
çalışmalar kapsamında geliştirme faaliyetlerinin “neden” yapılması gerekliliği üzerinde çokça durulmasına 
karşın, firmaların teknolojik üretim düzeyi, ürün katma değer niteliği, çalışan sayısı, finanssal büyüklükleri, 
kurumsal yapıları vs. ile ilişkili olarak geliştirme faaliyetlerin “nasıl” yapılması gerektiği konusuna yönelik 
yapılan nitelikli araştırma ve çalışma göreceli olarak azdır ve eksikliği hissedilmektedir [42].  
 
 
3.3 Türkiye İklimlendirme ve Tesisat Sektöründeki İşletmelerde Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin 

Yönetimi Üzerine Öneriler 
 
Devam eden bölümde, ar-ge faaliyetleri için kısıtlı imkanlara sahip işletmelerde, ar-ge bölümlerinin 
verimli ve çok yönlü yapılandırılması için beş adeti yönetim ve yedi adeti çalışmaların kapsamına 
yönelik olmak üzere toplam on iki temel konu üzerinde durulmaktadır.  

 
 

3.3.1 Yönetim Süreçlerine Yönelik Yaklaşımlar 
 
1. Stratejik Yönetim ile Araştırma ve Ürün Geliştirme Yönetimi İlişkisi 

 
Genellikle askeri ve devlet yönetimi ile ilgili bir kavram olarak kullanılan strateji, “önceden belirlenmiş bir 
amaca ulaşmak için izlenen yol, izlem” [43] olarak tanımlanmaktadır. İş dünyası literatürü ile de ilişkilenen 
strateji kavramı,  “işletme ile çevresi arasındaki ilişkileri analiz ederek işletmenin istikametinin ve 
amaçlarının belirlenmesi, bunları gerçekleştirecek faaliyetlerin tespiti ve örgütün yeniden düzenlenerek 
gerekli kaynakların tahsis edilmesi” [44] olarak da tanımlanmaktadır. 
 
“Stratejik bakış özellikle, ülke, bölge veya işletme düzeyinde yenilik, Ar-ge, teknoloji ve yeni ürün 
(mal/hizmet) geliştirme faaliyetleri yürüten veya politika ve strateji geliştiren kuruluşlarda faaliyetleri 
yönlendiren önemli unsurların başında gelmektedir” [45]. Geleceğin yönlendirilmesi ve yönetilmesi 
sürecinin yarının değil bugünün işi olduğunu ortaya koyan stratejik yönetim yaklaşımı kendisini 1980’lerden 
sonra hissettirir olmuştur [46]. Stratejik yönetim anlayışı, imkânları oldukça kısıtlı kobi niteliğindeki 
işletmelerin kaynaklarını verimli kullanmalarının en önemli adımlarından bir tanesi olarak kabul edilebilir. 
Ürün geliştirme faaliyetlerinin stratejik yönetim anlayışı içerisinde ele alınması ve kaynak planlamasının 
hedeflere uygun yapılıp uygulamaya geçirilmesi ile birlikte orta ve uzun vadede rekabet avantajı 
kazanabilmek işletmeler için olasıdır [47]. 
 
Stratejik yönetim kavramının işletmelerin süreçlerine nasıl girebileceği konusunu sektörümüzden bir konu 
ile örneklersek; günümüzde küresel iklim değişikliği ve buna karşı alınacak önlemler konusu tüm Dünya’da 
devletler düzeyinde tartışılan ciddi bir konudur. Avrupa Birliği de bu konuda üzerine düşeni yapmaya 
çalışmakta ve küresel iklim değişikliğini oluşturan faktörleri kendi coğrafyasında kısıtlamaya ve yok etmeye 
çalışmaktadır. Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından, araç klimalarına yönelik olarak Mayıs 2006 tarihinde 
“2006/40/EC Araç Klimaları Direktifi” [48] yayınlanmıştır. İlgili Direktife göre 2011 yılından itibaren üretilen 
tüm yeni araçların ve 2017 yılından itibaren de var olan tüm araçların klima sistemleri içinde kullanılan 
soğutucu gazların “Küresel Isınma Potansiyeli” 150 değerinin altında olmalıdır. Bunun anlamı teknik olarak 
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şudur: araçlara daha önce uygulanan klima sistemlerinin tasarımı değişmelidir; yeni akışkanlar ve bunlara 
uygun yeni ekipmanlar gerekmektedir. Bu durum, araç klimaları sektörü içerisinde faaliyet gösteren 
işletmeleri etkilemektedir ve her biri için, işletmenin içinde bulunduğu çevre analizi noktasında, stratejik 
yönetime konu olabilecek niteliğe sahiptir. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde yasal gerekliliğe uygun teknoloji ve 
ürün değişimini gerçekleştirmeyen firmalar (pazarda ürün satamayacakları için) hiç şüphesiz silineceklerdir. 
Buna karşın, firmalar pazardan silinmemek için yeni duruma uygun ürünlerini bir an önce geliştirerek 
pazara girmek; alt yapı, üretim, zaman, insan vb. kaynaklarını iyi planlamak; pazarda eğitim, satış sonrası 
hizmetler vb. organizasyonlarını kurmak zorundadırlar. 

 
 

2. Kurumsal Yapı ile Araştırma ve Ürün Geliştirme Yönetimi İlişkisi 
 
Kurumsallaşma, en genel hali ile “ örgütlü duruma gelme, süreklilik kazanma” [43]; “işletmeleri işlerin 
yürütülmesinde ve sorumlulukların belirlenmesinde bireylerden uzaklaşmış örgütlere dönüştürmeye yönelik 
yönetsel çabalar” [49] olarak tanımlanmaktadır. Ürün geliştirme süreci de işletmenin yönetsel hedef ve 
çabalarından bağımsız tekil bir süreç değildir. İşletme aktiviteleri, ürün geliştirme sürecinin öncesinden 
başlayarak, yönetim, finans, üretim, kontrol, pazarlama, satış sonrası hizmetler vs. bir dizi birlikte süreci 
kapsar. Ürün geliştirme şirket içi süreçler için kurumsal gelişimi tamamlamada gerekli çerçeveyi oluşturur 
[50]. 
 
Araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerinin disiplinli ve sistemli bir yapıda yürütülüyor olması işletmenin 
birçok bölümünün çalışma yapısını kurumsallaşma yönünde olumlu olarak etkileyebilir. Bu görüşün tam 
aksine, işletme bünyesinde kurumsal yapının geliştirilmemesinin olumsuz etkilerini en ağır biçimi ile 
işletmenin araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerinin görmesi olasıdır. Ar-ge faaliyetlerin kurumsal olmayan 
işletmelerde yürütülmemesinin veya az sayıda olanların da varlıklarını kısa zaman içerisinde 
kaybetmelerinin temel nedenlerinden bir tanesi kurumsallaşamama olarak düşünülebilir. Bu nedenle 
firmada oturmuş bir kalite güvence sisteminin olması oldukça önemlidir. 
 
Günümüzde birçok işletme tasarım, üretim, satış ve pazarlama, finans, satış sonrası hizmetler vs. tüm 
bölümlerinde yapılan etkinliklerini kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen kalite yönetim sistemini 
uygulamaktadırlar. ISO 9000 serisi standartların amacı etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceği ve 
sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak, proseslerin 
yönetilmesiyle ürün/hizmet kalitesini sürekli olarak sağlamak, süreç içerisindeki sistemleri iyileştirmek, 
müşteriye ürün ve hizmet tutarlılığının güvenini vermektir [54]. 
 
İşletmelerin ürün geliştirme faaliyetlerin tümünde –İşletmenin Toplam Kalite Yönetim sistemi uygulayıp 
uygulamamasından bağımsız olarak- ISO 9001: 2000 standardının “Tasarım ve Geliştirme” maddelerine 
uygun hareket edilmesi ve “Dokümantasyon Şartlarının”, “Dokümanların kontrolü” ile “Kayıtların Kontrolü” 
maddelerinde belirtilen kayıtların tutulması ve izlenmesi konularına özel önem göstermelidir. İşletmenin 
ürün geliştirme faaliyetlerini, süreçlerini, akışlarını ve sorumluluklarını tanımlayan prosedür, talimat, kitapçık 
vb. detaylı dokümanı olmalıdır. Örneğin, Tübitak-Teydeb sanayi ar-ge projelerini destekleme programı 
kapsamında önerilen ar-ge projeleri değerlendirilirken kurumun kalite güvence sistematiği olup olmadığı 
sorgulanmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin “kurumsal hafıza” (sistematik ve sürekli 
dokümantasyon gibi) varlığı ve bunun yönetilme becerisi üzerinde durulan diğer önemli noktadır [52]. 
 
 
3. Proje Yönetimi ile Araştırma ve Ürün Geliştirme Yönetimi İlişkisi 
 
İşletmeler için rekabette öne geçmenin önemli yollarından biride kaynakların etkin ve verimli kullanımıdır. 
Bu amaçla yapılan çalışmalar temelde zamanın, maliyetin ve  (insan ve maddi) kaynakların verimli 
kullanımına yöneliktir.  Proje olarak adlandırılan kontrollü ve organize edilmiş çalışmalar içinde, “kapsam, 
zaman, maliyet, kaynaklar ve risk” [53] perspektifinden kurum kaynaklarının verimli kullanımı 
gerçekleştirilebilir,  tüm süreçler denetlenebilir ve ölçülebilir. 
 
Kuruluşun, ar-ge faaliyetlerini başarıyla yürütülebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi için kaynaklarını etkin ve 
verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik plana, proje organizasyona ve yönetimine sahip olması oldukça 
önemlidir [51]. İşletmelerde yürütülen her bir araştırma ve ürün geliştirme faaliyeti, ölçeğine bakılmaksızın 
proje olarak ele alınmalı ve proje yönetimi sistematiği içinde “kapsam, zaman, maliyet, kaynaklar ve risk”  
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boyutları ile değerlendirilmeli, denetlenmeli ve ölçülmelidir. Tübitak-Teydeb sanayi ar-ge projelerini 
destekleme programı kapsamında önerilen ar-ge projeleri değerlendirilirken kaynakların etkin ve verimli bir 
biçimde kullanılmasına yönelik olarak iş paketleri ve çıktı tanımları, zaman ve maliyet planlaması, proje 
organizasyonu ve proje yönetimini oldukça önemsemektedir [52]. 
 
Proje planlama sürecinde ana aşamaların ve aktivitelerin tanımlanması, sürelerinin tahmin edilmesi, gerekli 
kaynakların belirlenmesi, bütçe ve maliyetler ile proje riskinin tanımlanması gibi faaliyetler yer alır. Proje 
değerlendirmede ise Projenin Para Akışı, Net Bugünkü Değer, Yıllık fayda-Yıllık Masraf Oranı, Toplam 
Fayda-Toplam Masraf Oranı ve İç Karlılık Oranı gibi değerlere başvurulur. Proje yönetiminde kullanılan 
temel araçlar, İş Ayrım Çizelgesi, Gannt diyagramı, CPM ve PERT’dir. Günümüzde, proje yönetimi için 
geliştirilmiş bir çok yazılım yaygın olarak kullanılmaktadır. 
 
Proje yönetiminin belirli başlı yararları şunlardır: Sermaye ve işgücü daha verimli kullanılır; projeler bazında 
şirket karlılığı artar; izlenebilirlik ve ölçülebilirlik sağlanır; oluşan bilgi birikimi ile sonraki çalışmalarda daha 
doğru kararlar alınabilir; olası risk ve krizlere karşı daha hazırlıklı olunur; benzeri işler tekrar tekrar 
yapılmaz; yatırımcılar attıkları adımların ekonomik sonuçlarını değerlendirebilir; pazar kaybı ve müşteri 
memnuniyetsizliği en aza indirilir; ekip üyelerinin sonuç alıcılık, proje geliştirme; uygulama ve tahmin 
yeteneklerinin gelişmesi sağlanır [53];[54]. 
 
 
4. Sistematik Teknoloji İzleme Süreci ile Ar-Ge Yönetimi İlişkisi  
 
Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı günümüzde ar-ge faaliyetlerinin en önemli unsurlarından bir tanesi de 
teknoloji izleme sürecidir. Teknoloji izleme süreci, stratejik yönetim yaklaşımında iç ve dış çevre analizi 
içerisinde düşünülebilir. Bu süreç aynı zamanda teknoloji yönetiminin alt başlıklarından bir tanesidir. 
Teknoloji izleme süreci ve öngörü yeteneği işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektördeki değişimler ile 
gelişmeleri izleme ve değerlendirmeyi kapsamaktadır [55].  
 
Teknoloji izleme süreci, yeni geliştirilen üretim ve ürün geliştirme teknolojilerinin, yazılımların, tedarik 
malzemelerindeki teknolojilerin, hızlı prototipleme teknolojilerinin, rakiplerdeki yeni geliştirilen teknolojilerin 
vb. değişimlerin tümünün izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekirse adapte edilmesi süreçlerini içerir diye 
düşünülebilir. Ar- ge yapısını kuvvetlendirmek isteyen her işletmede sistematik olarak işleyen teknoloji 
izleme sistemi kurulmalı; buna uygun ortam ve araçlar sağlanmalıdır.  
 
 
5. Araştırma ve Ürün Geliştirme Faaliyetlerini Oluşturan Kaynaklarının Yönetimi  
 
İşletmenin sahip olduğu rekabet avantajlarını uzun vadede sürdürebilmesi için bilgiyi ve onu üreten 
araştırma ve ürün geliştirme organizasyonunun kaynaklarını etkin ve etkili yönetmesi gereklidir [56]. 
Kurumların araştırma ve ürün geliştirme organizasyonları üç temel kaynağa sahiptir [56],[57],[47]. 
 

1. Uzman insan kaynağı 
2. Ar-ge yapılabilmesi için gerekli alt yapı kaynağı (yerleşim yeri, laboratuarlar, teknoloji merkezleri vb.) 
3. Donanım kaynağı (test üniteleri, ölçüm cihazları, bilgisayar ve yazılımlar, vb.)  

 
Geleneksel işletme ve insan kaynakları yönetiminin ötesinde farklı yönetim yaklaşımları izlenmesini 
gerektiren ar-ge yönetimi anlayışı, yukarıda işaret edilen üç temel kaynağın verimli ve etkin kullanımını 
içermektedir. Özellikle ar-ge bölümlerinde uygulanacak insan kaynakları politikasının satış-pazarlama, 
üretim, finansman vb. bölümler için uygulanan politikalardan mutlaka farklı olması gerekmektedir [56]. 

 
 

3.3.2 Çalışmaların Kapsamına Yönelik Yaklaşımlar 
 

1. Yeni Ürün Geliştirme Çalışmaları 
 
Ürün geliştirme gibi içerisinde birçok karmaşık akış ve süreci barındıran faaliyetler bütününün yönetimine 
yönelik izlenebilecek yaklaşımı sevilen bir oyun ile örnekleyerek aktarmak verilmek istenen düşünceyi daha 
anlaşılır kılabilir. Şöyle ki, firmalar kendi sektörleri ve pazarları (ligleri diyelim) içerisinde belirli kuralları olan, 
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bir nevi futbol oyunu oynamaktadırlar. Her birinin amacı galip gelmek ve sonuçta şampiyon, yani en çok 
kazanan olmaktır. Futbol oyununda kazanmak için amaç oyun içerisinde topu rakip kaleye sokmaktır. Buna 
karşın kendi kalenizde de gol görmemeniz gereklidir. Kalenizi rakip takıma karşı korumak, gol yememek 
“var olan ürünlerinizi sürekli geliştirmek, yeni nesil ürünler üretmek”; gol atıp galip gelmek ise “daha önce 
ürün çeşitliliğiniz içerisinde yer almayan yeni ürünler üretmek” olarak benzeştirilebilir.  
 
Yeni ürünler üreterek işletmenin sürdürülebilir karlılık, büyüme ve etkin rekabetini sağlamak amacı ile yeni 
ürün geliştirme süreci sistematik, ölçülebilir ve denetlenebilir bir yapıda organize edilmelidir.  Yeni ürün 
geliştirme süreci fizibilite, karar, ar-ge, tesis ve makine yatırımı vb. gerektirdiği için doğası gereği uzun 
sürelidir. Firmanın pazara sunacağı yeni ürünün ne olacağına şirketin uzun vadeli hedeflerine ve 
stratejisine uygun olarak karar verilmelidir. İşletmenin uzun vadeli stratejisi içerisinde periyotları ve aralıkları 
planlanmış yeni ürün geliştirme çalışmaları ile ürün çeşitliliği sürekli genişletilmelidir. Proje yönetimi ve 
takım çalışması anlayışı yeni ürün geliştirmede ciddi biçimde önemsenmelidir. 
 
Enerji verimliliğinin ulusal ve uluslararası düzeyde giderek ön plana çıkması sektörümüzde kullanılan birçok 
yeni ürünün tasarımını da etkilemektedir. Küresel ısınma potansiyeli yüksek ve ozon tabakasına negatif 
etkisi olan akışkanların soğutma sistemlerinde kullanımını kısa vadede kısıtlayan, uzun vadede yasaklayan 
yasal düzenlemeler de yeni tasarımlar üzerinde etkili olmaktadır. Bu anlamda, sektörümüz için yeni ürün 
geliştirme faaliyetlerinde özellikle enerji verimliliği ve çevre dostu ürünlere yönlenmek önemli adımlardan bir 
tanesi olacaktır. 
 
2. Yeni Nesil Ürün Geliştirme Çalışmaları 
 
Yeni nesil ürün geliştirme faaliyetleri için izlenmesi gereken yöntem ise Oslo kılavuzunda belirtilen 
yaklaşıma uygun olarak “yeni nesil – geliştirilmiş: bir öncekinden daha üstün ürün” mantığı olmalıdır. Var 
olan ürünlerin geliştirilmesi faaliyetlerinde işletme içi dinamik proje gruplarının organize edilmesi oldukça 
faydalı olabilir. Proje gruplarında ilgi derecelerine bağlı olarak, ar-ge, imalat, satın alma, planlama, 
pazarlama ve yönetim bölümlerinden temsilciler olmalı, tüm çalışmalar –kapsamın ölçeğinden bağımsız 
olarak- proje yönetimi sistematiği içerisinde ele alınarak yürütülmelidir. Ürün geliştirme faaliyetleri için 
teknoloji, tedarikçi ve rakip firmaları sistematik olarak izlemek de önemle takip edilmesi gereken diğer 
önemli konulardır. Yukarıda da belirtildiği üzere, işletmenin var olan ürünlerini geliştirmesi noktasında enerji 
verimliliği oldukça önemli bir temel olabilir. 

 
3. Üniversite Sanayi İşbirliği Çalışmaları 
 
Araştırma ve ürün geliştirme çalışmalarının mümkünse üniversiteler ile işbirliği dahilinde yürütülmesi ar-ge 
faaliyetlerinin etkisinin arttırılması yolunda iyi bir adım olacaktır. Üniversitelerimizde yaratılan teorik temelli 
tecrübe ve bilgi birikimini uygulamaya ve ürüne dönüştürmenin en etkin yöntemlerinden biri 
üniversitelerimiz ile sanayi firmalarımız arasında kurulan işbirliği çalışmalarıdır. Bu işbirliği yoluyla sanayinin 
ihtiyacı olan teknolojik bilgi üniversitelerden ihtiyacı olan firmalara aktarılmaktadır. Üniversite-sanayi işbirliği 
(üsib), sanayinin teknoloji ihtiyacına cevap verirken, sanayi de üniversitelere pratik uygulama imkanı 
sağlamaktadır. Kıt kaynakların rasyonel kullanılması açısından bu kuruluşların işbirliğine ihtiyaçları vardır. 
Bu karşılıklı işbirliği ülkelerin ekonomik gelişmesini de hızlandırmaktadır [58]. 
 
Üniversite-Sanayi işbirliği içinde yürütülecek çalışmalar için günümüzde bir çok yol vardır: San-Tez 
projeleri, doktora, yüksek lisans ve lisans bitirme tezleri, danışmanlık, eğitim hizmet alımı, laboratuar, test, 
deney çalışmaları, staj faaliyetleri işbirliği çalışmalarındandır. Örneğin son dönemde, Sanayi Bakanlığı 
tarafından üniversite-sanayi-kamu işbirliğinin kurumsallaştırılması ve kobi'lerin teknoloji ve ar-ge kültürü 
edinmelerine destek olmak amaçlı yürütülen sanayi tezleri destekleme programı kapsamında, 2,5 yıl 
içerisinde (2006 yılında 17, 2007 yılında 68, 2008 yılının birinci döneminde 26 olmak üzere) toplam 111 
proje desteklenmiştir [59]. 
 
Sektörümüzde de üniversite sanayi işbirliği yapılmaktadır. Ancak düzeyi istenilen yerde değildir.Bu konuda 
sektörümüzde aktif olarak çalışan dernekler mevcuttur. İSKİD tarafından bu sürecin daha verimli 
yürütülmesi için ÜSİB komisyonu kurulmuştur [11]. TTMD içerisinde üniversite sanayi işbirliğine yönelik bir 
yapılanma mevcuttur. TTMD’nin CLIMA 2010 kongresi için yapmış olduğu ar-ge projeleri duyurusuna 
sanayiden toplam 57 proje önerisi gelmiştir. Bu öneriler üniversitelerce dikkate değer bulunmuş ve 
işbirlikleri oluşmuştur [17]. İSEDA, mesleki üsib alanında oldukça aktif derneklerimizdendir. Son dönemde 
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gerçekleştirmekte olduğu AB destekli sektörel sürekli öğrenme programları ile sektörümüze bu alanda çok 
önemli hizmetleri olmaktadır [60]. 
 
4. Yazılım Geliştirme Çalışmaları 
 
İşletmeler için yeni ürünlerin geliştirilmesi ya da var olan ürünlere yeni fonksiyonlar kazandırılması 
günümüzün rekabetçi dünyasında rakiplerden bir adım daha öne geçmek için tek başına yeterli 
olmamaktadır. Müşterilerine ürün ile birlikte –daha iyi - destek ve hizmet sunan firmalar rekabette 
kendilerini diğerlerinden ayırmaktadırlar. Yazılım faaliyetlerinin önemi de kendini bu noktada 
göstermektedir. Firmanın ürünlerine ve müşterilerine özel olarak geliştirilen çeşitli amaçlara uygun sektörel 
yazılımlar işletmeyi bir adım daha rekabette öne taşımaktadır.  
 
Örneğin, bazı kargo firmalarının, gönderilerin internetten yada cep telefonlarından takip edilebilmesi için 
yaptıkları yazılımlar onları müşterilerinin gözünde diğer kargo firmalarından farklılaştırmış ve bu firmalar için 
ciddi bir kazanç olmuştur (TNT, DHL, Yurtiçi Kargo vd.). Sektörümüzden örnek vermek gerekirse çeşitli 
iklimlendirme cihazlar üreten bir firmaların , ürünün kullanılacağı yerin kapasitesine ve diğer teknik 
ihtiyaçlarına uygun olarak hem fiyat hem de kapasite açısından optimum ekipmanı seçen yazılımı 
geliştirmeleri firmalara rekabette çok önemli avantajlar sağlamaktadır (Örn.:Friterm A.Ş, HSK, Trane Co., 
Danfoss, Sporlan,vd ürün programları) .  
 
5. Bilgi Paylaşımı Çalışmaları 
 
İşletmelerde “ar-ge ve yenilik kültürünün”  yerleşip kök salması kısa vadede oluşan; sadece araştırma ve 
ürün geliştirme yeteneklerinin gelişmişliği ile düşünülebilecek bir süreç değildir. Ar-ge kültürünün şirket 
içerisinde yerleşmesi ve kök salması orta ve uzun vadede hissedilmeye başlar ve şirketin diğer 
kısımlarında oluşturulan kurumsal yapı ile doğrudan bağlantılıdır. Ar-gei ve yenilik kültürünün en belirgin 
özelliklerinden bir tanesi de şirket içi ve dışı bilgi paylaşımı platformlarının etkin biçimde kullanılabilme 
yeteneğidir. İşletmenin yürüttüğü araştırma ve ürün geliştirme çalışmaları sonucu ortaya çıkartılan bilgilerin 
ve sonuçların -işletmenin gizlilik ve know-how içeriğine konu olacak bilgileri, veri ve değerlendirmeleri hariç- 
şirket içi bağlantılı bölümler, araştırma kurumları, üniversiteler, ister istemez rakip işletmeler, sektörel 
dernek ve vakıflar ve en önemlisi müşteriler ile paylaşılması şirkete ciddi bir saygın kimlik katar.  
 
Bilgi paylaşımı için en yaygın kullanılan platformlar, kongreler, konferanslar, sempozyumlar, seminerler, 
teknik söyleşiler, bilimsel toplantılar, kitaplar, kitapçıklar ve makale vb. yayınlardır. Teknik bir çok konunun 
uzmanları tarafından ele alındığı ve konuların farklı yönleriyle tartışıldığı platformlarda katımcı olarak yer 
almak işletmeyi hem iç yapısında hem dış ilişkilerinde rakiplerinden bir üst noktaya taşıyacaktır. 

 
6. Ürün Standardizasyonu ve Sertifikasyonu Çalışmaları 
 
Ürünün tasarım aşamasından başlayarak, müşterinin kullanımına ve ürün ömrünün sonlanmasına kadar 
olan süreçte ürünü takip eden bir başka süreç daha mevcuttur: ürün ve hizmet standartlarına uygunluk ve 
sertifikasyonlar. Son yıllarda müşterinin ürünü tercihinde ön plana çıkan standartlara uygunluk ve 
sertifikasyon konusu ürün geliştirme çalışmalarının en önemli kriterlerinden bir tanesidir ve üzerinde ciddi 
bir biçimde durmayı gerektirmektedir. Yasal açıdan uyulması zorunlu olan standartlar mevcut olmakla 
birlikte yasal zorunluluk olmamasına rağmen rekabet nedeni ile yaygın olarak uyulan standart (ve bunlar 
için alınan sertifika) sayısı da oldukça yüksektir. Her sektörde,  sektörel bazlı ürünlerin ve hizmetlerin ilgili 
ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir süreçte yürütülüp yürütülmediğinin takipçisi, denetçisi ve 
yönlendiricisi olan bir çok profesyonel resmi, yarı resmi veya özel nitelikli sertifikasyon kurumu vardır. Bu 
kurumların ilgili standartların şartlarını sağlayan işletmelere verdiği sertifika belgeleri işletmenin 
müşterilerinin gözünde belirli bir saygınlığa ulaşmasını ve tercih edilebilirliğini arttırmaktadır. 
 
Sektörümüzde bu konuya ilişkin en önemli sertifika Eurovent sertifikasıdır. İkinci bölümde açıklaması 
yapılan sertifikanın işletmeye çok yönlü katkısı olmaktadır.  Eurovent sertifikası, iklimlendirme ve tesisat 
sektöründe üretim yapan firmalarda ar-ge bölümünün kurulması veya var olan ar-ge faaliyetlerinin 
kurumsallaştırılması için de etkin bir araç olarak da düşünülmelidir. Sertifika alınması sonucunda ürün 
karlılığı, satış miktarı ve firma prestiji gözle görülür bir biçimde artacağı için, firma üst yönetiminin ar-ge 
faaliyetlerine ilgisi ve desteği daha da artacaktır. 
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Eurovent Sertifikasyon Süreci ve Ar-Ge organizasyonuna etkileri 
 
Eurovent sertifikası almak için karar veren bir firmanın ilk yapması gereken işlerden bir tanesi, zamanının 
büyük çoğunu bu konuya ayıracak ve süreçlerin tümünü takipten sorumlu olacak –başvurulan programın 
yoğunluğa bağlı olarak en az- bir makina mühendisi kadrosunu bu işle görevlendirmek olmalıdır. Atanan 
kadroları işletmede bir ar-ge bölümü yapılandırarak, burada istihdam etmek en doğru harekettir. Hali 
hazırda firma bünyesinde ar-ge yapılanması olan işletmeler için de önemli bir süreç olan Eurovent 
sertifikasyonu, ar-ge faaliyetleri için yeni hedefler oluşmasını sağlayacak, faaliyetlerinde seviyenin 
yükselmesine yardımcı bir rol üstlenecektir. Sertifika sürekliliği ile ar-ge organizasyonunun kendisini 
disiplinli, sürekli güncel ve kurumsal tutmasını sağlayacaktır.  
 
Eurovent, sertifika için katılımcı firmanın yazılımlarında ve teknik ürün kataloglarında 
yayınladıkları/belirttikleri ürün performans ve kapasite değerlerinin doğruluğunu test ettirerek 
sertifikalamaktadır. Bu anlamda firmada bir yazılım sürecinin başlatılması gerekecektir. Yazılım süreçlerinin 
ar-ge yeteneğinin gelişimine olumlu etkileri düşünüldüğünde firmanın rekabette ön plana çıkabileceği bir 
faaliyeti daha bünyesine katmış olacaktır. Eurovent Sertifikası süreci sürekli bir faaliyet olduğu için,  
kurumsallaşmayı, oturmuş bir kalite güvence sisteminin varlığını gerekli kılmakta;  katılımcı firmalardan 
düzenli aralıklarla kalite güvence belgelerini talep edilmektedir. Sertifikanın kurumsallaşmanın 
sürdürülebilirliği adına da oldukça etkinli olduğu görülmektedir. 
 
Firma sertifika süreci ile birlikte, ürünlere yönelik testleri daha yoğun uygulamaya başlayacaktır. Test süreci 
ile birlikte son dönemde yaygınlaşmaya başlayan bilgisayar destekli simülasyon yazılımlarının kullanımı da 
gündeme gelecek; katılımcı firma, test, laboratuar, simülasyon süreçlerine yönelik yetenekler kazanmaya 
başlayacaktır. Sertifika almak için çalışmalara başlayan firma, üniversiteler ile işbirliği faaliyetlerini 
gündemine alabilir. Bu da firmanın üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ile işbirliği faaliyetlerine adım 
atmasını ve ar-ge faaliyetlerinin etkisinin arttırılması yolunda iyi bir adım olabilir. Eurovent sertifikasının 
küçük ve orta büyüklükteki firmalara maliyeti, bu maliyeti en düşük seviyeye çekebilecek satış ve 
pazarlama faaliyetleri ile birleştirilebilirse, kısa sürede geri ödenebilecektir. Burada sertifikasyonun ürün 
geliştirme sürecinde önemli bir adım olduğu, ar-ge çalışmalarında sürükleyici bir etki yarattığı ve pazar 
payını önemli ölçüde büyüttüğü (Bkz. Bölüm 2.2) unutulmamalıdır. 
 
7. Destek Kurumları ile Çalışmalar 
 
Araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerine yatırım yaparak daha ileri düzeye ulaşmak isteyen işletmeler, ar-
ge çalışmalarında yapacakları harcamaları kendi öz kaynaklarından sağlamalarının yanı sıra, ülke 
düzeyinde gelişmişliğin artması ve küresel rekabette avantaj sağlanması amacı ile çeşitli ulusal ve uluslar 
arası resmi,  yarı resmi veya özel kurum ve kuruluş tarafından ar-ge, teknoloji, yatırım, eğitim, danışmanlık, 
sektörel araştırma vb. olmak üzere pek çok açıdan desteklenmektedirler. Özellikle çevreci teknolojilerin ve 
ürünlerin geliştirilmesine ön ayak olan uluslararası destek fonları da destekler arasındadır. Destek kurum ve 
kuruluşlarının desteklerinden faydalanmak öncelikle işletmede kurumsal ve sistematik işleyen bir ar-ge ve 
ür-ge organizasyonunun olması ile mümkündür. Araştırma ve ürün geliştirme yeteneği tam olarak 
oluşmamış işletmelerin destek süreçlerinin olumlu ve verimli bir biçimde sonuçlanması ihtimali çok güçtür. 
Tübitak-Teydeb sanayi ar-ge projelerini destekleme programı kapsamında önerilen ar-ge projeleri 
değerlendirilirken, kuruluşun ar-ge alt yapısı kapsamlı olarak değerlendirilmektedir [52]. 
 
 
 
4. SONUÇ VE TARTIŞMA  
 
Temel üç bölümden oluşan bu çalışmada, araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerine ayırdıkları kaynakları 
göreceli olarak kısıtlı kobi niteliğindeki sektörel işletmelerimizde, ar-ge bölümlerinin verimli ve çok yönlü 
yapılandırılması üzerinde durulmakta; kaynakların etkin nasıl kullanılabileceği hususunda bir yönetim 
yaklaşımı -modeli tartışılmaktadır. Önerilen modelde, beş âdeti yönetim ve yedi adeti çalışmaların 
kapsamına yönelik, toplam on iki temel konu mevcuttur. Yönetim süreçlerine yönelik yaklaşım kapsamında, 
stratejik yönetim, kurumsallaşma, proje yönetimi, tasarım ve geliştirme yönetimi ve kaynaklarının yönetimi 
ele alınmış; bu süreçlerin araştırma ve ürün geliştirme yönetimi ile ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Çalışmaların kapsamına yönelik yaklaşım içerisinde, yeni ürün geliştirme, yeni nesil ürün geliştirme, 
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üniversite sanayi işbirliği, yazılım geliştirme, bilgi paylaşımı, ürün standardizasyonu ve sertifikasyonu ve 
destek kurumları ile çalışmalar öne çıkarılmıştır.  
 
Bu çalışma esnasında sektörel düzeyde bir takım eksiklikler gözlemlenmiştir. Sektör firmalarımızın ar-ge 
düzeyinin, Dünya pazarındaki durumumuza göre, beklentinin altında bir durumda olduğu gözlemlenen 
önemli noktalardandır. 
 
Sektörü oluşturan alt grupların temsilci dernekleri tarafından ayrı ayrı yapılmış araştırmalar olsa yapılan 
araştırmaların ve bir arada toparlandığı bir eşgüdüm kurumun olmaması birçok verinin dağınık merkezlerde 
olmasına yol açmış durumdadır. Bu durum bir takım uyumsuzlukları da beraberinde getirmektedir.  
 
Bu çalışma kapsamında önerilebilecek konulardan bir tanesi, devlet destekli olarak Eurovent sertifikası 
alımının teşvik edilmesi gerekliliği hususudur. Eurovent sertifikasını ala ulusal firmalarımızın sayısının artışı 
ile ihracatımızın artması ve ithalatımızın azalması konusunda bir ilişkinin mevcut olduğu ikinci bölümde 
gözlemlenmiştir. Bu konuda sektör dernekleri eurovent sertifikasının alınması için bir kampanya ile 
firmalara destek vermelidir. 
 
Sektörel düzeyde aktif olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önemine vurgu yapan, üniversite sanayi 
işbirliği çalışmalarının verimliliği ve sayısını arttırmaya çalışan ve bu alana yönelik faaliyetlerin tabana 
yayılması için raporlar hazırlayan, çalışma toplantıları, paneller vb. çeşitli etkinlikler düzenleyen dernekler 
ve kuruluşlar mevcut olsa da ulusal ISK sektörümüzün kendisini oluşturan tüm bileşenleri kapsayacak uzun 
dönemli stratejiden ve hedeflerden yoksun olduğu; strateji oluşturma amaçlı analiz ve alt çalışmaların 
yetersiz olduğu da gözlemlenen diğer noktalardandır. Seksenli yılların sonundan itibaren teknolojik alt 
yapısını ciddi biçimde geliştirmeye başlayan ulusal İklimlendirme, Soğutma, Klima sektörümüzün uzun 
vadede, sağlıklı ve sağlam yapılanmasını ilgilendiren bu eksiklik, özelde firmalarımızın araştırma, ürün 
geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin etkinliğini, üniversite ve sanayi işbirliği çalışmalarının verimliliğini, nitelikli 
sektörel işgücünün meydana getirilmesini vb. ciddi biçimde etkilemektedir. Ulusal sektör stratejisinin 
oluşturulması görevi sektörümüzün önde gelen örgütleri, kurumları, üniversiteleri ve firmalarının önünde 
büyük bir proje ve görev olarak durmaktadır. 
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ÖZET 
 
Küresel ısınma gerçeğiyle yüzleşen dünyamızda, son yıllarda soğutucu akışkanlara alternatif 
arayışında, CO2 önemli bir yer tutmaktadır. Ozon tabakasına zarar veren HCFC’ ler ile beraber, 
küresel ısınma potansiyeli (GWP) yüksek olan R134a gibi HFC akışkanlara alternatif olarak 
düşünebilen CO2, birçok soğutma firması tarafından dikkate alınmış ve CO2 akışkanlı soğutma 
sistemleri ve ısı pompaları imalatı artmaya başlamıştır.  
 
CO2 zehirsiz olması, patlayıcı olmaması, yüksek ısı transfer katsayısına sahip olması sebebi ile birçok 
soğutma ve ısı pompası uygulaması için uygundur. CO2’in olumsuz bir özelliği sistemden çevreye ısı 
atımı işleminin çok yüksek basınçlarda, kritik nokta üzerinde gerçekleşmesidir. Bu sebepten dolayı 
konvansiyonel sistemlerde yoğuşmanın olduğu eleman olan kondenser yerine, gaz soğutucu 
kullanılmaktadır.  
 
Isı pompaları bilindiği üzere, kaynağına göre konutları soğutulması ve ısıtılmasında kullanılmaktadır. 
Bazı sistemlerde ısı pompaları yardımıyla suyun da ısıtılması mümkün olmaktadır. Böylece ısı 
pompalarının fonksiyonelliği arttırılmaktadır. CO2 kullanılan ısı pompaları tek kademeli veya çift 
kademeli olarak tasarlanabilmektedir. Bu çalışmada CO2’li ısı pompası sistemlerinin, aynı soğutma 
yükü için, tek kademeli ve çift kademeli sıkıştırma hallerinde enerji analizi yapılmış, maliyetleri 
karşılaştırılmış ve sonuçlar grafiksel olarak verilmiştir. Tek kademeli ve çift kademeli sistemlerin 
kıyaslamaları, belirlenen ısıtma kapasitesine göre yapılacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: CO2, ısı pompaları, ekserji, tek ve çift kademe 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Recently, CO2 takes an important place at the search of alternative refrigerants in the world which 
faced global warming reality. CO2 which alternative to HFC’s like R134a and HCFC   is considered by 
the cooling companies and production of the CO2 heat pumps are increased. 
 
CO2 is non-toxic, inflammable, has high heat transfer coefficient and with these properties it is suitable 
for heat pumps applications. CO2 rejects heat at high pressures (transcritical point) and this is an 
advantage for it.  For this reasaon a gas cooler used in CO2 systems instead of condenser at 
conventional systems.  
 
As known, heat pumps are used for heating and cooling of residences. In some systems, water 
heating is possible with heat pumps. Thus, functionality of heat pumps is increased. CO2 heat pumps 
are designed both single stage and double stage.  In this study, for same cooling load  exergy analysis 
of CO2 heat pump systems were made, their costs wre compared and results were shown graphically. 
 
Key Words: CO2, heat pumps, exergy, single and double stage 
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GİRİŞ 
 
Isı pompalarının konutlarda konfor amaçlı olarak kullanılması, son yıllarda giderek artmaktadır. 
Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde fosil kaynaklı yakıtlar olan petrol, doğalgaz ve türevlerinin giderek 
tükenmesi, ısıtma sorununa alternatif arayışları getirmiştir ve ısı pompaları uygulamaları gün geçtikçe 
artmaktadır. 
 
Isı pompaları bilindiği üzere soğutma çevriminin ters çevrilmesiyle mekânların soğutulması yerine, 
düşük ısı kaynağından ısı çekilmesi ve dışarıya atılan atık ısının iç ortama verilmesi esasına dayanır. 
Isı pompaları ısıyı çektiği ortamlara göre yer, su ya da hava kaynaklı olabilirler. Isı enerjinin aktarıldığı 
kısım ise hava( iç mekân) olabildiği gibi, ısıtma suyu da olabilir.  
 
Isı pompalarında ve soğutma uygulamalarında çeşitli akışkanlar kullanılmaktadır. Bunlardan biri de, 
doğada doğal olarak bulunan CO2’dir.   CO2 hacimsel ısı transfer kapasitesi yüksek bir akışkandır (0 
oC için 22.545 kJ/m3)[1]. Bu değer CFC, HCFC, HFC ve HC akışkanların volümetrik ısı transfer 
kapasitelerine göre 3-10 kat daha yüksektir. Bu sebeple aynı kapasite değerleri için CO2 akışkanlı 
sistem boyutları, diğer konvansiyonel sistemlerin boyutlarına göre küçük olmaktadır. CO2’in kritik nokta 
sıcaklığı ve kritik nokta basıncı (Tkr = 31,1 oC,   Pkr=73,8 bar)  sistem tasarımını etkilemektedir. 
Sistemden ısı atılması,  kritik nokta üzerinde gerçekleşmektedir ve CO2 bu süreçte yoğuşmamaktadır. 
Yoğuşma, kısılma işlemi sonrasında olmaktadır. Bu sebeple konvansiyonel sistemlerdeki yoğuşturucu 
yerine, CO2 akışkanlı sistemlerde gaz soğutucu kullanılmaktadır.  
 
Son yıllarda enerji yönetiminin çok önemli hale gelmesiyle,  ABD ve Avrupa’da binaların enerji sınıfına 
göre sertifikalandırılmasına başlanmıştır. Bu sertifikalandırmada, soğutma sistemleri ve ısı 
pompalarında kullanılan akışkanların “Ozon Yıkım Potansiyeli (ODP)” ve “Küresel Isınma Potansiyeli 
(GWP)” düşük olması sertifika için yüksek puan getirmektedir [3]. Bundan dolayı konutlarda kullanılan 
soğutma sistemleri ve ısı pompalarında, CO2 gibi akışkanların kullanılması kaçınılmazdır. 
 
 
 
 
MATERYAL VE METOT 
 
Kritik nokta üstü tek kademeli ve çift kademeli buhar sıkıştırmalı ısıtma sistemi bir bilgisayar programı 
(Engineering Equation Solver-EES) ile teorik olarak modellenmiştir [2]. Şekil 1.a ve 1.b ‘de tek 
kademeli ve çift kademeli ısı pompasının şematik şekli ve lnP-h diyagramı görülmektedir.   
 

 
Şekil 1.a. Tek ve Çift Kademeli Isı Pompalarının Şematik Gösterimi. 
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Şekil 1.b. Tek ve Çift Kademeli Isı Pompalarının lnP-h Diyagramı 

 
Sistem için yapılan hesaplamalar ve kabuller şu şekildedir; 
 
Tek kademeli ısıtmada, konvansiyonel sistemlerden farklı olarak, CO2 akışkanını kullanan sistemlerde 
yoğuşma olmadığı için, yoğuşturucu yerine gaz soğutucu kullanılmaktadır. Bu işlem kritik nokta 
üzerinde olduğu için, yüksek basınç değerlerine ulaşılmaktadır. Sistemin yüksek basıncı Pgs =100 [bar] 
olarak alınmıştır. Kompresörün adyabatik verimi ηc=0,70 olarak, gaz soğutucunun verimi ηgs=0.9 
olarak alınmıştır. Evaporatörün çektiği ısı Qev=1 kW olarak alınmıştır. Gaz soğutucuya su giriş sıcaklığı 
15 0C alınmıştır ve gaz soğutucu çıkışında 29 0C’lik su sıcaklığı elde edilmiştir. 
 
Adyabatik verim ifadesi; 
 

ηk = )h-h(
)h-h(

23

3s 2                                                     

(1)  
 
ifadesi ile verilir. Bu ifadeden, kompresör çıkışındaki gerçek soğutkan entalpisi (h3) değeri elde edilir. 
Burada h3s izentropik sıkıştırma işlemi sonucunda, kompresör çıkışında elde edilecek CO2’nin 
entalpisidir. 
 
Kompresör tarafından tüketilen enerji miktarı; 
 
Wc= m& r (h3-h2)                                                                                                                                        (2) 
Wk= h3-h2                                                                                     (3) 
İfadeleri ile hesaplanır.   
Akışkan debisi; 
Qev= m& r (h2-h5)                                                                     (4) 
formülünden çekilerek bulunur.   
Gaz soğutucu ısıl yükü ; 
Qgs= m& r(h3 – h4)                                                                      (5) 
olmaktadır. 
Isıtma etkinlik katsayısı (COPh) ise;  

COPh =
cW

gsQ
                                                                                                  (6) 
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ifadeleriyle hesaplanmıştır. 
 
Çift kademeli ısıtmada da yine sistemin yüksek basıncı Pgs =100 [bar] olarak alınmıştır. Kompresörün 
adyabatik verimi ηc=0,70 olarak, gaz soğutucunun verimi ηgs=0,9 olarak, ara ısı değiştiriciye su giriş 
sıcaklığı 19 ºC olarak girmiş ve çıkışında 22 0C su sıcaklığı elde edilmiştir. Gaz soğutucuya su giriş 
sıcaklığı ise 22 0C dir ve gaz soğutucu çıkışında 34 0C su sıcaklığı elde edilmiştir. Evaporatörün çektiği 
ısı yine aynı değerde, Qev=1 [kW] olarak alınmıştır. 
 

Adyabatik verim ifadeleri; 

ηk = )h-h(
)h-h(

bc

bcs                 (7) 

ηk = )h-h(
)h-h(

2a

as 2                            (8) 

Isıtma etkinlik katsayısı (COPh) ise;   

wk1=ha-h2                  (9) 
wk2=hc-hb              (10) 
wtoplam=wk1+wk2               (11) 

COPh= )W(
)hh()h-h(

toplam

ba4c −+
             (12) 

ifadeleriyle hesaplanmıştır [4]. 
  
 
 
BULGULAR 
 
Yapılan hesaplamalar sonucunda tek ve çift kademeli ısı pompaları için elde edilen COP değerlerinin 
gaz soğutucu basıncıyla değişimi Şekil 2’de, bu sistemlerde kullanılan kompresörlerin gaz soğutucu 
basıncına göre güç değişimleri ise Şekil 3’de görülmektedir.   
 
 

 
 

Şekil 2. Tek ve Çift Kademeli COP Değerlerinin Gaz Soğutucu Basıncıyla Değişimi. 
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Şekil 2 incelendiğinde çift kademeli sistemin COP değerlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.  
Dolayısıyla sistem tek kademeli olarak çalıştırılmak yerine çift kademeli olarak çalıştırılırsa, daha 
yüksek performans elde edildiği görülmektedir. Ayrıca Şekil 3 incelenirse bu performansa karşılık 
olarak, çift kademeli sistemin daha düşük enerji çektiği görülmektedir.     
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Şekil 3. Tek ve Çift Kademeli Kompresörlerde Harcadığı Gücün Gaz Soğutucu Basıncıyla Değişimi. 
 
 

 
 

Şekil 4. Tek ve Çift Kademeli Kompresörlerin Değişik Gaz Soğutucu Basınçlarında Yıllık Elektrik 
Sarfiyatlarının Değişimi  

 
Şekil 4 incelendiğinde, tek ve çift kademeli ısı pompalarının kompresörlerinin yıllık enerji sarfiyatlarının 
karşılaştırılmasında, tek kademeli sistemin enerji maliyetinin, çift kademeli sisteme göre daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu sistemlerde çift kademeli sıkıştırma yapmak, enerji maliyeti 

(k
W

) 
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açısından daha iyi olacaktır.  Birim kWh maliyeti EPDK ’nın son verilerine göre alınmıştır. (Ortalama 
25 Kr/kWh)[5].  
 
 
 
SONUÇ 
 
Günümüzde sıklıkla kullanılan ısı pompalarında ve buna bağlı olarak soğutma sistemlerinde CO2’in 
akışkan olarak kullanılması yaygınlaşmaya başlamıştır. Tek ve çift kademeli CO2’li ısı pompaları 
incelendiğinde,  ısı pompası sisteminde kabul edilen şartlar altında çift kademeli kompresör 
kullanımının, performans ve enerji maliyeti açısından daha iyi olduğu görülmüştür. Çift kademeli 
sistem daha üstün performansa sahip olup, ayrıca enerji tüketimi daha düşüktür. Bu da enerji 
maliyetinin düşmesi ve dolayısıyla ekonomiklik demektir. Ayrıca CO2, küresel ısınma potansiyelinin 
azlığı ve ozon yıkım potansiyelinin olmaması nedeniyle olarak bu sistemler için iyi bir alternatif 
akışkandır.   
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJELERİNİN FİNANSMANI 
 
 

Tülin KESKİN 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Enerji tasarrufu programlarında, eğitim, bilgilendirme, etütler gibi çeşitli programlar uygulanırken 
çalışma ve yatırımların finansmanın da desteklenmesi önemli yolların kat edilmesini sağlamıştır. 
Birçok ülke gerek devlet teşvikleri ve gerekse fonlarla enerji verimliliğini etkinleşmesini sağlamıştır. Bu 
ülkelerde finansman için parayı hazır etmek, hakça bir şekilde  dağıtmak ve uygulamaların maliyet 
etkinliğini izlemek için uluslararası geçerliliği olmuş modellerin ülke şartlarına adaptasyonu ile yeni ve 
yenlikçi modeller geliştirilmiştir. Bu uygulamalarda birçok tecrübe edinilmiş ve uluslararası kamuoyu ile 
bu tecrübeler paylaşılmıştır. Ülkemizde Enerji Verimliliği kanunu ile yeni bir teşvik dönemi başlamak 
üzeredir. Tebliğde uluslararası finansman modelleri deneyimlerden bahsederek ülkemizdeki mali 
teşvikler konusundaki görüş ve önerilerimiz dile getirilecektir 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Proje Finansmanı 
 
ABSTRACT 
 
In various energy-saving programs, while training, awareness rising, energy audit studies have been 
carried out, implementation of various financing programs to support investments has been 
strengthened the EE programs. In many countries with incentives and the state funds have enabled to 
increase energy efficiency. In these countries internationally valid models were adapted to the 
conditions of the country and the innovative new models have been developed to make the funds 
available for financing, distribute the funds in a manner of transparent transactions and to monitor the 
cost effectiveness of the applications. In these applications a lot of international experience were 
acquired and has been shared with public. In Turkey with the new Energy Efficiency Law, it is about to 
start a new promotion period. Experience in international financing models will be mentioned in this 
paper and views and suggestions on our newly introduced financial incentives systems, will be 
expressed. 
 
Key Words: Energy Effıcıency, Project Fınancıng 
 
 
 
 
1. GİRİŞ  
 
Enerji verimliliğinin arttırılması çok yönlü yararlara sahiptir. ;Ülke yararı ve kurumsal veya kişisel yarar 
olarak iki düzeyde de elde edilmektedir. Enerji verimliliğinin arttırılması ile; ülkemizin enerji arzındaki  
% 75 in üzerindeki dış kaynaklara bağımlılığında ve dış ödemeler dengesinde 40-45 milyar dolar gibi 
bir yer tutan yer tutan ithalata dayalı enerji harcamalarında azalma ve Kyoto sonrasındaki süreçte 
daha az maliyetli karbon azaltma imkanı yaratılabilecektir. Kişi veya firma bazında enerji verimliliği 
uygulamaları ile; sadece enerji maliyetinin baskısı azaltılmamakta aynı zamanda çok yönlü teknik, 
ekonomik ve sosyal yararlar sağlanmaktadır. Bunlar tek tek ele alındığında parasal karşılıklarının 
hesaplanması mümkündür. Bu nedenle enerji verimliliği girişimleri her ne kadar soyut bir kavram ve 
işlem gibi algılansa da mali açıdan değerlendirilebilen ve getirisi olan bir yatırımdır.  Enerji verimliliği 
imkânlarının değerlendirilebilmesi ve kazanç sağlanabilmesi için tüm ülkelerde ve ülkemizde de eğitim, 
bilinçlendirme ve mevzuat gibi “software” olarak adlandırılan çeşitli tip önlemler alınmaktadır. 
Bilinçlendirme seviyesinde yeterli düzeye ulaşılmış, teknik düzeyde gerek malzeme ve gerekse 
uygulama açısından olgun bir piyasada yeterli hukuki düzenlemeler de yapılmış ise, basit ve çoğu 
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zaman yatırımsız önlemlerin büyük bir çoğunluğu için gerekenler yapılarak tasarruf potansiyeli geri 
kazanılabilmektedir. Bu tür, yani basit ve geri ödeme süresi çok kısa olan bu önlemler daha evvel 
Türkiye de yapılmış çalışmalarda belirlenmiş önlemlerin % 40 civarındaki bir bölümünü teşkil 
ediyordu.1 Ancak son yıllarda sanayi sektöründeki bilinçlenme sonucunda bu önlemlerin genel enerji 
tasarrufu potansiyeli içinde % 20-30 civarında olduğu düşünülebilir.  
 
Bu değerlendirme sonucunda çok çeşitli boyutlardaki enerji tasarrufu projeleri için önemli yatırım 
ihtiyacı olduğu tespiti yapılabilir. Bu ihtiyacın, sanayi sektöründe daha önceki yazı ve tebliğlerimde 
belirttiğim ve sanayi alt sektörlerine göre en iyi üretim verimlerine ulaşılacağı kabulü ile yapılmış 
tahmin ile 2 milyar dolar2 civarında getirisi olan enerji tasarrufunun, 5-6 milyar dolar civarında bir 
yatırım boyutunda olduğu düşünülmektedir. Maksimum potansiyeli ifade eden bu değerin yarısının 
klasik iyileştirme önlemleri ile alınabileceği düşünüldüğünde yatırım ihtiyacının en az 2 milyar dolar 
olabilecektir. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) bütçesine Enerji Verimliliği kanunu ve 
ilgili yönetmeliği gereğince, enerji verimliliği yatırımlarına destek olmak üzere konacak; 5 milyon dolar 
(DPT tarafından sağlanan 2009 yılı için 8 milyon TL tutarındaki ek tahsisat) ve beş katı da öz kaynak 
harcanacağı (projelerin sadece % 20 si ödeneceğinden) bulunduğu farz edilse bile, yıllık 30 milyon 
dolar fon, bu piyasanın ihtiyacının yaklaşık 60 ta biridir. Bu ihtiyaçta en az 5-6 milyon binanın 
iyileştirilmesi için gereken fon ayrı tutulmuştur. Bu nedenle Türkiye’de enerji verimliliğinin arttırılması 
için sistematik olarak ülke şartlarına uygun şekilde geliştirilmiş bir finansman programına ihtiyaç vardır 
Bu kaynak, uluslararası finans kuruluşlarının veya donörlerin desteği ile oluşturulabileceği gibi 
tamamen yurt içi öz kaynaklarla da sağlanabilir. 
 
 
 
2. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FİNANSMANINDA DAR BOĞAZLAR 
 
Enerji verimliliğinin artırılması için gerekli olan yatırım ihtiyacı, bir finansmancı için görülebilir bir ihtiyaç 
ve yatırım değildir. Örneğin bir yenilenebilir enerji projesi; bir enerji ihtiyacını karşılamak üzere proje 
tipine göre 1 kW kurulu güç yatırım bedelinin aşağı yukarı belli olduğu ve yatırım bittiğinde elde 
edilecek satış hasılatı hesaplanabilen bir yatırımdır. Benzer şekilde bir kapasite artırımı ve 
modernizasyon yatırımı, yatırım sonunda elde edilecek ürün artışı ile kolayca değer olarak 
karşılaştırılabilir. Bu nedenle enerji verimliliği yatırımlarının çok yönlü yararlılıklarından ötürü kazan-
kazan karakteristiğe sahip olmasına rağmen, bu alanda geniş çaplı ve yaygın yatırımların 
gerçekleşmesi mümkün olmamaktadır. Özellikle de binaların iyileştirilme projeleri gibi yatırım geri 
dönüşü çok uzun olan projelerin bir finansman projesi olması da oldukça zordur.  
 
Bütün dünyadaki deneyim tüm enerji verimliliği finansman sistemi ve mekanizmalarının iki fonksiyonu 
gerektirdiğidir; iyi projelerin etkili bir şekilde sunulacağı teknik paketlerin hazırlanması ve finansman 
fonunun temin edilmesidir. Yani enerji verimliliği proje yatırımlarının, birçok kişinin sandığının aksine, 
tek sorunu paranın bulunması değildir. Finansman kuruluşları kendilerini tatmin etmeyecek şekilde 
sunulmuş projeleri finanse etmek istemezler. Ayrıca finans kuruluşları enerji verimliliğinin arttırılması 
için yapılacak yatırımları, nakit geri dönüşünün bir müddet sonra olması nedeniyle riskli yatırım 
sınıfında değerlendirme eğilimindedir. Finans kuruluşlarının desteği ile sadece enerji verimliliği olduğu 
için fonlanmış olan fazla yatırımın olmaması da bu olumsuz algılamayı desteklemektedir. Şu anda 
ülkemizdeki problemlerin başlıcalarından birisi de budur. Yeni kanunla getirilmiş proje desteği ve 
Gönüllü anlaşmalar için verilmeye başlanacak hibe şeklindeki limitli desteği saymaz isek, Bankalar 
veya bu konuda finans deneyimi olan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından desteklenebilmiş 
proje sayısı, mevcut yatırım potansiyeli düşünüldüğünde oldukça sınırlıdır.  
 
Enerji Verimliliği projeleri dağınık ve genellikle de küçüktür. Projenin iç karlılık oranı (IRR) yüksek de 
olsa bu ufak projelerle uğraşmak çok meşgul yöneticiler için çoğu kez zaman kaybı olarak görülür. 
Eğer bu küçük projeler bir profesyonel kuruluş tarafından paketlenip finanse edilecek hale getirilmez 
ise finansman zordur. 
 

                                                      
1 EİE Dünya Bankası proje sonuçları 
2 Dünyada ve Türkiyede Enerji Verimliliği MMO yayını Nisan 2008 
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Finansman kuruluşlarında enerji verimliliğini finanse edecek deneyim ve bilgi birikimine sahip 
olmadıklarından işlem süreleri klasik bir yatırıma göre oldukça uzundur ve kredi işlem maliyetleri 
yüksektir. Dünya bankasının değişik ülkelerdeki kredili yatırımları değerlendirdiği bir çalışmada 
Amerika’da işlem maliyetlerinin toplam kredinin %7.7 sine mal olurken benzer karakterdeki yatırımlar 
için Hindistan’da %35.7 Çin de  %26,8 işlem maliyeti olmaktadır.3  
 
EV projeleri yüzlerce tipte ve sektörlere göre değişen özelliklerdedir. Bazı uygulamalar, örneğin 
frekans kontrolü gibi, jenerik ve benzer olarak çok kez tekrarlanabilecek bir uygulama potansiyeline 
sahip olsa da, yine de bu konuda çalışan bir uzmanın yapacağı ince ayarlara ihtiyaç duyulur. Bina 
projeleri genellikle bu karakterdedir. Bazı uygulamalar ise sadece o konuda uzman teknik insanların 
anlayıp değerlendirebileceği kadar karmaşık ve sadece bir sektöre yönelik olarak uygulama alanı çok 
dardır. Her durumda güvenilir uzmanların değerlendirmelerine ihtiyaç vardır ve bu güven için uzmanlar 
ve finans kuruluşları arasında bazı deneyimlerin yaşanılması ve zaman gerekmektedir. Şu anda 
ülkemizde Bankalar ve projeler arsında yaşanan durumda bu şekildedir. 
 
Aslında yukarıdaki tespitlerden sonra sorunun kurumsal olduğu anlaşılmaktadır.  
 
 
 
 
3. FİNANSMAN TİPLERİ 
 
Bütün dünyada son yıllarda 3 tip finansman modeli uygulanmaktadır: 
 

 Kredili Finansman 
 ESCO ların ( Energy Service Companies- Enerji Hizmet Kuruluşları) çeşitli tip kontratlarla 

gerçekleştirdikleri yatırım-finansman modelleri 
 Hükümetlerce Talebin Azaltılmasına yönelik programlar 

 
 

3.1 Kredili Finansman Sistemi 
 
Bu sistem ulusal veya uluslararası fonlardan sağlanan finansmanın, ticari bankalar, bu konuda ihtisas 
sahibi kuruluşlar ve oluşturulan ulusal döner sermaye fonları gibi aracılar ile yatırımlara 
yönlendirilmesidir. Şu anda Türkiye’de enerji verimliliği konusunda fon sağlamak üzere harekete 
geçmiş veya hazırlıklarını, incelemelerini sürdüren birçok uluslararası finansman kuruluşu (Dünya 
Bankası, kfW, Fransız Kalkınma Ajansı, EBRD, Japon Kalkınma Bankası vs.) bulunmaktadır. Bu 
kuruluşların fonlarının hükümet garantisi veya başka garantiler ile genel olarak Türkiye Kalkınma 
Bankasının üzerinden kredi olarak dağıtılması söz konusudur.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
3 Financing Energy Efficiency, Lessons from Brazil, China and Beyond, The World Bank, ESMAP, 2008 
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Şekil 1. Kredilerin Dağıtımı İçin Uygulanan Tipik Bir Akış 
 
Yukarıdaki şekil 1 de birçok ülkede kredilerin dağıtımı için uygulanan tipik bir akışı gösterilmektedir. Bu 
sistem bazen döner sermaye fonu olarak ta bankacılık sistemi dışında geliştirilebilir. Düşük faizle 
çalışacak bu sistemin ticari bankaların rekabetçiliğini bozmaması gereklidir. Bu konuda Romanya 
Polonya gibi ülkelerde bazı sıkıntılar yaşanmıştır. 
 
Bu modelde ve benzeri modellerde hükümetin rolü Ulusal Kuruluşa bu hizmeti yapabilmesi için bütçe 
tahsis etmek ve vergi indirimi gibi bazı teşvikler sağlamak ve gerektiğinde Uluslararası Finans 
kuruluşuna devlet garantisini güvence vermektir.  
 
Finansman programını yöneten Ulusal Kuruluşun rolü ise; uluslararası finans kuruluşuna öz sermaye 
aktararak kredi şartlarını iyileştirmek ve kredi ödendikten sonra öz sermayesini karı ile birlikte geri 
almak şeklindedir. Ulusal Kuruluş, yerel bankaya borç verme ile ilgili desteği sağlamaktadır (projeleri 
seçip değerlendiriyor ve proje sahibi ile borç anlaşması yapıyor). Ulusal Kuruluş, Projeyi uygulayan 
Teknik uzman kuruluştan projenin sağlayacağı enerji verimliliğin garantisini alarak hizmetin ve 
yatırımın karşılığını ödemektedir. Projeyi uygulayan teknik kuruluş, parasını ödeyerek malzeme 
tedarikçisinden gerekli ekipmanı satın alarak ve uygulamayı gerçekleştirmekte ve gerekli eğitimi 
vermektedir. Malzeme tedarikçisi ise malzemeler için garanti ve servis hizmeti sağlamaktadır. Enerji 
Verimliliği Proje sahibi kuruluş, projesi için finansman talebinde bulunurken teknik hizmet alarak 
projeyi hazırlamakta ve sonunda projesini gerçekleştirip tasarruftan yarar sağlamaktadır. Proje sahibi 
kuruluş, borç anlaşmasını ulusal kuruluşun desteği ile yapmakta ve proje (proje sahibi şirket) borçlarını 
faizleri ile birlikte taksitler halinde yerel bankaya ödemektedir. Sonuçta enerji verimliliği ile gerçekleşen 
makro yararlardan hükümetler ve enerji hizmet kuruluşları da fayda sağlamaktadır.  
 
Bu ve benzeri modeller ülke şartlarına ve kurumlarına adapte edilmiş olarak birçok ülkede 
uygulanmaktadır. Böyle bir model ile büyük boyutlu fonlar ve yaygın uygulamalar ile; enerji verimliliği 
projelerinin, küçükler ve bina iyileştirmeleri de dahil olmak üzere hızla uygulanması 
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gerçekleşebilmektedir. Fon miktarı büyük olduğu için piyasayı canlandırma ve istihdam katkısı belirgin 
şekilde hissedilebilmektedir. Yerel bankalar riskleri de paylaşıldığından bankacılık sistemi için bir katkı 
elde edilebilmekte ve bankalar ileride kendi başlatacakları enerji verimliliği finansman programları için 
deneyim ve bilgi birikimi sağlıyorlar.  
 
Buradaki en büyük risk finansman programı başladığında proje portföyünde yeterli sayıda ve kalitede 
projenin oluşmayarak hazır edilen finansmanın devlet için zarara dönüşmesidir. Bunun için risklerin 
önceden belirlenmesi ve potansiyelin sağlıklı olarak tespit edilmesi doğru bir yaklaşımdır. Türkiye daha 
önce Dünya Bankası tarafından sağlanan bir kredi diliminde benzer bir deneyim yaşamıştır. 1991 
yılında tahsis edilen 27,5 milyon dolar kredinin ancak 7 milyon dolar civarındaki bölümü için kredi 
talebi gelmiştir. 
 
Ayrıca tespit edilen risklerinde uluslararası finans kuruluşu ile de mümkün olduğunca paylaşılacak 
şekilde hazırlıkların yapılması ve pazarlıkların bu hazırlıklar çerçevesinde yürütülmesinde yarar vardır. 
Bu görüşmelerin bir yararı da ulusal kuruluşa enerji verimliliği projelerinin risk ve değerlendirme 
kriterleri konusunda uluslararası kuruluştun deneyim paylaşımı olacaktır. Diğer bir önemli husus ta 
finansman programı başlamadan önce hatta kredi anlaşması sonuçlandırılmadan lükse kaçmayan 
tanıtım programlarının, eğitilmiş genç insanlarla(istihdam yaratarak) çok yaygın olarak yapılması ve 
talebin hazırlanmasıdır. Bu tanıtımlar sırasındaki geri beslemeler de kredi hazırlık çalışmalarında 
mutlaka değerlendirilmelidir. 
 
 
3.2 ESCO’ların Çeşitli Tip Kontratlarla Gerçekleştirdikleri Yatırım-Finansman Modelleri 
 
ESCO lar (Energy Service Companies) bütün dünyada enerji verimliliği yatırımlarının 
geçekleşmesinde en önemli mekanizmadır. Bazı ülkelerde EMC (Energy Management Company) 
olarak adlandırılmaktadır. Enerji Verimliliği kanunu ile ülkemizde Şirket olarak adlandırılan, piyasa 
Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD) olarak benimsen kavram, kanunda tam olarak ESCO 
işlevlerini tanımlamamakla birlikte, ülkemizdeki EVD lerin bu yönde yapılanması beklenmektedir. 
 
Mevcut uygulamalarda, ESCO işlevsel açıdan birçok kişi için farklı anlamlar ifade etmektedir. Bunun 
nedeni de ESCO ların çok değişik alanlarda faaliyet göstermesidir. Ancak ESCOların en bilinen işi 
enerji auditleri (enerji tasarrufu etütleri) gerçekleştirmesi ve enerji verimliliği projelerini 
değerlendirmesidir.   
 
ESCOlar Enerji Performans Kontratı (EPK) ile enerji verimliliği projelerinin finansmanı için gerekli 
işlemleri yapan teknik ve mali uzmanlardan oluşmuş firmalardır. EPK Bizim kanunumuzdaki adıyla 
“Uygulama Anlaşması” Bir sanayi veya ticari kuruluşun tesisinde enerji verimliliği yatırımı yaparak 
sağladığı enerji tasarrufu karının belirli bir süre için paylaşılması ve yatırımlar için alınmışa, banka 
kredisinin bu kazançlar içinden geriye ödenmesidir. Buradaki en kritik husus tasarrufların ESCO 
tarafından garanti edilmesidir.  
 
ESCO EPK larında çok çeşitli iş modelleri vardır. Aşağıda bu modellerden başlıca üç tanesinin 
şematik gösterimi verilmiştir.4 Bu sistemlerin hepsinde banka gösterilmiştir. Ancak güçlü ESCO veya 
yatırımcı kuruluşların banka kredisine ihtiyacı olmayabilir bu da projenin taraflar için karlılığını 
arttırabilir.   
 
Şekil 2.  de gösterilen Tasarrufun Garanti Edildiği Sözleşme tipinde  proje sahibi ESCO dan sadece 
garanti verilmiş hizmeti alıyor ve gerekirse banka kredisini kendisi temin ediyor ve geri ödüyor. ESCO 
hizmetinin karşılığını hizmet bedeli olarak talep ediyor ve sağlanan tasarruftan bir pay almadığı gibi 
finansmanda da katılımcı olmuyor. Bu model şu anda enerji verimliliği kanun ve yönetmeliğimize göre 
tanımlanmış uygulamayı anımsatmaktadır.  
 
 
 
 
                                                      
4 Financing Energy Efficiency; Application Manual, Energy  Charter Secreteriat 
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Şekil 2. Tasarrufun Garanti Edildiği Sözleşme 
 
Aşağıdaki Şekil 3. de Tasarrufların Paylaşılması prensibine dayanan uygulama görülmektedir. 
Finansmanın tüm sorumluluğu ESCO dadır. Bu konuda yetkin olmayan hiçbir firmanın risk almayacağı 
bir sözleşme seklidir. Proje sahibi projesini nispeten daha az bir karla bir şirkete satmaktadır. Buradan 
sağlanan ikincil yararlar örneğin su, yüksek kalite ve işçilik gibi dolaylı yararların da yüksek olduğu 
durumlarda proje, proje sahibi için caziptir. Ayrıca sözleşme süresi ve değiştirilen donanımın ekonomik 
ömrü de bu tip sözleşmeler de oldukça belirleyicidir. 
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Şekil 3. Tasarrufların Paylaşılması 
 

 
 

Şekil 4. Proje gelirlerinin Kredi Borcu Ödediği Sözleşmeler 
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Şekil 4. Proje gelirlerinin Kredi Borcu Ödediği Sözleşmeleri göstermektedir. Bu tür sözleşmeler için 
bankaların bazı geçmiş deneyimlere ve deneyimli kadrolara ihtiyacı vardır.  Çok yüksek karlı 
projelerde kullanılabilecek bir modeldir. Bu modelde ESCO ve proje sahibi tüm riskleri ortaklaşa olarak 
üstlenmektedir. 
 
Tüm modellerde ortak kritik konu ise; “baseline” yani başlangıç durumunun sağlıklı olarak tespitidir. 
Eğer bunu yapacak kadar geçmişe dönük sağlıklı veri yoksa buna rağmen sözleşme yapılmışsa 
sözleşmenin uygulanması sırasında çıkacak sorunların çözümü de çok zor olacaktır. 
 
Ayrıca sağlıklı bir EPK yapabilmek için bazı şartlarında durağan veya tahmin edilebilir olması şarttır. 
Aksi takdirde EPK lar geliştirilemez ve geliştirilenler de yarı yolda kalır. Belirleyici bu şartların en 
önemlileri aşağıdaki gibidir.  
 

 Enflasyon oranı 
 Döviz Kuru 
 Kredi faizleri  
 Enerji fiyatları 

 
Ülkemizde uzun yıllardır bu dört hususla ilgili tahmin edilebilir bir yapı oluşmamıştır. Enflasyon oranı 
son yıllarda düşme eğilimi ve durağan bir yapı gösterse de son kriz ile birlikte her şey tamamen 
değişmiştir.  
 
Enerji fiyatlarında da zayıf bir tahmin edilebilir yapı ortaya çıkmıştır. Uluslararası enerji fiyat 
dalgalanmasını bir kenara bırakırsak geçtiğimiz birkaç yıl hükümet politik endişelerle elektrik fiyatını 
sübvanse edip daha sonra % 50 nin üzerinde arttırmıştır. Bu tür bir piyasa, ESCO ların yapacağı EPK 
larının önündeki en büyük engeldir.  
 
Eğer bu yolla enerji verimliliği yatırımlarının finanse edilmesi isteniyorsa EİE elindeki fonu doğrudan 
projeleri hedefsiz bir şekilde (talepte bulunan ve projesi uygun olanlara ülkenin enerji verimliliği 
hedefine ne kadar katkısı olacağı hesaplanmadan)  finanse etmek yerine, bir risk dengeleme fonu 
olarak kullanarak hem piyasayı hem de ESCO ları yani EVD leri desteklemiş olur ve hizmet 
piyasasının gelişmesine yardımcı olabilir. 
 
ESCO piyasası yavaş yavaş gelişmesi gereken bir çalışma alanıdır ve finansmanda sihirli bir değnek 
değildir. İlk olarak nispeten daha az kompleks olan ticari binalar bu sistemle işe başlar ve piyasada 
güveni sağlarlarsa bir gelecekleri olabilir.  Bu işten büyük bir ciro beklentisi de olmamalıdır. Dünya 
Bankasının yaptığı bir araştırmada ESCO’ların milyarlarca dolarlık iş yapmadığı görülmüştür. Örneğin 
Çin de 60 civarındaki ESCOnun 280 milyon dolar tutarında EPK ı yürüttüğü, buna karşılık Hindistan’da 
25 civarındaki ESCO nun 40 milyon dolar civarında bir iş yaptığı görülmektedir. Fakat ESCO lar ilk 
aşamada Banka kredi sistemine,  eğer yeterli uzmanlıkları varsa veya geliştirebilirlerse proje 
değerlendirme ve paketlemede büyük destek olabilirler. Güçlendikten sonra EPK ile piyasada yerlerini 
alabilirler. 
 
 
3.3 Hükümetlerce Yürütülen Talebin Azaltılmasına Yönelik Finansman Programları 
 
Bu programlar enerji verimliliği merkezleri tarafından yürütülebileceği gibi, elektrik, gaz gibi hizmet 
kuruluşları tarafından uygulanabilir. Bu kuruluşlar devlete ait değilse, Enerji Hizmet Kuruluşları 
(EHK)sadece arzlarında problem olduğunda bu programları tercih etmektedir. Talebin kontrol edilerek 
düşürülmesi özel sektöre ait EHK için satış hâsılatının düşmesi anlamına geleceği için kendi içinde 
engel barındırır. Sıkı bir mevzuat ve denetleme ile bu şekilde, tüketicilerinin enerji verimliliği 
projelerinin finansmanının bir kısmını karşılayabilirler. Amerika’da EHK için satış hâsılatının belirli bir 
oranının talep tarafı programları gerçekleştirmeleri zorunlu kılınmıştır. 
 
 
 
 
 



  ____________________________________________  49 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Teknolojik Araştırma Bildirisi

Ülkemizde Enerji Verimliliği kanunu ile getirilmiş olan Proje destekleri ve Gönüllü Anlaşma destekleri 
bu kategoride değerlendirilmesi gereken finansman programıdır. EİE tarafından uygulaması yapılacak 
olan ve 25  Ekim 2008 tarihinde yayınlanmış yönetmelikte belirtilen destekler kısaca aşağıdaki gibi 
belirtilmiştir; 
 
 

Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin Desteklenmesi 

 Başvuru 
 MADDE 15 – (1) VAP’larının desteklenmesini isteyen endüstriyel işletmeler, bu Yönetmeliğin 
ekinde yer alan Ek-3’te belirtilen esaslara uygun olarak hazırladıkları veya şirketlere hazırlattıkları 
projelerini aynı esaslara uygun olan enerji etüt raporu ile birlikte her yıl Ocak ayında Genel Müdürlüğe 
sunar. 
………………… 
 ç) VAP değerlendirme komisyonunun değerlendirmesi sonucunda teknik açıdan uygun ve geri 
ödeme süresi en fazla beş yıl ve projesinde belirlenmiş bedeli en fazla beşyüzbin Türk Lirası olan 
VAP’lar desteklenmeye değer projeler olarak belirlenir. 
………………………. 
Gönüllü Anlaşmalar 

 Başvuru ve değerlendirme 
 MADDE 18 – (1) Herhangi bir endüstriyel işletmesi için üç yıl içerisinde enerji yoğunluğunu 
ortalama olarak en az yüzde on oranında azaltmayı taahhüt ederek Genel Müdürlük ile gönüllü 
anlaşma yapmak isteyen tüzel kişiler, Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanan başvuru 
formu ile birlikte her yıl Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe başvurur.  
 
 
Desteklerle ilgili uygulamalar başlamak üzeredir. Henüz bir program açıklanmamıştır. Bazı konularda 
yeni bir uygulama olması ve EİE nin finansman tecrübesi ve bu çalışmaları yürütecek yeterli yetişmiş 
kadrolara sahip olmaması nedeniyle tereddütler ve hatalar olacaktır ancak uygulamaların beklenip 
görülmesi buna göre yönetmeliğin tabandan gelen taleplere kulak verilerek düzeltilmesi gereklidir. 
EVD lerin desteklenmesi hususu, bina ve diğer sektörlerin bu destekler dışında tutulmuş olması 
hemen sayılabilen eksikliklerdir. Ayrıca bu programın sonunda ne kadar tasarrufun ne kadar harcama 
ile yapılması konusunda bir program dizaynı yapılmadığı için  programın sonuç değerlendirmesinde de 
sorun olacaktır. 
 
Diğer bir finansman desteği de KOSGEB tarafından 18 Ekim 2008 tarihinde çıkarılan yönetmelik 
çerçevesinde verilmeye başlanacaktır. Programda, finansman ve KOBİ desteği konusunda çok 
deneyimli olan ve bugüne kadar bu konuda çok başarılı çalışmalar yapmış ve finansman programı 
yönetmiş KOSGEB in; uzmanlarının enerji verimliliği projeleri konusunda deneyimli olmaması, 
KOSGEB uzman havuzunun EİE tarafından yetkilendirilmesi ve projelerin EİE tarafından 
onaylanmasına bağlanması çok sayıda gelecek proje destek talebi nedeniyle bazı gecikmeler 
kaçınılmaz olacaktır. 
 
KOGEB yönetmeliğinde konu aşağıdaki gibi belirtilmiştir.  

“Enerji verimliliği etüt ve danışmanlık desteği 

             MADDE 5/A – İşletmelerin, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş 
Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD)’nden, enerji verimliliğine yönelik alacakları etüt ve 
danışmanlık hizmetlerine verilen destekleri kapsar. Bu destek, KOSGEB’in belirlediği kriterler 
doğrultusunda verilir. Bu kapsamda; 

             a) İşletmeler tarafından, EVD Şirketlerine yaptırılan ön enerji etütleri hizmet bedeli için, üst 
limit 2.000 (İki Bin) YTL olmak üzere, KOSGEB Destekleri Tablosu’nda belirtilen oranlarda, 
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             b) İşletmeler tarafından, EVD Şirketlerine yaptırılan ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel 
Müdürlüğü (EİE) tarafından uygunluk belgesi verilen detaylı enerji etütleri hizmet bedeli için, üst limit 
20.000 (Yirmi Bin) YTL olmak üzere, KOSGEB Destekleri Tablosu’nda belirtilen oranlarda, 

             c) İşletmeler tarafından, yetkilendirilmiş EVD Şirketlerine yaptırılan Verimlilik Arttırıcı Projelerin 
(VAP) hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve/veya işletilmesinin en fazla ilk iki yılı boyunca alacakları 
danışmanlık hizmet bedelleri için; VAP’ın uygulama raporunun,  Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel 
Müdürlüğü (EİE) tarafından onaylanmasını müteakip, üst limit 10.000 (On Bin) YTL olmak üzere, 
KOSGEB Destekleri Tablosu’nda belirtilen oranlarda, 

             destek sağlanır.           

 “Enerji verimliliği eğitim hizmetleri desteği 

             MADDE 6/A – İşletmelerin, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında;  Elektrik İşleri 
Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE), Yetkilendirilmiş Kurumlar, Yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği 
Danışmanlık Şirketleri (EVD)’nden alacakları, “Enerji Yöneticisi Eğitimleri” için KOSGEB’in belirlediği 
kriterler doğrultusunda verilen destekleri kapsar. 

             İşletmeler, bu destekten bir kere yararlanabilir. Destek tutarının tespitinde, Enerji Verimliliği 
Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen tavan ücretler esas alınarak, KOSGEB Destekleri 
Tablosu’nda belirtilen oranlarda destek sağlanır.” 

Burada belirtilen ve sadece etüt ve eğitimle sınırlandırılmış olan destekler, olgunlaşmamış bir hizmet 
piyasası için oldukça yüksek tutulmuştur. Bu desteklerin makul olan miktarı; işin adam ay miktarı da 
düşünüldüğünde ve Türkiye’deki hizmet bedelleri ile yarısından fazlasını geçmemesi gereklidir. KOBİ 
ler için önemli olan yatırımın fonlanmasıdır. Etüt raporu sonucunda motorlarının verimlilerle 
değiştirilmesi gerektiği ortaya çıkarılmış ise ve KOBİ nin bunu alacak gücü yok ise etüt ve danışmanlık 
için harcanmış para boşa gidecektir. Bu nedenle, KOSGEB in, kendi deneyimlerinden yararlanarak, 
kadrolarını bu konuda eğiterek yönetmeliğini bağımsız şekilde uygulayacak ve yatırımın bir kısmını 
finanse edecek şekilde tadil etmesinin etkin uygulamalar için gerekli olduğu düşünülmektedir. 
 
 
 
SONUÇ 
 
EV yatırımlarının yaygınlaştırılması zorlu bir süreçtir. Ciddi ve sürekli politik destek, çok iyi 
anlaşılabilen açık şeffaf bir mevzuat ve mali ve teknik olarak güçlü,  politik baskılardan uzak bir 
kurumsal yapı enerji verimliliği yatırım finansman programı için hem yararlanıcı hem de finansör için 
şarttır.  Esasa sorun “para” değildir. Sağlam projeleri arayan büyük bir finansman pazarı vardır. 
Sorunlar kurumsaldır. Bu sorunların çözümüne yönelik önlemler alınması gereklidir. Sorun tespiti ise 
detaylı paydaş analizleri ile yapılmalıdır.  
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ÖZGEÇMİŞ 
 
Tülin KESKİN 
 
1977 yılında ADMMA Makina Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonar EİE Genel 
Müdürlüğünde makina mühendisi olarak çalışmaya başladı. DSİ Barajlar ve HES Dairesinde EİE 
adına hidroelektrik santral projelendirme çalışmalarında yer aldı. EİE de yeni oluşturulan Enerji 
Kaynakları Etüt Dairesi başkanlığında yenilebilir enerji ve daha sonra enerji verimliliği konularında 
çalıştı. Enerji verimliliği konusunda birçok ulusal ve uluslararası proje geliştirdi, çalıştı ve yönetti.  
1980-2004 yılları arasında enerji verimliliği konusunda hazırlanmış olan tüm mevzuatın, broşür, yayın 
ve benzeri dokümantasyonun ve sanayide enerji yönetimi sisteminin geliştirilmesi, hazırlanması ve 
uygulanması gibi konularda aktif olarak çalıştı.  TUBİTAK, DPT, Çevre Bakanlığı gibi kurumların 
oluşturduğu 5 yıllık kalkınma planları, Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü çalışmaları, İklim Değişikliği 
Çalışma grubu gibi değişik birçok komisyonda çalıştı. Konusu ile ilgili olarak Yurtdışında birçok 
toplantıda kurumu ve ülkemizi temsil etti. 12 yıl şube müdürü olarak ta çalıştıktan sonra 27 yıl hizmet 
ile 2005 yılında EİE den emekli oldu. İngiltere Dış işleri Bakanlığı Chevening bursu ile İngiltere’de 
Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsünde çalışmalara katıldı. 2006 yılında Yeşil Güç Enerji ve 
Çevre Danışmanlık şirketini kurarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca UNDP Küçük Destek 
Programı(SGP) Ulusal Yönlendirme Komitesi, DEK TMK Denetleme Kurulu, TEMA Enerji Çalışma 
Grubu üyesidir, Türkiye Çevre Vakfına danışmanlık yapmaktadır. Evli bir çocuk sahibidir ve İngilizce 
bilmektedir.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, ofis binalarındaki aydınlatma ve iklimlendirme enerji kazanımlarının toplam elektrik 
tüketimi üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Değerlendirme aydınlatma ve ısıl yüklerin etkileri birlikte 
göz önüne alınarak yapılmıştır. Deneysel çalışma Tepekule’ deki uygun bir büroda gerçekleştirilmiştir. 
Kullanılan yapay aydınlatma sistemleri ile gün ışığı tepkiselliği, farklı camlama sistemleri için bir yıllık 
süre boyunca elde edilen sayısal ve deneysel sonuçların karşılaştırılmasıyla enerji kazanımı 
bağlamında incelenmiştir. Gün ışığı tepkiselliği ile bulunan enerji kazançları; cam ünitelerin aylık ve 
mevsimsel olarak farklılıkları göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Bu deneysel çalışmaların 
sonuçlarına bağlı olarak, uygun cam ünite kullanımı ile toplam elektrik tüketiminde %30’a varan 
kazanç sağlanmasının mümkün olabileceği vurgulanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Gün ışığı, Gün ışığı faktörü, Ofis binaları, Enerji kazanımı, Güneşle ısıtma. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the effect of lighting and air-conditioning energy loads was evaluated on total electric 
consumption in office buildings. This evaluation taked account of calculated values combined the 
lighting and the thermal condition effects. It was in terms of saved energy by using a daylight 
responsive different glazing system in comparison with an artificial lighting system by obtaining the 
numerical and experimental results during one year. Experimental result and data were classified as 
hourly, monthly, and seasonal terms. Furthermore the weather conditions were considered by 
classifying the days as clear, mixed or overcast. Energy savings obtained by daylight responsivity was 
investigated by evaluating the differences of glazing units according to the months and seasons. 
According to the results of this experimental study, up to 30% energy saving on total electric 
consumption could be obtained for suitable glazing units. 
 
Key Words: Daylighting; Daylight factor, Office buildings, Energy saving, Solar heating. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Literatürde, aydınlatma ve klima sistemleri için çok fazla değerlendirme ve anlatımlar mevcuttur. 
Birçok deneysel çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalardan çok çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir. Deneyler 
bazen gerçek bir ofis binasında, bazen aynı koşulları oluşturacak şekilde laboratuar ortamında bazen 
de belli oranlarda küçültülmüş maketlerde yapılmıştır. Yapılan çalışmaların sonuçlarını ve enerji 
kazanımlarını özetlersek; Szerman (1993) [1]. , klasik pencereden ( özel gün ışığı sistemlerinin 
olmadığı pencereler) oluşan ofis binasında yaptığı çalışmada % 77 aydınlatma kazanımları ve %14 
toplam enerji kazanımları, Zeguers (1993) [2] ‘de %20 civarında aydınlatma kazanımları sağlamıştır. 
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Embrechts & Van Bellegem (1997) [3] sadece aydınlatma kontrol sistemleri ile %20 aydınlatma 
tüketim kazanımları sağlamışlardır. Opdal & Brekke (1993) [4], ölçüm ve hesaplama sonuçlarının 
karşılatılmasını yapmış ve %40 aydınlatma kazanımı oluşturulan hesaplama programı ile % 30 
aydınlatma kazanımı ise ölçümlerle elde etmiştir. Çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmektedir. Bu 
değerlerin farklılığı çok fazla parametrelerin etkilemesidir. Bu parametrelerden en fazla etkin olanları 
iklim özellikleri, bina yapı ve gün ışığı sistemleridir. 
 
Aydınlatma, çevre ve nesnelerin en iyi şekilde görülebilmesi amacıyla gerekli aydınlık düzeyinin 
sağlanmasıdır. Aydınlatma doğal ve yapay aydınlatma olarak iki çeşittir. Yapay aydınlatma gün 
ışığının yetersiz kaldığı durumlarda en iyi görme koşullarının sağlanması için kullanılır. Bir ofiste 
aydınlatma gereksinimi; yapılan işlerin özelliklerine, ofiste çalışanların görme koşullarını iyileştirerek 
ruh, estetik ve isteklendirme birlikteliğine bağlıdır.  
 
Isıtma yükü, ortamın sabit sıcaklıkta tutmak için ortama verilmesi gereken, soğutma yükü ise ortamdan 
atılması gereken ısı miktarıdır. Soğutma yükü ısıtma yüküne göre çok daha fazla değişkene sahiptir ve 
her saat için değeri önemli düzeyde değişir. Sıcak yaz koşullarında soğutma yükü hesaplarında 
güneşin etkisi önemli bir faktördür. Enerjinin bir kısmı cam üniteden, doğrudan iç hacimlere geçer. 
Opak duvar yüzeylerine gelen güneş ışınımı ise iletimle iç hacimlere geçer. Buna karşılık ısıtma yükü 
hesaplarında güneşin etkisi pozitif yöndedir. 
 
 
Ofis binalarında kullanılan cam ünite seçimi çok önemlidir. Seçim yapılırken binanın ısıtma ve 
soğutma yüklerine etkisi dikkate alınmakta, aydınlatma yükleri çoğu zaman değerlendirmeye 
alınmamaktadır. Isıtma ve soğutma yükleri, ısı kayıp ve ısı kazanç hesaplarına göre 
hesaplanmaktadır. Bu çalışmada, ısı kayıp ve kazanç hesaplaması dinamik olarak yapılmış ve 
deneyde ölçülen sıcaklık değerleri kullanılmıştır. Ofiste çalışan kişilerin konfor koşullarına göre sıcaklık 
değerleri ayarlanmıştır. Dış sıcaklık ve güneş ışınım değerleri Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi 
Enstitüsü’nden alınmıştır. Aydınlatma yükleri de dâhil edilerek toplam elektrik tüketimi bulunmuştur. 
Diğer camların teknik özelliklerinden yararlanılarak elektrik tüketim değerlerinin karşılaştırması 
yapılmıştır.  
 
 
 
 
2. OFİS ÖZELLİKLERİ VE DENEY DÜZENEĞİNİN TANIMLANMASI 
 
Tepekule binası İzmir’de ileri teknoloji sistemi ile yapılan büyük bir iş merkezidir ve bu çalışmada enerji 
performansı açısından değerlendirilmiştir. Binanın enerji performansı için gerekli bina ve binanın enerji 
harcamalarına ilişkin bilgiler Tepekule Yönetimi’nden sağlanmıştır. Yerleşim planı ve görünüşü Şekil 
1’de verilmektedir. Yüksekliği 69,70m olan 20 katlı bina, ofis plan tipinde tasarlanmıştır. Binanın 7 katı 
MMO tarafından çalışma, konferans ve sergi alanı olarak, 10 katı ise ofis kullanımı için ayrılmıştır. Ofis 
katlarında 50m2 ve 100m2 olmak üzere iki farklı ofis tipi mevcuttur. 50m2 döşeme alanlı ofisler güney 
batı ve güney doğu yönlerinde yerleştirilmiştir. 100 m2 döşeme alanlı bürolar ise iki cephenin kesiştiği 
köşeye yerleştirilmiştir ve her iki yönde cephesi bulunmaktadır. Deneysel çalışma ofis katlarının 
dördüncü katında, 50 m2 (5mx10m) alanında 407 numaralı büroda gerçekleştirilmiştir. Pencerelerde 4 
adet 1mx1.5m ebatlarında toplam 6m2 Güneş Kontrol Cam ünite kullanılmaktadır (Şişe cam ITR, 120) 
[5]. Denize doğru yönlenmiş pencerelerin toplam ısı geçiş katsayısı 2,52 W/m2 K olarak belirlenmiştir. 
Büroda altı adet 100W’lık akkor ampuller kullanılmıştır. 
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Şekil 1. Tepekule’ Nin Yerleşim Planı ve Görünüşü 
 
Ofiste oluşturulan deney düzeneği ile sıcaklık ve aydınlatma değerleri ölçülmüş ve hesaplar bu 
değerler temel alınarak dinamik prensibe göre yapılmıştır. Sıcaklık ölçümü, Şekil 2a da gösterildiği gibi 
dokuz ayrı yere yerleştirilen T-tipi ısıl çift ile elde edilmiştir. Isıl çiftler cam ünitenin iç yüzeyine bir adet, 
klima cihazın üfleme ve emiş menfezlerine birer adet ve altı adet de mahal içine yerleştirilmiştir. 56 
ayrı noktadan aydınlatma değerleri ölçülmüştür. Ölçüm noktaları Şekil 2b’de verilmektedir. Aydınlatma 
değerinin ofislerde tanımlanan minimum değeri 500luxtür. Çalışma saatlerinde yapay aydınlatma 
açıktır ve bu durumda bile 500lux değerine her yerde ulaşılamamaktadır. Bu da çalışanlar için 
olumsuz bir durum teşkil etmektedir. 
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Şekil 2. Ofiste Sıcaklık ve Aydınlatma Ölçüm Noktaları. 
 
Isıtma ve soğutma merkezi klima sistemi ile yapılmaktadır. Havalandırma ünitesi %20’ye kadar geri 
dönüş havasını dış hava ile karıştırarak mekânlara geri vermek üzere tasarlanmıştır. Aydınlatma 
tamamen yapay aydınlatma sistemi ile sağlanmaktadır. Soğutma yüklerinin azaltılması amacıyla, 
doğrudan güneş ışınımı geçirgenliği %11, gölgeleme katsayısı %23 ve gün ışığı geçirgenliği %16 olan 
kaplamalı camlar kullanılmıştır [5]. Deneyde elde edilen veriler kullanılarak ısıtma, soğutma ve 
aydınlatma enerji yükleri değerlendirilmiştir. Hesaplanan farklar ihmal edilerek hesaplanan değerler 
kullanılmıştır. Buna göre Şekil 3’te ısıtma soğutma ve aydınlatma için aylara göre harcanan elektrik 
tüketim değerleri görülmektedir. Şekil 4’te ise yıllık toplam elektrik tüketiminin ısıtma ve soğutma ve 
aydınlatma yükleri için oranları göstermektedir. Yıllık aydınlatma için kullanılan elektrik tüketimi toplam 
elektik tüketiminin % 40’na ulaşmaktadır.  
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Şekil 3. Ofisteki Aylık Isıtma, Soğutma ve Aydınlatma Tüketim Değerleri 
 

 
Şekil 4. Ofisteki Aylık Isıtma, Soğutma ve Aydınlatma Tüketim Değerleri 

 
 
 
 
3.FARKLI CAMLAMA TİPLERİ İÇİN ELEKTRİK TÜKETİM DEĞERLERİNİN ANALİZİ 
 
Ofiste kullanılan güneş kontrol cam ünite ile elde edilen değerler temel alınmalı, diğer 3 farklı cam tipi 
için de ayrıca elektrik tüketim değerleri hesaplanmış ve enerji performansına etkileri incelenmiştir. 
SHGF (Solar Heat Gain Factor) değerlerine göre ısıtma ve soğutma yüklerine, Fd (Availability Daylight 
Factor) değerleri ile de aydınlatma yüklerine ulaşılmıştır. SHGF ve Fd değerleri Tablo 1 ve Tablo 2’de 
verilmiştir. Ayrıntılı hesaplamalar referanslarda verilmiştir. [6] 
 
Değerlendirilen cam üniteleri, fonksiyonları bakımından dört farklı grupta değerlendirilmiştir[5].Benzer 
sınıflandırma ASHRAE tarafından da verilmiştir.  
 
Klasik Çift Cam Üniteler: İki veya daha çok sayıda cam plakanın, aralarında ortam basıncına uygun 
kuru hava veya gazları barındıracak şekilde fabrika şartlarında birleştirilmesi ile oluşturulan yalıtım 
camı ünitesidir. 
 
Isı Kontrollü Cam Üniteler: Yalıtım camı üniteleri, bina ısısının camdan dışa kaçışını azaltarak enerji 
tasarrufu sağlamak ve rahat bir yaşam ortamı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Isıtma yükleri 
fazla olan ve uzun süren soğuk dönemlerin yaşandığı coğrafi bölgelerde tercih edilmektedir. Dıştaki 
camın iç yüzeyine ısı kontrol kaplaması yapılmıştır (low-e). 
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Güneş Kontrollü Cam Üniteler: Bina içine güneş ısısı girişini sınırlayarak ve güneşin aşırı parlaklığını 
denetleyerek  rahat bir çalışma ve yaşam ortamının oluşmasına imkan vermek üzere tasarlanmıştır. 
Klima kullanılan ortamlarda soğutma enerjisi tüketiminin ve dolayısıyla soğutma giderlerinin 
azaltılmasını sağlamaktadır. Ofiste kullanılan cam ünite Güneş Kontrol Cam ünite grubunda yer 
almaktadır. Dıştaki camın iç yüzeye güneş kontrol kaplaması yapılmıştır. Ofiste kullanılan cam 
ünitenin içteki camın iç yüzeyine ek olarak yapılan ısı kontrol kaplaması ile özelliği değiştirilmiştir. 
 
Isı ve Güneş Kontrollü Cam Üniteler: Isıtma ve soğutma yükleri ağırlıklarının yakın değerlerde 
olduğu coğrafi bölgelerde, camın ısı yalıtımı ve  güneş kontrolünü bir arada sağlaması önem 
kazanmaktadır. Soğuk dönemlerde ısı kayıplarının azaltılması, sıcak dönemlerde ise iç ortama güneş 
ısısı girişinin sınırlandırılması için ısı ve güneş kontrol camları tasarlanmıştır. 
 
Tablo 1 ve tablo 2’de 4 farklı cam ünitelere ilişkin ısı ve aydınlatma özellikleri verilmiştir. 
 
Tablo 1. Farklı Cam Tipleri İçin SHGF Değerleri 
 

Cam Tipi Sembol SHGF 

Klasik K 0.92 

Güneş Kontrollü G 0.72 

Isı Kontrollü I 0.68 

Isı ve Güneş Kontrollü I&G 0.62 
 
Tablo 2. Farklı Cam Tipleri İçin Fd Değerleri 
 

Cam Tipi  
 Sembol Görünür İletim 

Pencere 
Alanının 

Pencere Olan 
Duvar 

Alanına 
Oranı(Aw/Ap) 

Pencere Olan 
Duvar 

AlanınınZemin 
Alanına Oranı 

(Ap/Af) 

Fd 
Gün Işığını 

Kullanabilme 
Oranı 

Klasik K 0.78 0.4 0.3 21.95 
Isı Kontrol I 0.77 0.4 0.3 21.94 
Güneş 
Kontrol G 0.16 0.4 0.3 14.18 

Isı ve 
Güneş 
Kontrol 

I&G 0.69 0.4 0.3 21.95 

 
 
Tüm camlar için yapılan hesaplamalar sonucunda, aylık ısıtma ve soğutma yükleri Şekil 5’te, aylık 
toplam elektrik tüketim değerleri Şekil 6’da gösterilmektedir. Ofiste kullanılan cam ünite Güneş Kontrol 
Camı olarak seçilmiştir. Fakat hesaplanan değerlerden özellikle ısı özelliğinin tamamen değiştiği net 
olarak gözlenmektedir.  Yetersiz doğal aydınlatma nedeniyle yükselen yapay aydınlatma yükleri 
toplam elektrik tüketimini çok fazla arttırmaktadır. 
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Şekil 5. Farklı Cam Tipleri İçin Aylık Toplam Isıtma ve Soğutma Tüketim Değerleri 
 

 
 

Şekil 6. Farklı Cam Tipleri İçin Aylık Toplam Elektrik Tüketim Değerleri 
 
 
 
 
SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 
 
Küresel ısınma ve enerji sorunu çevresel ve ekonomik boyutları ile ülkemizde ve tüm dünyada 
gündemi belirlemektedir. Bu bağlamda, ofislerde giderek yükselen enerji tüketim değerleri bu sorunları 
oluşturmada önemli bir paya sahiptir. Enerji verimliliği yasasıyla dikkat çeken ve herkesin duyarlı 
olması gereken bir dönemde enerji verimli ofislerin tasarlanması daha da önem kazanmaktadır. 
Tasarım yaparken tüketilen tüm yükler bir bütün olarak göz önüne alınmalı ve değerlendirmeler 
bütünlük içinde yapılmalıdır. Enerji verimli ofislerin hedefi kullanılan hacim içinde en az enerji ile en 
fazla kullanıcı konforunu sağlamaktır. Enerji yönetimin ile tüm tüketilen değerler doğru şekilde 
saptanmalı ve bunların optimizasyonu yapılmalıdır.     
 
Bina tasarımı yaparken ülkemizin sahip olduğu potansiyeller özellikle güneş enerjisi dikkate alınarak, 
enerji kaynaklarının istenilen etkilerinden yaralanmalı, istenilmeyen etkileri yok edilmek üzere 
sistemler geliştirilmelidir. Ayrıca binalarda pasif yöntemlerden yaralanılırken kullanıcı konforu da 
dikkate alınmalıdır.  
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Şekil 7. Farklı Cam Tipleri İçin Yıllık Toplam Elektrik Tüketim Değerleri 
 
Değerlendirilen 4 tip cam ünite için en uygun cam ünitelerinin Isı Kontrol ile Isı ve Güneş Kontrol Cam 
Üniteleri olduğu görülmektedir. Ofiste kullanılan Güneş Kontrol Cam Ünitesinin, Klasik Çift Cam Ünite 
ile karşılaştırıldığında yıllık ısıtma ve soğutma yükleri bakımından %15 oranında, yapay aydınlatmayla 
birlikte toplam elektrik tüketiminde %5 oranında azalma görülmektedir. Ayrıca Güneş Kontrol Cam 
Ünitesinin, Isı Kontrol Cam Ünitesi ve Isı ve Güneş Kontrol Cam Ünitesinden ısıtma ve soğutma 
yükleri bakımından %5 toplam elektrik tüketim değeri bakımından %15 daha fazla değerlerde olduğu 
görülmüştür. Bunun en büyük nedeni cam üzerine ek olarak yapılan ısı kontrol kaplaması ile özelliğinin 
Isı Kontrol Cama benzemesi ve kaplama ile azalan gün ışığı geçirgenlik katsayısıyla artan yapay 
aydınlatma tüketim değerleridir. Buna karşılık seçilen cam, kaplamalı camlar içinde en kötü özelliğe 
sahip olduğu görülmektedir. Kaplama cam ünitelerinin ısıl özelliklerini iyileştirmektedir. Fakat dikkat 
edilmesi gerekilen nokta doğru amaca yönelik kaplama seçilmesidir. 
 
 
Tasarım aşamasında verilen kararların enerji tüketimi üzerine büyük etkilerinin olduğu görülmektedir. 
Binalarda gerçek anlamda enerji verimliliğinin sağlaması için, tüm bu parametrelerin göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. 
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VE BUHAR SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA 

ÖRNEKLERİ 
 
 

Onur ÜNLÜ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Küreselleşen ekonomi ve artan rekabet şartlarının hüküm sürdüğü günümüzde enerji, bir ekonomideki 
talep ve arz üzerinde oldukça etkili bir rol oynamaktadır.  Bu noktadan hareket ile talep açısından 
bakıldığında enerji, tüketicilerin faydalarını maksimize etmeleri için satın aldıkları bir ürün 
niteliğindedir. Arz açısından ise enerji, emek ve sermaye gibi önemli bir üretim faktörüdür ve çoğu 
üretim ve tüketim faaliyetlerinde gerekli bir girdi olduğu için, ülkelerin ekonomik gelişmelerinin ve 
sosyal refahın oluşturulmasında belirleyici ve kritik bir konuma sahiptir. Geçmişte yaşanan enerji 
krizlerinin etkisiyle maliyetlerin artması sonucu enerji, ekonomik gelişmelerin ölçülmesinde önemli bir 
noktaya gelmiştir. 
 
Bu çalışmanın amacı enerjinin ve enerji tasarrufu çalışmalarının önemini ortaya koymak, yapılabilecek 
olan uygulamalardan örnekler vermek ve konu ile ilgili bilincin artmasına katkı sağlamaktır. Çalışmada 
belirtilen bilgiler çok çeşitli kaynaklardan alınmış olup, sunulan örnekler ise gerçek hayatta sanayi 
tesislerinde ya da endüstriyel işletmelerde uygulanmış örneklerdir. Bu noktadan hareketle, amaç 
bilinmeyen bir şeyi ortaya koymak değil, literatürde var olan ancak bilgi ve ilgi eksikliği nedenleri ile 
oluşan milyarlarca Dolar değerindeki kaybın hangi noktalarda ve hangi yöntemlerle aranması 
gerektiğini vurgulamaktır. Toplam üretim ve işletme maliyeti içerisinde küçük bir paya sahip olduğu 
düşünülen enerji maliyetinin aslında parasal olarak işletmenin karıyla karşılaştırıldığında ne kadar 
büyük olduğunun altının çizilmesi ve örneklerle desteklenmesidir. 
 
Değişik sektörlerde yapılan enerji denetleme çalışmalarında ortaya çıkan tablo sonucunda sanayi 
tesislerinin ve endüstriyel işletmelerin % 95’inde % 5 ila 40 arasında enerji tasarrufu yapılmasının 
mümkün olduğu görülmektedir. Daha da çarpıcı olan konu ise sanayi tesislerinde ve endüstriyel 
işletmelerde hiç yatırımsız veya az yatırımlı önlemlerin uygulanması ile asgari % 10 oranında enerji 
tasarrufu sağlamak mümkündür. Bu oran enerji tüketimine ve enerji tasarrufuna verilmesi gereken 
önemi gözler önüne sermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji Yönetimi, Enerji Tasarruf Uygulamaları, Buhar Sistemlerinde Enerji 
Tasarrufu 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Under ruthless reign of globalization and increasing competition circumstances, today, energy critically 
affect the supply and demand side of an economy. On demand point of view, energy is such a 
product, which is bought by consumers to increase its effectiveness. When supply side is considered, 
energy is a vital factor of production such as labor or capital. Due to the fact that it is a great necessity 
on production and consumption activities, energy has a determinant and crucial role on economical 
growth and social wealth. Past energy crisis that led ascending costs made energy a decisive factor to 
evaluate economical growth. 
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The goal of this research and study is to both introduce the importance of energy recovery and energy 
savings operations, present examples from feasible applications and contribute to common 
consciousness on the topic. The facts and data presented on this study are gathered from wide range 
of sources and the examples are taken from applications that are done at industrial plants. At this 
point, the aim is not to present the unknown yet to show how and where to find out millions of dollars 
worth of loss due to lack of information and interest. Energy cost, which unfortunately is thought to 
have a small ratio on total production and operation costs, actually is quite large when compared to 
the profit margin of a business.  
 
The energy audit tasks, which are done for different segments of industries, have shown that it is 
possible to achieve between %5 and %40 energy savings at %95 of industrial plants. It is dramatic to 
see that minimum %10 energy savings potential is present at industrial plants with very low investment 
or no investment at all. This ratio states expressly how crucial it is to focus on and increase awareness 
on energy savings. 
 
Key Words: Energy Management, Energy Savings Applications, Energy Savings Applications in 
Steam Systems 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Küreselleşen ekonomi ve artan rekabet şartlarının hüküm sürdüğü günümüzde enerji, bir ekonomideki 
talep ve arz üzerinde oldukça etkili bir rol oynamaktadır.  Bu noktadan hareket ile talep açısından 
bakıldığında enerji, tüketicilerin faydalarını maksimize etmeleri için satın aldıkları bir ürün 
niteliğindedir. Arz açısından ise enerji, emek ve sermaye gibi önemli bir üretim faktörüdür ve çoğu 
üretim ve tüketim faaliyetlerinde gerekli bir girdi olduğu için, ülkelerin ekonomik gelişmelerinin ve 
sosyal refahın oluşturulmasında belirleyici ve kritik bir konuma sahiptir. Geçmişte yaşanan enerji 
krizlerinin etkisiyle maliyetlerin artması sonucu enerji, ekonomik gelişmelerin ölçülmesinde önemli bir 
noktaya gelmiştir. 
 
 
 
 
2. AMAÇ 
 
Bu çalışmanın amacı enerjinin ve enerji tasarrufu çalışmalarının önemini ortaya koymak, yapılabilecek 
olan uygulamalardan örnekler vermek ve konu ile ilgili bilincin artmasına katkı sağlamaktır. Çalışmada 
belirtilen bilgiler çok çeşitli kaynaklardan alınmış olup, sunulan örnekler ise gerçek hayatta sanayi 
tesislerinde ya da endüstriyel işletmelerde uygulanmış örneklerdir. Bu noktadan hareketle, amaç 
bilinmeyen bir şeyi ortaya koymak değil, Literatürde var olan ancak bilgi ve ilgi eksikliği nedenleri ile 
oluşan milyarlarca Dolar değerindeki kaybın hangi noktalarda ve hangi yöntemlerle aranması 
gerektiğini vurgulamaktır. Toplam üretim ve işletme maliyeti içerisinde küçük bir paya sahip olduğu 
düşünülen enerji maliyetinin aslında parasal olarak işletmenin karıyla karşılaştırıldığında ne kadar 
büyük olduğunun altının çizilmesi ve örneklerle desteklenmesidir. 
 
 
 
3. TÜRKİYE’NİN DURUMU 
 
Türkiye hızla kalkınmakta olan ve nüfusu artan bir ülke olması nedeni ile enerji tüketimi de hızla 
artmaktadır. Ortalama yıllık % 5,5 büyüme hızı olan Türkiye’de, enerji tüketiminin % 40 oranındaki 
kısmı sanayi tesislerinde ve endüstriyel işletmelerde yapılmaktadır. Elde edilen veriler ışığında son 5 
senelik enerji tüketim artış hızı devam ettiği takdirde 2020 yılında sanayide enerji tüketimi 2006 yılının 
2,5 katı olacaktır.  
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Endüstriyel istihdamın üçte birini barındıran tekstil endüstrisinin başı çektiği Türkiye’de yüksek enerji 
tüketen ve gelişmekte olan demir-çelik ve çimento sektörleri, gelişen ihracatta büyük pay sahibi olan 
otomotiv ve elektronik sektörleri ile yerel ve uluslararası firmaların yeni yatırımları ile gelişmekte olan 
gıda, kimya ve kâğıt sektörleri en önemli sektörlerdir.  
 
 
 
4. SANAYİ’DE ENERJİ TASARRUFU POTANSİYELİ 
 
Değişik sektörlerde yapılan enerji denetleme çalışmalarında ortaya çıkan tablo sonucunda; sanayi 
tesislerinin ve endüstriyel işletmelerin % 95’inde % 5 ila 40 arasında enerji tasarrufu yapılmasının 
mümkün olduğu görülmektedir. Daha da çarpıcı olan konu ise sanayi tesislerinde ve endüstriyel 
işletmelerde hiç yatırımsız veya az yatırımlı önlemlerin uygulanması ile asgari % 10 oranında enerji 
tasarrufu sağlamak mümkündür. Bu oran enerji tüketimine ve enerji tasarrufuna verilmesi gereken 
önemi gözler önüne sermektedir. 
 
 
 
5. ENERJİ TASARRUFUNUN ANLAMI 
 
Enerji tasarrufu, enerji arz hizmetlerinin azaltılması veya kısıtlanması şeklinde düşünülmemelidir. 
Enerji tasarrufu iki ampulden birini söndürerek yapılan kısıntı ya da programlı olarak yapılan kesinti 
değildir. Enerji tasarrufu kullanılan enerji miktarının değil, ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasıdır. 
Enerjinin gereksiz kullanım sahalarını belirlemek ve israfı asgari düzeye indirmek veya tamamen 
ortadan kaldırmak için alınan önlemler bütünüdür. Enerjinin akıllıca kullanılmasıyla kayıpların en aza 
indirilmesi, aynı enerji ile daha çok iş yapılması veya aynı iş için daha az enerji tüketilmesidir. Bu 
şekilde, üretici konumundaki sanayi tesisi ya da endüstriyel işletme aynı miktardaki mal veya 
hizmetleri daha az enerji veya aynı miktar enerji ile daha çok mal ve hizmet üreterek, ulusal ve 
uluslararası alanda rekabet gücünü arttırabilir. 
 
 
 
6. ENERJİ TASARRUFU ÇALIŞMALARININ OLUŞTURULMASI 
 
 
6.1. Çalışanların Katkısı 
 
Enerji tasarrufu çalışmaları iyi organize edilmesi gereken ve bütün çalışanların üst düzeyde 
motivasyonu ile katkı sağlayacağı disiplinli bir çalışma gerektirir. Bu noktadan hareketle, enerji 
tasarrufu çalışmalarının başarıya ulaşması için üst yönetimden alt düzeyde çalışanlara kadar tüm 
organizasyonda enerji tasarrufu bilinci oluşturulmalıdır. Enerji tasarrufu ile ilgili bilgi ve ilgi eksikliğinin 
giderilerek, bunun bütün işletme tarafından bir felsefe olarak benimsenmesi gerekmektedir. Ancak bu 
şekilde işletmenin bütün kaynakları enerji tasarrufu çalışmalarına dâhil edilebilir ve her kademedeki 
çalışanların bu çalışmalara daha fazla bağlılık duyması sağlanabilir. Unutulmamalıdır ki, insan faktörü 
herhangi bir işi başarmak için çok önemli bir elementtir. Bu mantık özellikle enerji yönetimi için 
geçerlidir. Sadece teknoloji değil insanlar da enerjiyi kontrol eder, kullanır ve tasarruf ederler.  
 
 
6.2. Bağımsız Danışmanın Önemi 
 
Sanayi tesisi ya da endüstriyel işletmenin her kademesinin enerji tasarrufu çalışmalarına yapacağı 
katkının yanı sıra, özgün ve pratik tasarruf olanaklarının belirlenmesine deneyimli, bağımsız, objektif 
ve işletme körlüğü olmayan profesyonel danışmanın yardımı da hayati önem taşımaktadır. Çalışanlara 
verilecek eğitimleri pratik uygulamalarla destekleyecek şekilde organize edecek olan danışman, 
verilerin toplanmasında ve yorumlanmasında da sahip olduğu güncel bilgiler ışığında enerji tasarrufu 
çalışmalarına önemli katkı sağlayacaktır.  
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6.3. Enerji Tasarrufu Çalışmalarının Adımları 
 
Öncelikli olarak yapılması gereken sanayi tesisi ya da endüstriyel işletmenin ne oranda enerji 
tükettiğinin tespitidir. Lord Kelvin’in belirttiği gibi bahsetmekte olduğunuz maddeyi ölçebiliyor ve bir 
birimle ifade edebiliyorsanız hakkında bir şey biliyor ve onu yönetebiliyorsunuz demektir. Aksi takdirde 
bilginiz zayıf ve yetersizdir. Dolayısı ile enerji tasarrufu çalışmalarına başlamadan önce her türlü enerji 
tüketiminin tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun içinde doğru seçilmiş ölçüm aletleriyle ölçüm yapmak 
ve ölçümleri kaydetmek gerekmektedir. Enerji tüketim değerleri belirlendikten sonra sırasıyla 
aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmelidir.  
 

• Enerji tasarrufu çalışmaları öncesinde ön enerji auditi gerçekleştirilmesi 
• Ön enerji auditi sonuçlarının yorumlanarak gerçekçi hedef tespiti 
• Hedefe ulaşmak için gerekli strateji ve etkin iş planının belirlenmesi 
• Enerji tasarrufu çalışmaları için uzman ekibin oluşturulması 

- Doğrudan üst yönetime bağlı enerji yöneticisi 
- Bağımsız profesyonel bir danışman 
- İşletmenin her önemli bölümünden birer yönetici 

• Detaylı enerji auditi çalışması ile çalışma planının güncellenmesi ve müdahale planının 
oluşturulması 

• Gerekli finansal kaynak ve insan gücünün temin ve tesis edilmesi 
• Enerji tasarrufu çalışmalarının sürekli denetimi ile elde edilen sonuçların yorumlanması 
• Enerji tasarrufu çalışmalarının fayda maliyet analizleri ile desteklenerek konulan hedeflerin 

revizyonun yapılması 
 
 
 
7. ENERJİNİN ÜRETİLMESİ, DAĞITILMASI VE TÜKETİLMESİ SIRASINDA OLUŞAN KAYIPLAR 
 
 
7.1. Genel Sistem Görünüşü 
 
Tipik bir buhar kullanan işletmede, kazanda yakıtın yanmasıyla elde edilen ısı enerjisi ile buhar üretilir. 
İyi bir ısı enerjisi taşıyıcısı olan buhar, dağıtım hatları ile enerjinin tüketileceği proses ekipmanına sevk 
edilir. Buharlaşma ısısını, ısı transfer yüzeylerinden prosese aktaran buhar, aynı basınçta kondens 
(su) fazına geçerek kazan dairesine geri gönderilir. Buharın üretilmesi, dağıtılması ve tüketilmesi 
sırasında Şekil 1’de görüldüğü gibi kayıplar meydana gelmekte ve genellikle 1 birim enerji ihtiyacı olan 
proses için 1,67 birim enerji tüketilmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Genel Sistem Kayıp Diyagramı 
 

% 100 Enerji 

Buhar Kazanı 
       Proses 

Kazan Kayıpları %15 

Dağıtım Kayıpları % 5-7 

% 85   % 80 

% 60 Tüketim

Flaş Buhar ve Kondens 
    % 20 
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7.2. Kazan Kayıpları 
 
Bir kazanın yakıt israf edip etmediğini anlayabilmek, iyi ile kötü performansı karşılaştırabilmek için 
ortak bir parametre belirlemek gerekmektedir. Bu parametre kazan verimi olarak adlandırılır. 
Termodinamik olarak kazan verimi, kazandan elde edilen ısı enerjisinin kazana yakıt formunda verilen 
ısı enerjisine oranıdır. 
 
 
Kazan Verimi (�) =    x 100 
 
 
Her kazan üreticisi firma, kazanının genel verimini ve buna bağlı olarak muhtemel yakıt tüketimini 
beyan eder. Ancak, beyan edilen bu değerler, hava – yakıt oranı, yakıt özellikleri, baca gazı sıcaklığı, 
besi suyu TDS değeri, kazan yükleme oranı, izolasyon vb. parametrelerin kabul edilmesine 
dayanılarak tespit edilir. Zaman içerisinde değişim gösteren parametrelere bağlı olarak kazan verimi 
dolayısı ile yakıt tüketim miktarı da değişir. Neticede verim düşer, bir başka deyişle kayıplar artar. 
 
Buhar kazanlarında kayıplar 5 ana kategoride toplanabilir. Bunlar: 
 

• Baca Kaybı (% 4-12) : Bacadan atılan gazın sıcaklığına bağlı olan duyulur ısı enerjisi kaybı 
• Entalpi Kaybı (% 7-9) : Bacadan atılan gazın içerisinde bulunan su buharı ile taşınan gizli ısı 

enerjisi kaybı 
• Çeper (Yüzey) Kaybı (% 1-2) : Kazanın dış yüzeyinden ortama atılan ısı enerjisi kaybı 
• Blöf Kaybı (% 2-5) : Kazandan yapılan yüzey ve dip blöflerle atılan ısı enerjisi kaybı 
• Yanma Kaybı (% 0-6) : Brülörden yanmamış olarak atılan yakıtın sahip olduğu ısı enerjisine 

bağlı kayıp 
 
Genellikle bu kayıpların toplamı % 15 oranında olmaktadır. Bu oranın üzerinde olduğu durumlarda 
kazanda ciddi bir problem olduğu dikkate alınmalı ve gerekli düzeltici faaliyet ivedi olarak yapılmalıdır. 
 
 
7.3. Dağıtım Kayıpları 
 
Kazanda üretilen buhar, dağıtım şebekesi boruları ile enerji gereksinimi olan proseslere taşınır. 
Dağıtım hatları boyunca boru izolasyon durumuna bağlı olarak çeper (yüzey) kayıpları oluşur. Ayrıca, 
hatlarda bulunan vana, pislik tutucu, çek vana, basınç düşürücü vb. ekipmanlarda da izolasyon 
durumlarına bağlı olarak çeper (yüzey) kayıpları oluşur. Bu kayıpların yanı sıra, hatlarda bulunan 
armatürlerin bağlantı noktalarından, sızdırmazlık elemanlarından ya da iç mekanizmalarından 
kaynaklanan ısı enerjisi kayıpları oluşabilir. Ayrıca, dağıtım hatlarındaki kondenstopların buhar 
kaçırması ile oluşacak ısı enerjisi kayıpları da çarpıcı boyuttadır. Tipik bir işletmede dağıtım hattı 
kayıplarının oranı yaklaşık % 5-7 mertebesindedir. 
 
 
7.4. Flaş Buhar ve Kondens Kayıpları 
 
Buharlaşma ısısını, ısı transfer yüzeylerinden prosese aktaran buhar aynı basınçta kondens (su) 
fazına geçer. Sahip olduğu basınca bağlı olarak doymuş su entalpisi ve sıcaklığına sahip kondens, 
kazan dairesine geri döndürülür. Kondens toplama hatlarının izolasyon durumuna bağlı olarak çeper 
(yüzey) kayıpları oluşur. Ayrıca, proses çıkışındaki kondenstopun buhar kaçırması ya da yeterince 
tahliye yapamaması ile oluşacak ısı enerjisi kayıplarının da oranı yüksektir. Kondensin, kazan 
dairesindeki atmosfere açık kondens tankına boşaldığı noktada, üzerindeki basıncın kalkmasıyla 
açığa çıkan enerji ile bir kısmı buharlaşır. Bu buhara flaş buhar denilir ve atmosfere atılır. Bazı 
işletmeler de ise, mesafeler uzak olduğundan ya da proses gereksinimlerinden dolayı kondens kazan 
dairesine geri döndürülmemekte, sokağa atılmaktadır. Kondens toplama hatlarında ve atmosfere 
atılan flaş buhar ile birlikte oluşacak kayıplar tipik bir işletmede % 20 oranındadır. 
 
 
 

Elde Edilen Isı Enerjisi 
  Verilen Isı Enerjisi 
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8. ENERJİ TASARRUFU UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
 
8.1. Atık Baca Gazı Isısından Enerji Tasarrufu Uygulaması 
 
Uluslararası bir kimya firmasının üretim işletmesinde, enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında yapılan 
ön audit çalışmasının sonucunda, mevcut buhar kazanı bacalarından atılan atık gazların duyulur 
ısısından istifade ederek kazana verilen besi suyunun ısıtılması ile ciddi enerji tasarrufu sağlanacağı 
tespit edilmiştir. Yapılan detaylı audit çalışmasında işletmenin 2 adet aynı ısıl kapasite de buhar 
kazanın olduğu, bu kazanlardan birinin yedek, diğerinin ise aktif olarak çalıştığı tespit edilmiştir. Buhar 
kazanlarının teknik verileri: 
 
Isıl Kapasite   : 6.000.000 Kcal/h 
Buhar Üretim Kapasitesi : 10.000 Kg/h 
Buhar İşletme Basıncı  : 8 Barg 
Baca Gazı Sıcaklığı  : 200 °C 
Besi Suyu Sıcaklığı  : 80 °C 
 
Kazanı terk eden duman gazlarının sıcaklığının kazandaki suyun doyma sıcaklığından daha yüksek 
olması ısı geçişi için şarttır. Isı geçişinin pratik ve ekonomik olarak makul seviyelerde olabilmesi için su 
ile duman gazı sıcaklıkları arasındaki fark eski yaklaşımda 100 ile 150oC mertebelerinde iken, 
günümüzde bu fark 50 ile 75oC mertebelerine kadar indirilmektedir. Bu durumda hiçbir önlem 
alınmazsa buhar kazanlarında duman sıcaklıkları 200 ile 350oC arasında bir değerde dışarı 
atılmaktadır. Özellikle bazı tip kazanlarda bu baca sıcaklıkları çok yüksektir. Hâlbuki duman gazları 
asit yoğuşma sıcaklık değerlerine kadar soğutulabilir. Bu değer yakıtın kükürt içeriğine bağladır. 
Aradaki bu sıcaklı farkından faydalanabilmek ve enerji tasarrufu sağlama için baca gazı ekonomizeri 
kullanılır. Baca gazı ekonomizerine giren ve ısıtıcı akışkan olan yüksek sıcaklıktaki duman gazları ile 
brülör yakma havasını, besi suyunu ya da make-up suyunu ısıtmak mümkündür.  
 
Uluslararası kimya firmasındaki enerji tasarrufu çalışması için yapılan gerekli ölçüm ve hesaplamaların 
ardından, 2 buhar kazanı hiçbir zaman aynı anda çalışmadığından otomatik klape kontrol sistemine 
sahip tek bir ortak baca gazı ekonomizeri uygulaması yapılmasına karar verildi. Bu şekilde yatırım 
maliyeti ciddi oranda düşürülürken, tek bir ekonomizer uygulaması ile hangi kazan çalışırsa çalışsın 
enerji tasarrufu sağlanabilecekti. Yapılan uygulamanın ardından baca gazı sıcaklığı 200 °C’den 120 
°C’ye düşürüldü. Baca gazı ekonomizerinden çıkış sıcaklığının seçiminde kritik faktör, yakıt olarak 
yüksek su ve hidrojen oranına sahip doğalgazdı. 120 °C’nin altına düşürüldüğü takdirde bacada 
yoğuşma başlayacak ve yoğuşma neticesinde asit oluşumu teşekkül edecekti. Böyle bir durumda hem 
baca hem de kullanılacak baca gazı ekonomizerin zarar görmesi durumu ortaya çıkacaktı. Böylesi bir 
durumun oluşmaması için baca gazı çıkış sıcaklığı 120 °C sınır değerinde tutulmasına karar verildi. 
Sonuç olarak, enerji tasarrufu kapsamında yapılan yatırımın ardından sağlanan değerler aşağıdaki 
gibidir: 
 
Tasarruf Edilen Enerji Miktarı : 240.909 Kcal/h 
Tasarruf Edilen Enerji Oranı : % 4 
Besi Suyu Çıkış Sıcaklığı : 104 °C 
Tasarruf Edilen Enerjinin Bedeli : 123.480 YTL/Yıl (7.200 h/yıl çalışma için) 
Yatırımın Amorti Süresi  : 7 Ay 
 
 
8.2. Buhar Kazanı Otomasyonu İle Enerji Tasarrufu Uygulaması 
 
Ülkemizin önemli tekstil firmalarından birinin üretim işletmesinde, enerji tasarrufu çalışmaları 
kapsamında yapılan ön audit çalışmasının sonucunda, mevcut buhar kazanlarının kazan otomasyon 
sistemleri uygulaması ile daha verimli çalışacağı tespit edilmiştir. Yapılan detaylı audit çalışmasında 
işletmenin 2 adet aynı ısıl kapasite de buhar kazanın olduğu, bu kazanlardan birinin yedek, diğerinin 
ise aktif olarak çalıştığı tespit edilmiştir. Buhar kazanlarının teknik verileri: 
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1 Nolu Buhar Kazanı: 
 
Isıl Kapasite   : 7.200.000 Kcal/h 
Buhar Üretim Kapasitesi : 12.000 Kg/h 
Buhar İşletme Basıncı  : 6 Barg 
Besi Suyu İletkenliği  : 70 μS 
Kazan İçi İletkenlik Değeri : 910 μS 
 
2 Nolu Buhar Kazanı: 
 
Isıl Kapasite   : 7.200.000 Kcal/h 
Buhar Üretim Kapasitesi : 12.000 Kg/h 
Buhar İşletme Basıncı  : 6 Barg 
Besi Suyu İletkenliği  : 70 μS 
Kazan İçi İletkenlik Değeri : 1.060 μS 
 
Bu enerji tasarrufu çalışması için yapılan gerekli ölçüm ve hesaplamaların ardından buhar 
kazanlarında manuel yapılan yüzey blöfünün gereğinden fazla yapıldığı ve bunun sonucunda 
işletmenin hem yakıt, hem su ve hem de kimyasal israf ettiği ortaya çıkartılmıştır. Kazan içerisinde 
bulunan su tamamen saf değildir. Kimyasal işleme uğrayan ham su katı partiküller içerir. Bu katı 
maddeler gerek erimiş, gerekse süspansiyon halinde bulunurlar. Kazan buhar ürettiğinde, suyun 
içerisindeki maddelerin yoğunluğu giderek artar ve bu maddeler kazan ısıtıcı yüzeylerinde birikir ve bir 
tabaka oluşturarak ısı transferini engeller ve sistemin ömrünü kısaltır. Su yüzeyinde köpük şeklinde 
birikir ve buhar ile taşınarak kontrol cihazlarının arızalanmasına, ısı eşanjör yüzeylerinde birikim 
yapmasına ve kondenstopların tıkanarak arızalanmasına neden olur. 
 

Isıtıcı yüzeylerdeki kireç taşı birikiminin etkisi önemlidir. Kazanlar için verilen ısıl verim değerleri 
herhangi bir kireç tabakasının oluşmadığı, temiz yüzeyli yeni kazanlar içindir. Kazan alev – duman 
boruları etrafında oluşacak kireç taşı, kazanda yanma ile ortaya çıkan ısının tamamının suya 
iletilmesini engeller. Aynı zamanda bu tabakalar dolayısıyla su ile teması engellenen borularda yeterli 
soğutmanın yapılamadığı sıcak noktalar ortaya çıkar. Bu noktalarda yüksek sıcaklıkların etkisiyle bir 
süre sonra delinmeler meydana gelir. Bu tabakaların temizlenmesi zordur. Dolayısı ile kireç 
oluşmaması için, kazan içerisindeki iletkenlik değerleri belirli mertebelerde tutulmaya çalışılır. Dışarı 
atılan (yüzey blöf) yüksek derişiklikte kirletici içeren su yerine, çok daha düşük derişiklikte yabancı 
madde içeren taze besi suyu kazana otomatik olarak alınır. Böylece kazandaki yabancı madde 
derişikliği kontrol edilir. Kazan ısıtıcı yüzeylerinde biriken kireç taşı kalınlığına bağlı olarak, kazanda 
tüketilen yakıt miktarı artacaktır. Örneğin; 2 mm kireç tabakasından dolayı kazanda tüketilen yakıt 
miktarındaki artış yaklaşık %14 olacaktır. Bu tür bir durumun oluşmaması için yapılacak olan yüzey 
blöfü gerektiği kadar kontrollü olarak yapılmalıdır. Gereğinden fazla blöf yapıldığı takdirde, kazana 
ilave edilen su için fazla enerji harcanacak, ayrıca ilave suyun kimyasal katkı maddeleri de işletmeye 
ek maliyet getirecektir.  

 
Modern buhar kazanlarda istenilen TDS (Toplam Erimiş Katı Madde) değeri 3.000 ppm’dir. PPM, 
milyonda parça anlamını taşır ve 1 ppm 0,7 μS değerine eşittir. Bir kazanda yapılması gereken yüzey 
blöf miktarı hesaplanırken aşağıda belirtilen formülden yararlanılır. 
 
 
Blöf Miktarı =       x S 
 
 
Bu formülde; 
 
F: Besi Suyu TDS Değeri (ppm) 
B: İstenen Kazan Suyu TDS Değeri (ppm) 
S: Kazan Kapasitesi (kg/h) 
 

    F 
 

B – F  
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Bu formülde değerler yerine konulduğunda, enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında buhar kazanlarına 
otomasyon iyileştirmesi yapılmadan önce işletmenin yaptığı yüzey blöfü miktarları: 
 
1 Nolu Buhar Kazanında: 999,6 kg/h 
2 Nolu Buhar Kazanında: 848,4 kg/h 
 
Buhar kazanlarına yapılan otomasyon uygulaması sonucunda, otomatik yüzey blöf sistemi sahip 
olduğu iletkenlik duyargası ile kazan suyunun iletkenliğini eşzamanlı olarak ölçerek kazanın gerektiği 
kadar blöf yapmasını otomatik olarak sağlamaktadır. Bu sistemin kontrol ünitesi 3.000 ppm değerine 
ayarlanmış ve sistemin buhar kazanının TDS değerini modern kazanlar için tavsiye edilen bu seviyede 
sabit tutması sağlanmıştır. Bu uygulamanın ardından işletmenin yaptığı yüzey blöf miktarları: 
 
1 Nolu Buhar Kazanında: 285,6 kg/h 
2 Nolu Buhar Kazanında: 285,6 kg/h 
 
olarak gerçekleşmiştir. Enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında yapılan otomasyon yatırımı sonucunda 
işletmenin sağladığı tasarruf miktarları: 
 
Tasarruf Edilen Enerji Miktarı  : 82.992 Kcal/h 
Yakıt Tasarrufu    : 11,83 Nm3/h 
Su Tasarrufu    : 1.276,8 kg/h 
Kimyasal Tasarrufu   : 128 gr/h 
Toplam Tasarrufun Parasal Değeri : 48.312 YTL/Yıl (7.200 h/yıl çalışma için) 
Yatırımın Amorti Süresi   : 5 Ay 
 
 
8.3. Flaş Buhar Geri Kazanım Sistemi İle Enerji Tasarrufu Uygulaması 
 
Ülkemizin en önemli döviz girdi kaynaklarından birini oluşturan ve her geçen gün daha da önem 
kazanan turizm sektöründe faaliyet gösteren bir otelde, enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında 
yapılan ön audit çalışmasının sonucunda, kazan dairesine geri döndürülen kondensin atmosfere açık 
bir tanka boşaldığı tespit edilmiştir. Yapılan detaylı audit çalışmasında işletmenin toplam buhar 
ihtiyacının 2.200 kg/h olduğu ve kondens dönüş oranın % 87 olduğu ortaya çıkartılmıştır. Buhar 
kazanlarının 8 barg işletme basıncında çalıştığı bu işletmede, kondens dönüş sıcaklığının 152 °C ve 
basıncının ise 4 barg olduğu ölçülmüştür. Detaylı audit çalışması kapsamında toplanan değerler ve 
yapılan hesaplamalar sonucunda, işletmeye flaş buhar geri kazanım sistemi kurulması 
kararlaştırılmıştır. 
 
152 °C’de ve 4 barg basınçtaki kondensin sahip olduğu ısı enerjisinin 153,28 kcal/kg olduğu buhar 
tablolarından bulunmuştur. Flaş buhar basıncını 0,2 barg olarak seçtiğimiz işletmede elde edilen flaş 
buhar miktarı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: 
 
Kondens Miktarı    = 1.914 kg/h 
4 barg basınçtaki suyun entalpisi  = 153,28 kcal/kg 
0,2 barg basınçtaki suyun entalpisi  = 105,45 kcal/kg 
0,2 barg basınçta buharlaşma entalpisi = 536,70 kcal/kg 
 
4 barg basınçtaki kondens 0,2 barg basınçta serbest bırakıldığında açığa çıkan enerji miktarı 
 
153,28 kcal/kg – 105,45 kcal/kg = 47,83 kcal/kg 
 
Açığa çıkan bu enerji kondensin bir kısmını buharlaştırır. Buharlaşma oranı: 
 
[47,83 kcal/kg ÷ 536,70 kcal/kg] x 100 = % 8,91 
 
Geri dönen kondensin % 8,91’i 0,2 barg basınçta buharlaşacağına göre elde edilen buhar miktarı: 
 
1.914 kg/h x % 8,91 = 170,54 kg/h olacaktır.  
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Atmosfere atmak yerine flaş buhar geri kazanım sistemi ile elde edilen 170,54 kg/h buhar ile otel 
odalarında kullanılmakta olan sıcak suyun ön ısıtması yapılmıştır. Enerji tasarrufu çalışmaları 
kapsamında yapılan flaş buhar geri kazanım sistemi yatırımı sonucunda işletmenin sağladığı tasarruf 
miktarları: 
 
Tasarruf Edilen Enerji Miktarı  : 91.528,8 Kcal/h 
Yakıt Tasarrufu    : 13,05 Nm3/h 
Su Tasarrufu    : 170,54 kg/h 
Kimyasal Tasarrufu   : 15 gr/h 
Toplam Tasarrufun Parasal Değeri : 48.620 YTL/Yıl (5.000 h/yıl çalışma için) 
Yatırımın Amorti Süresi   : 4 Ay 
 
 
8.4. Proses Fırınlarının Bacalarından Atılan Gazlardan Enerji Tasarrufu Uygulaması 
 
Türkiye’nin en büyük gıda üretim işletmelerinden birinde, enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında 
yapılan ön audit çalışması sonucunda, işletmenin pişirme fırınlarının bacasından atmosfere yüksek 
sıcaklıkta baca gazı atıldığı tespit edilmiştir. Doğalgaz yakan brülörlerle çalışan fırının baca gazları ile 
dışarıya atılan ısı enerjisinden faydalanılarak, işletmenin ihtiyacı olan sıcak su üretiminin 
gerçekleştirilmesi düşünülmüştür. Bu tür bir enerji tasarrufu sistem yatırımının hesaplamalarını ve 
tasarımını gerçekleştirmeden önce güncel bilgileri toplamak için detaylı audit çalışması yapılmıştır. 
Detaylı audit çalışması sonucunda baca gazı debileri ve sıcaklıkları ile işletmenin ne miktarda ve kaç 
derecede sıcak su ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan hesaplamaların ardından elde edilen 
sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. 
 
1 Nolu Baca:      2 Nolu Baca: 
Baca Gazı Debisi : 4.155 Nm3/h   Baca Gazı Debisi : 4.155 Nm3/h 
Baca Gazı Sıcaklığı : 200 °C   Baca Gazı Sıcaklığı : 200 °C 
 
3 Nolu Baca:      4 Nolu Baca: 
Baca Gazı Debisi : 3.462 Nm3/h   Baca Gazı Debisi : 3.462 Nm3/h 
Baca Gazı Sıcaklığı : 200 °C   Baca Gazı Sıcaklığı : 200 °C 
 
5 Nolu Baca:      6 Nolu Baca: 
Baca Gazı Debisi : 6.871 Nm3/h   Baca Gazı Debisi : 2.074 Nm3/h 
Baca Gazı Sıcaklığı : 200 °C   Baca Gazı Sıcaklığı : 200 °C 
 
7 Nolu Baca:     
Baca Gazı Debisi : 12.062 Nm3/h 
Baca Gazı Sıcaklığı : 200 °C 
 
İstenilen Sıcak Su Debisi : 15.000 kg/h 
Su Giriş Sıcaklığı  : 20 °C 
İstenilen Su Çıkış Sıcaklığı : 80 °C 
 
Bu firmadaki enerji tasarrufu çalışması için yapılan gerekli ölçüm ve hesaplamaların ardından, her bir 
bacaya ayrı ayrı baca gazı ekonomizeri uygulaması yapılmasına karar verilmiştir. Baca gazı 
ekonomizerlerinin su giriş çıkışları seri bağlı olarak tasarlanmış olup, saatte 15.000 kg su, 20 °C’de ilk 
ekonomizere girecek ve 80 °C olarak son ekonomizerden çıkacaktır. Fırın bacalarından atılan baca 
gazı sıcaklıkları ise 200 °C’den, doğalgaz yakan sistemlerde kritik değer olan 120  °C’ye kadar 
düşürülerek atmosfere bırakılacaktır. Hem çevre duyarlılığı hem de enerji tasarrufu açısından 
bakıldığında işletmenin kazancı büyük olmaktadır. Enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında yapılan 
fırın bacalarına baca gazı ekonomizeri uygulaması neticesinde elde edilen sonuç aşağıdaki gibidir. 
 
Tasarruf Edilen Enerji Miktarı : 927.770 Kcal/h 
Tasarruf Edilen Enerji Oranı : % 4 
Tasarruf Edilen Enerjinin Bedeli : 399.847 YTL/Yıl (6.400 h/yıl çalışma için) 
Yatırımın Amorti Süresi  : 9 Ay 
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8.5. Kazan Teşhis ve Tanı Sistemi Uygulaması İle Enerji Tasarrufu Uygulaması 
 
Uluslararası bir gıda firmasının üretim işletmesinde, enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında yapılan 
ön audit çalışmasının sonucunda, işletmenin buhar tüketiminin kazan verimini olumsuz etkileyecek 
şekilde olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun net bir biçimde ortaya konulabilmesi için detaylı audit 
çalışması dışında enerji tasarrufu faaliyetleri kapsamında buhar kazanına kazan teşhis ve tanı sistemi 
uygulanmasına karar verilmiştir. Kazan teşhis ve tanı sistemi, kazanın verimini, kazanda oluşan 
kayıpları, buhar üretim ve yakıt tüketim değerleri ile yük modellemesini yapmaktadır. Sistem 
eşzamanlı olarak; 
 
Baca Gazı O2 (Oksijen) Miktarı   Hava Fazlalık Katsayısı 
Baca Gazı Sıcaklığı    Besi Suyu Sıcaklığı 
Kazan Suyu İletkenliği (TDS)   Yapılan Yüzey Blöf Miktarı 
Buhar Debisi     Yakıt Debisi 
Buhar Sıcaklığı 
 
değerlerini ölçmek ve ara yazılım programı ile göstermekle kalmayıp ayrıca; 
 
Kazan Verimi (Direkt ve Endirekt Olarak) Buhar – Yakıt Oranı 
Baca Duyulur Isı Kaybı    Baca Gizli Isı Kaybı (Entalpi Kaybı) 
Yanma Kaybı     Kazan Yüzey Kaybı (Çeper Kaybı) 
Blöf Kaybı 
 
hesaplamalarını yapmakta, bütün ölçtüğü ve hesapladığı değerleri grafiksel olarak göstermekte ve 
yine bütün bilgiyi ileride yorumlayabilmek için kaydetmektedir. Kazan teşhis ve tanı sisteminin buhar 
kazanına uygulanması neticesinde, işletmede buhar çeken ana 3 prosesin, aynı anda buhar 
çekmesine bağlı olarak, kazanların dur – kalk çalışmasına (On – Off) yol açtığı görülmüştür. Buhar 
kazanı baca gazı kaybını azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak için baca gazı ekonomizeri bile 
bulunan ve yakıt olarak doğalgaz kullanan işletmede kazan veriminin % 64 – 69 aralığında değiştiği 
gözlemlenmiştir. Düşük kısmi yük çalışmasında on-off brülör kullanıldığında yıllık şalt sayıları çok 
yüksek olmaktadır. Her çalışma konumuna geçişte öncelikle 30-90 saniye süren bir ön süpürme 
yapılır. Bu standartlar tarafından patlama riskine karşı alınan bir önlemdir. Durma sırasında bir yakıt 
sızması söz konusu olduğunda, bu ön süpürme sırasında sızan yakıt ocaktan uzaklaştırılacaktır. Bu 
durum sıvı ve gaz yakıt yakan bütün brülörler için bu geçerlidir. Ön süpürme süresince dışardan alınan 
soğuk hava kazanda ısıtılarak bacadan dışarı atılır. Ayrıca brülörün her kalkışında bir süre kararsız ve 
kötü yanma meydana gelir. Yakıt tam yanmadan dışarı atılır. Son olarak da durma periyodundaki ilave 
soğuma kayıpları yakıt tüketimini arttırır.  
 
Kazan teşhis ve tanı sisteminin sağladığı bilgiler sonucunda, üretim planı yeniden planlanarak, 
işletmede buhar çeken ana 3 prosesin peş peşe devreye girmeleri ile buhar kazanından sürekli buhar 
çekimi olması sağlanmış, dur – kalk çalışma minimize edilmiş ve kazan verimi % 82 – 86 aralığına 
çıkartılmıştır. Enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında yapılan kazan teşhis ve tanı sistemi yatırımı 
sonucunda işletmenin sağladığı tasarruf miktarları: 
 
Buhar Kazanı Verim Artışı  : ~ % 13 
Yakıt Tasarrufu    : 66,9 Nm3/h 
Toplam Tasarrufun Parasal Değeri : 200.700 YTL/Yıl (6.000 h/yıl çalışma için) 
Yatırımın Amorti Süresi   : 5 Ay 
 
 
8.6. Atık Boyalı Sudan Geri Kazanım Sistemi İle Enerji Tasarrufu Uygulaması 
 
Ülkemizdeki istihdamın % 30’unu barındıran tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın, enerji 
tasarrufu çalışmaları kapsamında yapılan ön audit çalışmasının sonucunda, firmanın boyahanesinden 
yüksek debide ve sıcaklıkta kirli suyun atıldığı gözlemlenmiştir. Boyahaneden atılan kirli su yerine 
temiz su alınmakta ve doğalgaz yakan buhar kazanından elde edilen buhar ile istenilen sıcaklığa 
ısıtılmaktadır. Enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında, atılan kirli suyun sahip olduğu ısı enerjisinden 
faydalanılarak boyahaneye alınan temiz suyun ön ısıtmasının yapılabileceği tespit edilmiştir. Böyle bir 
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yatırım ile sadece enerji tasarrufu sağlanmayacak aynı zamanda sıcak atıkların doğaya atılması 
engellenerek ekolojik dengenin bozulması azaltılacaktır. Aynı zamanda atık su sıcaklığı aşağıya 
çekilerek işletmenin arıtma sisteminin daha verimli çalışmasına olanak verilecektir. Yapılacak yatırımın 
boyutu ve elde edilecek kazançlar ile sistemin tasarımı için atık su ve temiz su ile ilgili bilgileri tespit 
edebilmek için yapılan detaylı audit çalışması sonucunda aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir.  
 
Atık Sıcak Kirli Su Debisi : 55.000 kg/h 
Atık Sıcak Kirli Su Sıcaklığı : 65 °C 
Temiz (Soğuk) Su Debisi : 55.000 kg/h 
Temiz (Soğuk) Su Sıcaklığı : 20 °C 
 
Bu noktadan hareketle sistem tasarımı yapılmıştır. Drenaja gönderilen atık sıcak kirli su, kanallar 
vasıtası ile atık su dengeleme havuzuna yönlendirmiştir. Atık su dengeleme havuzuna girmeden önce 
ön filtreden geçirilerek içerisinde bulunan parçacıkların tutulması sağlanmıştır. Atık su dengeleme 
havuzuna boşalan kirli sıcak su, pompalar yardımı ile serbest akışlı plakalı eşanjörlere 
yönlendirilmiştir. Pompaların basma hattına ise parça ve elyaf tutucu filtre yerleştirilmiştir. Bu filtrenin 
amacı ısı transferi sırasında atık suyun içerisinde olması muhtemel parça ve elyafların tutularak 
eşanjör ısı transfer yüzeyine yapışmasını ve ısı transferine engel olmasının önüne geçmektir. 
Eşanjörde sahip olduğu ısı enerjisini, temiz soğuk suya aktaran atık kirli su drenaja verilerek arıtmaya 
yönlendirilmiştir. Isınan temiz su ise, temiz su depolama tankına alınarak buradan da hidrofor grubu ile 
proseslere gönderilmiştir. Enerji tasarrufu çalışmaları sonucunda işletmenin sağladığı tasarruf miktarı 
aşağıda belirtilmiştir. 
 
Temiz (Soğuk) Su Debisi  : 55.000 kg/h 
Temiz (Soğuk) Su Giriş Sıcaklığı : 20 °C 
Temiz (Sıcak) Su Çıkış Sıcaklığı : 58 °C 
Tasarruf Edilen Enerji Miktarı  : 2.090.000 Kcal/h 
Tasarruf Edilen Enerjinin Bedeli  : 1.011.600 YTL/Yıl (7.200 h/yıl çalışma için) 
Yatırımın Amorti Süresi   : 8 Ay  
 
Not: Yatırım bedeline sadece atık kirli sudan geri kazanım sistemi değil ayrıca kirli su dengeleme 
havuzu ve temiz su depolama havuzu da dahildir. 
 
 
8.7. Baca Gazı Analizi İle Enerji Tasarrufu Uygulaması 
 
Ambalaj sektöründe faaliyet göstermekte olan bir endüstriyel işletme buhar kazanında yakıt olarak 
Fuel Oil No:6 kullanılmaktadır. İşletmede kullanılan buhar kazanlarının teknik özellikleri aşağıdaki 
gibidir.  
 
Isıl Kapasite    : 3.840.000 Kcal/h 
Buhar Üretim Kapasitesi  : 6.400 Kg/h 
Buhar İşletme Basıncı   : 10 Barg 
Buhar Kazanı Çalışma Oranı  : % 63 
İşletmenin Tükettiği Buhar Miktarı : 4.000 kg/h 
 
İdeal durumda, yanma olayı oksijen ve yakıt elemanlarının teoride istenen tam oranlarda karıştırılması 
ile meydana gelir. Ancak, yanma olayında her zaman teorik ihtiyaçtan daha fazla hava verilir. Birim 
miktarda yakıtı yakmak için verilen gerçek hava debisinin, teorik hava debisine oranına Hava Fazlalık 
Katsayısı (λ) denir. Optimum yanma, hava fazlalık katsayısının 1’e değerde olmasıdır. Fazla hava, 
alevin yanma sıcaklığını, dolayısıyla ocak sıcaklığını düşürür. Bu da kazanın kapasitesini düşürür. 
Kazan da aynı kapasitenin sağlanabilmesi için daha fazla yakıt harcanır. Az hava ile yanmada yetersiz 
oksijen (O2)sebebi ile karbon (C) moleküllerinin karbondioksit (CO2) yerine karbonmonoksit (CO) 
oluşur. Karbon partikülleri is ve kuruma dönüşerek ısı transferini azaltır. Duman borularının aşırı 
islenmesi ve kurumla dolması, karşı basıncı arttırıp, alevin oluşmasını engeller ve kazan verimini 
düşürür.  
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Yapılan araştırmalarda +20oC dış hava sıcaklığındaki brülör ayarı yapıldığında ve bu kazan aynı brülör 
ayarıyla sıfırın altında 20oC dış sıcaklık değerinden çalıştığında, daha fazla çekilen hava dolayısıyla 
hava fazlalık katsayısı 1,1 değerinde 1,2 değerine yükselmekte; baca gazı sıcaklığı da 222oC 
değerinde 230oC değerine yükselmektedir. Bu durumda ısıl verim % 85,1 değerinden % 83,9 değerine 
düşmektedir. Görüldüğü gibi dış sıcaklık değişimi kazan veriminde % 1 mertebesinde bir değişime 
neden olabilmektedir. Tam tersi bir durumda, aynı brülör ayarının soğuk havada yapılması ve dış 
sıcaklığın artması halinde, hava miktarı azalacak ve hava fazlalık katsayısı düşecektir. Bu durumda 
yanma kötüleşecek, kurum oluşacak ve yakıtın bir kısmı yanmadan dışarı atılacaktır. Çevre açısından 
ortaya çıkan olumsuz durum yanında, yanma veriminde düşme meydana gelecektir. Kayıplar bu halde 
% 1 mertebesinin çok üzerinde olmaktadır. Teorik olarak hesap yapıldığında ele alınan bu örnekte 
kayıpların % 9 mertebesine kadar çıkabileceği görülmüştür.  
 
Ambalaj üretimi gerçekleştiren ve örnek olarak verilen bu işletmede yapılan detaylı audit çalışması 
sonucunda, tedarik edilen fuel oil no:6 yakıtının her bir ikmalinde farklı kimyasal değerlere sahip 
olduğu ölçülmüştür. Dolayısı ile, optimum yanmayı sağlamak için yapılan brülör ayarları, yeni yakıt 
ikmali sırasında, farklı özelliklere sahip yakıt gelmesiyle değişim göstermiştir. Bu noktadan hareketle, 
işletmenin 6 ayda bir yaptırdığı brülör yanma ayarlarının sürekli olmasının gerekliliği ortaya 
konulmuştur. Verimli yanma denetiminde bu günkü teknoloji ile en iyi yöntem baca gazlarında oksijen 
(O2) ölçümüdür. Hava fazla verildiğinde oksijen (O2) miktarı artar. Bu sebeple ileri teknoloji yakma 
sistemlerinde oksijen (O2) kontrollü yanma sistemleri uygulanmaktadır. Bacaya yerleştirilecek bir 
duyarga ile yanma ürünlerindeki oksijen (O2) yüzdesi sürekli izlenir. Emisyondaki oksijen (O2) 
değerine göre hava damperi ayarlanır ve yanma havasındaki oksijen (O2) miktarı kontrol altına 
alınmış olur. Bu sistem ile hava fazlalık katsayısı sürekli minimum değerde sabit tutularak, maksimum 
performans elde edilir. Ancak işletmedeki kazanda kullanılan brülör bu tür bir sistemi 
desteklemediğinden daha basit bir çözüm olan taşınabilir baca gazı analiz cihazı yatırımı yapılmış, ve 
her gün baca gazı değerleri ölçülerek optimum yanma oluşması için gerekli brülör yanma ayarlarının 
yapılması sağlanmıştır.  
 
Enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında yapılan taşınabilir baca gazı analiz cihazı yatırımı sonucunda 
işletmenin sağladığı tasarruf miktarları: 
 
Buhar Kazanı Verim Artışı  : ~ % 7 
Yakıt Tasarrufu    : 20,3 kg/h 
Toplam Tasarrufun Parasal Değeri : 121.800 YTL/Yıl (6.000 h/yıl çalışma için) 
Yatırımın Amorti Süresi   : 1 Ay 
 
 
8.8. Buhar Dağıtım Hatlarının İzolasyonu İle Enerji Tasarrufu Uygulaması 
 
Enerji tasarrufu çalışmalarına başlamak isteyen fakat nereden başlaması gerektiğini bilemeyen bir 
tekstil firmasında yapılan ön audit çalışması sonucunda, buhar hatlarının ve bu hatlarda kullanılan 
vanaların izolesiz olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun ve gözlemlenen diğer tasarruf noktalarının ne 
boyutta enerji kaybına yol açtığının tespiti için yapılan detaylı audit çalışmasının ardından, yatırım 
maliyeti açısından ucuz ancak enerji tasarrufu açısından etkin bir çözüm olan izolasyon kullanımı ile 
enerji tasarrufu çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir. Yapılan ölçüm ve gözlemlerin ardından, 
işletmede izolasyonsuz boru uzunluğunun 224 m olduğu ve bu hatlar boyunca 44 tane armatürün 
izolesiz olduğu tespit edilmiştir. Hatlarla ilgili detaylı bilgi şu şekilde ortaya konmuştur. 
 
1 Nolu Buhar Hattı:    2 Nolu buhar Hattı: 
Buhar Basıncı  : 6 barg   Buhar Basıncı  : 6 barg 
Buhar Sıcaklığı  : 165 °C  Buhar Sıcaklığı  : 165 °C 
Boru Hattı Çapı  : DN 50   Boru Hattı Çapı  : DN 32 
Boru Hattı Uzunluğu : 118 m   Boru Hattı Uzunluğu : 60 m 
Hattaki Armatür Sayısı : 8   Hattaki Armatür Sayısı : 8 
 
3 Nolu Buhar Hattı:    4 Nolu buhar Hattı: 
Buhar Basıncı  : 6 barg   Buhar Basıncı  : 6 barg 
Buhar Sıcaklığı  : 165 °C  Buhar Sıcaklığı  : 165 °C 
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Boru Hattı Çapı  : DN 25   Boru Hattı Çapı  : DN 25 
Boru Hattı Uzunluğu : 28 m   Boru Hattı Uzunluğu : 18 m 
Hattaki Armatür Sayısı : 16   Hattaki Armatür Sayısı : 12 
 
Ortam sıcaklığının 20 °C ve ortamdaki hava akış hızının 2 m/s olarak yapılan hesaplamalar 
neticesinde, boru hatlarının kaya yünü ile izolasyonuna ve armatürlerin ise özel üretilen ceketler ile 
izolasyonuna karar verilmiştir. Hatlara uygulanan kaya yünü izolasyonun üstü alüminyum sac ile 
kaplanarak izolasyon malzemesi sudan korunurken ayrıca kısmen darbelere karşı da dayanıklılığı 
artırılmıştır. Enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında yapılan izolasyon yatırımı sonucunda işletmenin 
sağlamış olduğu tasarruf değerleri şu şekildedir.  
 
Tasarruf Edilen Enerji Miktarı : 147.736 Kcal/h 
Tasarruf Edilen Enerjinin Bedeli : 75.843 YTL/Yıl (7.200 h/yıl çalışma için) 
Yatırımın Amorti Süresi  : 6 Ay 
 
Not: Örnek olarak verilen tekstil işletmesinde doğalgaz yakan buhar kazanından elde edilen buharın 
maliyeti 39 YTL/ton buhar’dır.  
 
 
 
9. SONUÇ 
 
Günümüzde küreselleşen ekonomi ile artan rekabet şartları endüstriyel işletmeleri enerji maliyetlerini 
gözden geçirmeye zorlamaktadır. Önceleri yakıt ucuz ve rekabetin az olmasından dolayı enerji 
maliyetleri önemsenmiyordu. Bugün ise sanayi tesisleri ya da endüstriyel işletmeler, boşa yakıt 
tüketme lüksüne sahip değildir. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tek amaç, minimum yakıt 
tüketimi ile maksimum enerji elde etmek olmak zorundadır. 
 
Üst yönetimden en alt kademedeki çalışana kadar, enerji tasarrufunu prensip edinmiş ve çalışmalarını 
bu doğrultuda planlamış sanayi tesisleri ya da endüstriyel işletmeler günün sonunda aynı iş için daha 
az enerji tüketimini sağlayacaklardır. Doğru ve güncel bilgilere ulaşılabilmesi ve enerji tasarrufu 
çalışmalarının gerçekçi olarak planlanabilmesi için deneyimli, tarafsız ve profesyonel danışmanlardan 
alınacak destek ile çalışmalara yön verilmelidir. Teknolojide yaşanan gelişmeler ile sağlanan faydalar 
takip edilerek, doğru seçilmiş yüksek hassasiyetli ölçüm aletleri kullanılarak sürekli ölçüm ve gözlem 
yapılmalıdır. Yapılan ölçüm ve gözlemler kayıt altında tutularak, enerji tasarrufu çalışmalarının 
işletmeye sağladığı faydalar gözlemlenmeli, yapılacak analiz ve yorumlamalar ile aksaklıkların üzerine 
ivedilikle gidilmelidir. Her türlü tüketim değerinin bilinmesi, yapılacak ya da yaptırılacak olan ön enerji 
auditi ve detaylı enerji auditi ile kayıpların tamamının tespiti enerji tasarrufu çalışmalarına başlamanın 
yeter şartı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Enerji tasarruf çalışmalarına gerekli mali kaynak ve 
insan gücü temin ve tesis edilerek kısa, orta ve uzun vadede bu çalışmaların getirileri en iyi şekilde 
değerlendirilmelidir. 
  
“En ucuz enerjinin tasarruf edilen enerji” olduğu dikkate alındığında, yapılacak çalışmaların sonunda, 
önemli kazançların sağlandığı görülecektir. 
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ÖZET 
 
Binalarda enerji yoğunluğunun azaltılması ve enerji verimliliğinin artırılması günümüzde en temel küresel 
konulardan bir tanesidir. Enerji verimliliğinin arttırılması için doğal kaynakların kullanımı her geçen gün 
yaygınlaşmakta; bu amaca hizmet eden yeni teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesinin önemi daha da fazla 
hissedilmektedir.  
 
Kış ve bahar aylarında binalarda ısıtma yapılması gerekirken (dış kabuk), binaların iç kısmında (iç 
kabuk) soğutma ihtiyacı olan bölümler olabilmektedir. Yirmi dört saat soğutma ihtiyacı olan büyük 
bilgisayar ve server odaları, Internet ve telekomünikasyon veri merkezleri, konferans salonları, alış 
veriş merkezlerinin enerji yoğun bölümleri, ısı yoğun ofisler vb. kış aylarında soğutma gerektiren iç 
ortam hacimlerindendir.  
 
Dış ortam sıcaklıklarının gerekli olan soğutma suyu sıcaklıklarının altına düşmesi ile birlikte doğal 
soğutma sistemleri kullanılabilir ve bu sayede önemli derecede enerji tasarrufu sağlanır. Bu çalışmada 
dış ortamın düşük sıcaklığından faydalanarak doğal soğutma için kullanılan kuru soğutuculu sistemler 
hakkında detaylı bilgiler verilecek; ülkemizdeki şehirlere ait bin verilerini kullanmak vasıtasıyla doğal 
soğutma ile enerji verimliliğinin ne oranda artırılabileceği hesaplanacak ve soğutma tesisatlarında, 
(dolayısıyla binalarda) enerji verimliliği vurgusu öne çıkartılacaktır. Bu bilgilerin yanı sıra kuru soğutucu 
ünitelerin malzeme, performans, enerji kullanımı ve konstrüktif özellikleri hakkında da bilgi verilecektir. 
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ABSTRACT 
 
The heightened emphasis placed today on energy efficiency in air conditioning and process cooling 
applications, has an impact on the design of cooling systems responsible for the majority of energy 
consumption in facilities; the tendency towards alternative systems in order to increase efficiency of natural 
resources is increasing and systems consuming less energy continue to be developed.  
 
The system of free cooling which reduces operational costs with the increase in efficiency it creates, 
entirely or partially eliminates the need for operation of the cold water generating group at periods of low 
ambient temperature, thus saving substantial amounts of energy. Dry cooler systems have an important 
function in energy efficiency, operating with a cooling group or independently depending on properties of 
the application.  
 
This paper will offer detailed and comparative information on “Energy efficient Dry Cooler Free Cooling 
Systems” which are among free cooling techniques categorised as “Free Cooling for Water-Side 
Applications”, emphasizing energy efficiency in cooling systems. Information will also be given on the 
material, performance and construction properties of dry coolers as well. 
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1. GİRİŞ 
 
Doğal Soğutma sistemleri Havalı ve Sulu Sistemlerde yapılan uygulamalar olmak üzere iki temel 
kategoridedir [1]. Şekil 1.’de doğal soğutma temel kategorileri sınıflandırılmış bir biçimde verilmektedir. 
 
Havalı sistem soğutma uygulamaları için doğal soğutma, düşük dış hava sıcaklığı koşullarında, bir 
ortamın soğutulmasında doğrudan dış havadan faydalanmak sureti ile soğutma için harcanacak enerji 
maliyetini azaltmaya yönelik uygulamaları kapsar.  
 
Sulu sistem soğutma uygulamaları için doğal soğutma, merkezi bir soğutma grubundan sağlanan 
soğuk su üretiminin maliyetini azaltmaya yönelik uygulamaları kapsamaktadır. Soğutma suyu ihtiyacı 
olan sistemlerde uygulanan doğal soğutma, ortamın düşük hava sıcaklığından faydalanarak soğuk su 
üretici grubun (chiller) kompresörünün çalışması olmaksızın yada kısmen çalıştırılarak soğutma suyu 
elde edilmesidir [1],[2]. 
 

 
 

Sekil 1. Doğal Soğutma Temel Kategorileri [1] 
 
Şekil 1.’de verilen farklı doğal soğutma sistemlerinden her biri kendi avantaj ve dezavantajlarına sahip 
olmakla birlikte uygulanacak sistem seçimini etkileyen en önemli unsurlardan biri soğutma sisteminin 
hangi amaç doğrultusunda kullanıldığı veya kullanılacak olduğudur. Bu durum sistem tasarımını 
doğrudan etkilemektedir.  
 
Aşağıda belirtilen noktalar da sistem seçiminde göz önüne alınması gereken diğer önemli etkenlerdir: 
 Sistemin soğutma kapasitesi 
 Soğutma grubunun çalışma aralıkları ve operasyon zamanı 
 Doğal soğutma maliyeti ve uygulama ile geri ödeme süresi 
 Sistemde kullanılan diğer yardımcı ekipmanların sisteme etkisi 
 Sistemin kurulacağı bölgenin elektrik, su vb. maliyetleri 
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Tablo 1.’de doğal soğutma sistemleri ve bina karakteristiklerinin eşleştirilmesi görsel bir yaklaşım ile 
aktarılmaktadır. Eşleştirme, doğal soğutma sisteminin türüne göre enerji tasarrufu potansiyeli, harici 
kazançlardan elde edilen yük büyüklükleri, dahili kazançlardan elde edilen yük büyüklükleri, kurulu 
sisteme uyarlanma potansiyeli, düşük bakım maliyeti gereksinimi, düşük chiller soğutma suyu sağlama 
özelliği, minimum tasarım/işletme riski, sistemi işletmek için uzman operatör bilgisi gereksinimi, yatırım 
maliyeti yönlerinden ele alınmaktadır [1]. 
 

Tablo 1.Doğal Soğutma Sistemleri ve Bina Karakteristiklerinin Eşleştirilmesi [1] 
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Soğutma Kuleleri ve Plakalı 
Isı Değiştirgeçleri (Ayrı, 
Kapalı devreli - indirek doğal 
soğutma) 

+ +  -  + + + + +  + +  H + +  İ +  

Soğutma Kuleleri ve Plakalı 
Isı Değiştirgeçleri (Kapalı 
devreli İndirek doğal 
soğutma - yük paylaşımlı) 

+ + + + - + + + + +  + +  E +  İ +  

Soğutma kuleleri ve pislik 
tutucular (Açık devreli 
Doğrudan doğal soğutma) 

+ + + 
(1) 

- + + + + +  - H - E +  

Termosifon sistemli 
soğutma grubu chillerler 

+ + + 
(3) 

+ - + + + -  + + + E + + + İ + - 

Ayarlanabilir damperler 
(Tüm hava sistemi nem 
kontrolsüz) 

+ + 
(3) 

+  + +  - + + + - + + + H - 

Ayarlanabilir damperler 
(Tüm hava sisteminde 
evaporatif nem kontrollü) 

+ + + 
(3) 

+ +  + +  + (4) + +  - + +  İ + + 
(5) 

% 100 Taze havalı sistem 
(Evaporatif  nemlendirici ve 
ısı geri kazanımı) 

+ + + 
(3) 

+ +  + +  - + +  - + +  İ - 

Nem Almalı ( Desisif) 
Soğutma Sistemleri 

+ + + 
(6) 

+ + + + - + - + İ + 

Yeraltı suları ile doğrudan 
soğutma 

+ + + + + 
+  

+ + + +  + +  H +  E + - 

Fancoiller +  -  + + + + + + + + + - + +  H + +  

Soğuk Tavan sistemleri + +  -  + + + + + + + + + - + +  H + +  

Kuru Soğutucular (yük 
paylaşımlı ve tamamen 
doğal soğutmalı) 

+  -  + + + +  + + + - + + + H +  

Doğal Soğutma Bataryalı 
Chillerler (yük paylaşımlı ve 
tamamen doğal soğutmalı) 

+ +  -  + + + + + + + + + E + + +  H +  

Evaporatif ön soğutmalı 
(yük paylaşımlı) 

+  + + + + +  + + + +  - + +  İ +  

Evaporatif Soğutucular + + + + + + + +  + +  + +  - + +  H +  

+: Olumlu,  -: Olumsuz, + -: Olumlu ve Olumsuz yönler var, E: Evet, H: Hayır, İ: İdeal 

1. Evoparatif kondenserlerin kullanımıyla, kazanç en üst düzeye çıkartılabilir. 
2. Bu kabul mevcut chiller’lerin yenileneceği düşünülerek yapılmıştır. 
3. Genel enerji kazanç potansiyeli, sistem için gerekli olan minimum taze hava oranına bağlıdır.  
4. Evoparatif nemlendirici ve enerji verimliliği olan kontrol stratejilerinin eklenmesi ile. 
5. Nem kontrolün sistem için gerekli olduğu düşünülmektedir. 
6. İyi düzeyde bir enerji kazancı potansiyelinde, atık ısı veya solar enerji, rejenerasyon prosesi için kullanılabilirler. 
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Soğutma sisteminin kurulu olduğu-kurulacağı bölgenin iklim koşulları, doğal soğutmadan elde 
edilebilecek faydanın belirlenmesinde en önemli unsurdur. Soğutma sistemi proje aşamasında iken 
doğal soğutma uygulanmasının avantajlı olup olmadığının belirlenebilmesi ve sağlıklı bir yatırım kararı 
alınabilmesi için sıcaklık değerlerin yıllık tekrar edilme sıklıklarının bilinmesi (Bin değerleri) ve bu 
verilerin değerlendirilmesi (Bin metodu) çok önemlidir. Tablo 2 ve Tablo 3’te bazı şehirlerimiz için 
örnek veriler görülmektedir [3].  
 
Tablo 2. Farklı Şehirlerimiz İçin -Günlük 6 Farklı Zaman Periyodunda- Yıllık Toplam Bin Değerleri 
(Nbin) (saat/Yıl) [3] 
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Tablo 2. (Devamı) 
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Tablo 3. Türkiye’deki Tüm Şehirlerimiz İçin Yıllık Toplam Bin Değerleri (Nbin) (Saat/Yıl) [3] 
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Tablo 3. (Devamı) 
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2. KANATLI BORULU TİP ISI DEĞİŞTİRGEÇLİ DOĞAL SOĞUTMA UYGULAMALARI 
 
Doğal soğutmadan faydalanmak için yapılan uygulamalarda kullanılan ürünlerin yaygın bir bölümü 
kanatlı borulu tip ısı değiştirgeçlerine sahip ürünlerdir. Kanatlı-borulu ısı değiştirgeçli doğal soğutma 
bataryalı sistemler iki farklı biçimde uygulanabilir: 
 
1. Soğutma Grubu ve Entegre Doğal Soğutma Bataryası Uygulamaları 
2. Kuru Soğutucu ve Islak/Kuru Soğutucu Uygulamaları 
 
Bu iki kapsama giren ürünler, uygulamada ihtiyaç duyulan soğuk su sıcaklık değerlerine bağlı olarak 
herhangi bir soğuk su üretici grup olmaksızın çalışabilmekle birlikte doğal soğutma uygulamaları için 
bir soğuk su üretici grup ile beraber entegre veya bağlantılı olarak da kullanılabilirler. 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. 
  
Sistemin çalışma yapısı üç değişik yaklaşım ile tanımlanabilir: 
 
 Tamamen mekanik soğutma (Doğal soğutma uygulaması yok), 
 Kısmi doğal soğutma (Yük paylaşımı-ön soğutma. Ortam sıcaklık değerinin istenilen soğutma suyu 

sıcaklığının 1,5 – 2.0°C altına düşmesi ile birlikte yük paylaşımlı olarak kullanılmaya başlanabilir.) 
 Tamamen doğal soğutma (Soğutma grubu çalışmıyor. Ortam sıcaklık değerinin istenilen soğutma 

suyu sıcaklığının en az 5°C altına düşmesi ile birlikte kullanılmaya başlanabilir) 
 
 

   
Kış Mevsimi Bahar Mevsimleri Yaz Mevsimi çalışma 

 
Şekil 2. A,B,C Soğutma Grubu İle Doğal Soğutma Bataryalı Uygulama Şematik Gösterim [5] 

 
Kış Mevsimi çalışma koşulu: Ortam sıcaklığı istenilen soğuk su sıcaklık değeri ve dönüş suyu sıcaklık 
değerinin altındadır (Örnek Tortam: 5°C, Tsoğutma suyu: 10°C, Tdönüş suyu: 15°C). Sistemde ihtiyaç duyulan 
soğuk su tamamen ortam havası vasıtası ile Doğal soğutma bataryası tarafından sağlanır. Bu 
durumda soğuk su elde edilmesi için harcanacak enerji yalnızca soğutma grubunun üzerindeki fanların 
çektiği güç kadar olacaktır (Bakınız: Şekil 2.A). 
 
Bahar Mevsimleri çalışma koşulu: Ortam sıcaklığı istenilen soğuk su sıcaklık değerinin üzerinde ve 
dönüş suyu sıcaklık değerinin altındadır (Örnek Tortam: 13°C, Tsoğutma suyu: 10°C, Tdönüş suyu: 15°C). 
Soğutma dönüş suyu öncelikli olarak doğal soğutma bataryasından geçirilerek ortam havası ile ön-
soğutulur. Doğal soğutma kapasitesi ortam sıcaklık değerine bağlıdır. Üç yollu vana ve kontrol ünitesi 
vasıtası ile Doğal soğutmadan yararlanılır (Bakınız: Şekil 2.B). 
 
Yaz Mevsimi çalışma koşulu: Ortam sıcaklığı istenilen soğuk su sıcaklık değeri ve dönüş suyu sıcaklık 
değerinin üzerindedir (Örnek Tortam: 35°C, Tsoğutma suyu: 10°C, Tdönüş suyu: 15°C).Soğuk su ihtiyacı 
tamamen geleneksel soğutma çevrimi içerisinde soğutma grubunun kompresörünün çalışması ile 
sağlanır. Doğal soğutma bataryası çalışmamaktadır (Bakınız: Şekil 2.C). 
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2.1 SOĞUTMA GRUBU VE ENTEGRE DOĞAL SOĞUTMA BATARYASI UYGULAMALARI 
 
Enerji verimliliğinin tesisatlarda giderek ön plana çıkması tesislerde enerji tüketiminin hatırı sayılır bir 
kısmını yaratan soğutma gruplarının tasarımlarını da etkilemeye başlamıştır. Geleneksel soğutma 
gruplarından farklı olarak entegre doğal soğutma bataryalı gruplar uygulamalarda kendilerini hissettirir 
olmuşlardır. Örneğin İngiltere’de yıllık soğutma ihtiyacının %62’sinin doğal soğutma ile sağlanmasında 
entegre doğal soğutma bataryalı su soğutma gruplarının etkisi vardır. Bu ülkede yıllık soğutma 
ihtiyacının yalnızca %38’i mekanik soğutma ile sağlanmaktadır [1], [6]. 
 
Entegre doğal soğutma bataryalı gruplar yirmi dört saat soğutma ihtiyacı olan büyük bilgisayar ve 
server odaları, Internet ve telekomünikasyon veri merkezleri soğutma uygulamaları için alternatif 
sistemdirler. Hem mekanik soğutma hem de doğal soğutma (kısmi ve tam) yapabilme kabiliyetine 
sahiptirler [1]. 
 
Şekil 3.A’da entegre doğal soğutma bataryalı su soğutma grubunun ünite halinde resmi; Şekil 3.B’de 
bu tip grupların yapısı ve Şekil 3.C’de devre elemanları basitleştirilmiş olarak gösterilmektedir. Doğal 
soğutma bataryası hava soğutmalı kondenser bataryasının –ünitenin hava giriş yönüne göre- ön 
kısmına yerleştirilir. Ortam sıcaklığının dönüş suyu sıcaklığının altına düşmesi ile birlikte kontrol 
vanası dönüş suyunu doğal soğutma bataryasına ön soğutma yada tam doğal soğutma amaçlı olarak 
gönderir [1]. 
 

  
Şekil 3.A Entegre Doğal Soğutma Bataryalı Hava 
Soğutmalı Su Soğutma Grubu [7] 

Şekil 3.B Entegre Doğal Soğutma Bataryalı 
Hava Soğutmalı Su Soğutma Grubu Şematik [1] 

 
Şekil 3.C Entegre Doğal Soğutma Bataryalı Su 
Soğutma Grubunun Basit Devre Şeması [8] 

Devre elemanları: 
1. Kompresör 
2. Kondenser Bataryası 
3. Fan 
4. Genleşme Vanası 
5. Evaporatör 
6. Doğal Soğutma Bataryası 
7. 3 Yollu Vana (Doğal Soğutma için) 
8. Pompa 
9. Mikroprosesör 
10. EWT sensörü 
11. Ortam sıcaklığı sensörü 
12. (Evaporatör girişinde) sıcaklık sensörü 
13. Donma Sensörü 
14. Kapama Vanası 
15. Genleşme tankı 
16. Güvenlik vanası 
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Entegre doğal soğutma bataryalı grupların tasarımı ve seçimi için su soğutma uygulamasının 
yapılacağı tesisin hangi amaç doğrultusunda kullanılacak olduğu (iklimlendirme veya endüstriyel 
proses soğutma amaçlı) mutlaka belirtilmelidir. Bunun yanı sıra devrede dolaşan suyun eksi dış ortam 
sıcaklıkları ile karşılaşıp karşılaşmayacağı da tasarım için önemlidir. Sistemin soğutma suyu 
ihtiyacında %100 su kullanılabileceği gibi, eksi dış ortam sıcaklıkları altında çalışma durumunda 
donmayı önlemek için glikol-su karışımlı (salamuralı) suyun kullanılması gerekmektedir. Örneğin, 
hacmen %20 etilen-glikollu bir karışım yaklaşık –8oC, hacmen %30 etilen-glikollu bir karışım ise 
yaklaşık –16 oC’a kadar koruma sağlar (Bkz. Tablo 10) [9]. 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 soğutma grubuna 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 yukarıda bahsi geçen 
noktalar muhakkak dikkate alınmalıdır. 
 

 
 
 
 
2.2 KURU SOĞUTUCU VE ISLAK/KURU SOĞUTUCU UYGULAMALARI 

 
2.2.1 Kuru Soğutucular 
 
Su soğutma işleminde kullanılan kanatlı-borulu ısı değiştirgeçli bir diğer yöntem de Kuru Soğutucu 
olarak adlandırılan sistemlerdir (Şekil 4). İklimlendirme ve proses su soğutma sistemlerinde oldukça 
yaygın kullanım alanına sahiptirler. 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. 

Grafik 1.  
Doğal soğutmanın 
iklimlendirme sistemlerinde 
kullanılması esnasında 
oluşan kazancı göstermek 
amaçlı olarak chiller üreticisi 
bir firmanın entegre doğal 
soğutma bataryalı soğutma 
gruplarına yönelik olarak 
Avrupa’nın dört farklı 
şehrinde yaptığı ölçümlere 
bağlı sonuçlar yanda 
grafikler halinde verilmiştir 
Soğuk iklim bölgelerindeki 
yerleşimlerde doğal soğutma 
veriminin yükseldiği açıklıkla 
görülmektedir [10]. 
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Şekil 4.A Yatık Tip Kuru 

Soğutucu [11] 
Şekil 4.B V Tipi Kuru 

Soğutucu [11] 
Şekil 4.C Soğutma grubu ve Kuru 

Soğutucu uygulaması [12] 
 
Kuru soğutucularda elde edilen su sıcaklığı ortamın kuru termometre sıcaklığına bağlıdır ve bu 
nedenle de kuru soğutucu olarak anılılar. Kuru soğutucular ile kuru termometre sıcaklığının yaklaşık 5 
ºC üzerine kadar soğutulmuş su elde edilebilir. Daha düşük sıcaklıklarda soğutma suyuna ihtiyaç 
duyulan durumlarda Islak-Kuru Soğutucular kullanılır.  
 
Kuru soğutucular yukarıda açıklaması yapılan entegre doğal soğutma bataryalı sistemler ile aynı 
mantıkta çalışmaktadır. Tesiste kurulmuş bir su soğutma grubu mevcutsa ve düşük ortam 
sıcaklıklarında doğal soğutma işleminden faydalanılmak isteniyorsa kuru soğutucu sistemler bu durum 
için idealdir. Kuru soğutucular plastik, kimya, enerji, iklimlendirme vb. sektörü içindeki uygulamalarda 
bir soğutma grubu ile birlikte kullanılabileceği gibi ayrıca soğutma suyu sıcaklıklarına bağlı olarak tek 
başına da kullanılabilmektedirler (Bkz. Şekil 4). 
 
Şekil 5.’de paket tipi iklimlendirme cihazı ile yük paylaşımlı olarak çalışan örnek bir kuru soğutucu 
sisteminin prensip şeması verilmiştir. Özellikle yirmi dört saat sürekli soğutma ihtiyacı olan bilgisayar 
ve server odaları, Internet ve telekomünikasyon veri merkezlerinin soğutulması için kullanılan paket 
tipi iklimlendirme cihazlarında enerji tasarrufu için uygulanan yöntemlerdendir. Sistemin gece 
periyodunda sağladığı tasarruf ciddi boyuttadır [1]. 
 

 
 

Şekil 5. Paket Tipi Klima İle Yük Paylaşımlı Çalışan Kuru Soğutucu Sistemi Prensip Şeması [1] 
 
Şekil 6’da Moskova’da uygulaması yapılan bir alışveriş ve iş merkezi projesinde kullanılan doğal 
soğutma sisteminin prensip şeması verilmiştir. Alış veriş merkezinde kış ve bahar aylarında da 
soğutma ihtiyacı mevcuttur. Bu mevsimlerde soğutma grubu kullanılmamakta, soğutma için (doğal 
soğutucu olarak) kuru soğutucu görev yapmaktadır. Kuru soğutucu yaz mevsiminde su soğutmalı 
kondenserin yoğuşturucu suyunu soğutmak amacı ile kullanılmaktadır. Dış hava sıcaklığının -30 ºC 
derecelere ulaşması nedeniyle kuru soğutucuya yüksek oranda etilen glikol (anti freze) yüklemesi 
yapılmıştır [13]. 
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Şekil 6. Moskova’da Bulunan Alış Veriş Merkezinde Kurulu Kuru Soğutucu Prensip Şeması [13] 
 
2.2.2 Islak/Kuru (Evaporatif / Adyabatik) Soğutucular 
 
Islak-Kuru, Evaporatif veya Adyabatik Kuru Soğutucular olarak farklı adlandırmalara sahip bu 
sistemler, temel prensip olarak kuru soğutucular gibi çalışır. Sistemde gerektiğinde ek soğutma 
sağlayacak bir su spreyleme sistemi veya soğutucu evaporatif petekler bulunmaktadır. Spreylenen su 
ve soğutucu evaporatif petekler giriş havası akışında adyabatik soğutma etkisi meydana getirir.  Bu 
sistemlerde giriş havası neme doyurur ve giriş hava sıcaklığı ortam yaş termometre sıcaklığına 
yaklaştırılmaya çalışılır. Islak-kuru soğutucular Temel mantık aynı olmak üzere 5 farklı biçimde 
uygulanabilirler: 
 

1. Doğrudan Spreyleme Sistemi 
2. Sisleme Sistemi 
3. Ağ Üzeri Spreyleme Sistemi 
4. Ön Soğutucu Evaporatif Petekli Sistem 
5. Hibrit Sistemler 

Islak-Kuru, Evaporatif veya Adyabatik olarak adlandırılan Kuru Soğutucu sistemlerde adyabatik 
verimlilik en önemli kavramdır. Adyabatik verimlilik aşağıdaki formül vasıtası ile hesaplanabilir: 
 

 
 
Örnek olarak, Grafik 2.’de psikrometrik diyagramdan da görüldüğü üzere, 32ºC kuru termometre ve 
22ºC yaş termometre sıcaklığındaki (1 durumu) hava, kuru soğutucuya girmeden önce adyabatik ön 
soğutma işlemine tabi tutulur. Böylelikle 24ºC kuru termometre sıcaklığına düşürülür (2 durumu). 
Psikrometrik diyagramda görüldüğü üzere hava 80%’nin üzerinde bağıl neme ulaşmıştır. Eğer hava 
%100 bağıl neme doyurulabilseydi giriş sıcaklığı 22ºC’ye düşürülebilecekti. Bu durumda örnekteki 
adyabatik verim:  
 

  
 
olarak gerçekleşmiştir. 
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Grafik 2. Psikrometrik Diyagram Üzerinden Örnek Noktaların Gösterimi [14] 
 
2.2.2.1 Doğrudan Su Spreyleme Sistemli Islak-Kuru Soğutucular 
 
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.  
 
Aralıklı olarak yerleştirilmiş nozüllerden giriş havasına püskürtülen su zerrecikleri giriş havasını neme 
doyurmakta ve ortam yaş termometre sıcaklığına yaklaştırmaktadır. 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.  
 

 
 
Şekil 7. Doğrudan Su Spreyleme Sistemli Islak-Kuru Soğutucu [11] 
 
 

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 ya da 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.  
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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. Doğrudan su spreyleme sistemli Islak-kuru 
soğutucularda herhangi bir su haznesi yoktur. 
 
2.2.2.2 Sisleme (Fogging) Sistemli Islak-Kuru Soğutucular 

 
 
Şekil 8. Sisleme Sistemli Islak-Kuru Soğutucu [11] 
 
2.2.2.3 Ağ Üzeri (Ecomesh) Su Spreyleme Sistemli Islak-Kuru Soğutucular 

Ağ üzeri (Ecomesh) 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 [11], [15]. Daha önce de açıklandığı üzere su spreyleme, giriş havası 
akışında adyabatik soğutma etkisi meydana getirir. Belirlenmiş set değerlerinin aşılması ile kontrol 
sistemi ısı değiştirgecine giren hava sıcaklığını düşürmek için su spreyleme sistemini başlatır. Çok 
kuru iklim şartlarında su spreyleme sistemi giriş havası için 15˚C ile 20˚C arası değerlere varan 
adyabatik soğutma sağlayabilir. Nem değerine ve ortam kuru termometre sıcaklığına karşın 
yapılabilecek soğutma değerleri Grafik 2’de verilmektedir [15]. 
 
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 9.A, 9.B Ağ Üzeri (Ecomesh) Su Spreyleme Sistemli Islak-Kuru Soğutucu [11] 

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. Sisleme sistemli Islak-kuru 
soğutucularda herhangi bir su haznesi yoktur. 
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Kuru- Islak/Kuru Soğutucu seçiminde dikkat edilmesi gereken bir nokta, 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. Otomatik kontrol ile birlikte çift devirli 
fanların, hız kontrol cihazlarının ve Elektronik kontrollü EC fanların kullanılması sisteme ek enerji 
tasarrufu kazandıracaktır.   
 
Tablo 5.’te Ecomesh kontrol cihazı çalışma prensibi verilmiştir. Örneğin, operatör H=35 °C bir üst ayar 
sıcaklığı tanımlamış ise, bu sıcaklığın altında spreyleme süresini 1= 30 saniye ve iki spreyleme arası 
durma süresini 2=30 saniye ayarlayabilir. Ortam sıcaklığı 35 °C üzerine çıktığı zamanlar da ise 
spreyleme süresini 3= 60 saniye ve iki spreyleme arası durma süresini 4=15 saniye ayarlayarak 
spreyleme yoğunluğunu değiştirebilir. 5 ve 6 nolu ayarlar ile bağımsız kontrol yaptırma durumu da 
mevcuttur [16]. 
 
Tablo 5. AĞ Üzeri (ECOMESH) Spreyleme Kontrol Cihazı Çalışma Prensibi [16] 

1.Durum: 
"t" ortam sıcaklığının L (Alt Sınır Ayar Sıcaklığı) ve 
H (Üst Sınır Ayar Sıcaklığı) arasında olması durumu 

2.Durum:  
"t" ortam sıcaklığının H'ın (Üst Sınır Ayar Sıcaklığı) 

üzerinde olması durumu 
L < t < H t > H 

1 Ortam sıcaklığının (t), belirlenen alt sınır set 
sıcaklığı (L) ile üst sınır set sıcaklığı (H) arasında 
bir değerde olması durumunda spreyleme yapılma 
süresi (Saniye) 

3 Ortam sıcaklığının (t), belirlenen üst sınır set 
sıcaklığı (H) üzerinde bir değerde olması 
durumunda spreyleme yapılma süresi (Saniye) 

2 Ortam sıcaklığının (t), belirlenen alt sınır set 
sıcaklığı (L) ile üst sınır set sıcaklığı (H) arasında 
bir değerde olması durumunda iki spreyleme arası 
zaman (Değer x 60 saniye) 

4 Ortam sıcaklığının (t), belirlenen üst sınır set 
sıcaklığı (H) üzerinde bir değerde olması 
durumunda iki spreyleme arası zaman (Değer x 60 
saniye) 

3.Durum: Sıcaklık değerlerinden bağımsız olarak çalışma 

5 Sıcaklık değerlerinden bağımsız olarak çalışma durumunda spreyleme yapılma süresi (Saniye) 

6 Sıcaklık değerlerinden bağımsız olarak çalışma durumunda iki spreyleme arası zaman (Değer x 60 saniye) 

 
 
 
 
 
 

Grafik 3. Nem değerine ve 
ortam kuru termometre 
sıcaklığına karşın 
yapılabilecek soğutma (°C) 
[15] 

(Not: Grafik 3’te verilen 
değerler Ağ (Ecomesh) 
üreticisi firma tarafından, 
ürünün zemine yakınlığı ve 
zemindeki hava sıcaklığının 
ortam sıcaklığından ortalama 3 
°C daha yüksek olduğu kabulü 
ile hazırlanmıştır.  
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2.2.2.4 Evaporatif Ön soğutuculu Kuru Soğutucular 
 

Evaporatif ön soğutuculu kuru soğutucuların çalışmasındaki temel mantık da ortam sıcaklığını yaş 
termometre sıcaklığına yaklaştırmaktır. Isı Değiştirgeçlerinin ön kısmına yerleştirilen evaporatif 
peteklerin üzerinden şebeke basıncındaki suyun akıtılarak peteklerin ıslatılması vasıtası ile havanın 
geçerken evaporatif ön soğutması sağlanır [1]. Ön soğutucuların tasarımları imalatçı firmalara göre 
farklılık göstermekle birlikte kasetleme malzemesi genellikle paslanmaz çeliktir. Petekler farklı 
kalınlıklarda imal edilebilirler.  Su, ünitenin yukarısında yer alan dağıtım borusundan püskürtülür ve 
ünitenin altında toplanarak sirküle ettirilir. İlave su ise, taze su kullanılarak sağlanır.  
 

  
 

Şekil 10.A Evaporatif Ön Soğutuculu Kuru 
Soğutucu [17] 

 

Şekil 10.B Evaporatif Ön Soğutuculu Kuru 
Soğutucu şematik [1] 

 
Ön soğutma performansı hava şartlarına ve ünite verimliğine doğrudan bağlı olmasına karşın, BSRIA 
hesapları bize Londra gibi bir yerde enerji tasarrufunun %10-12 olabileceğini göstermiştir [1]. 
Evaporatif soğutucu peteklerin uygulanacakları ünitenin giriş havası basınç kaybını yükselteceği ve 
buna uygun fan ve motor seçimi yapmak gerekliliği unutulmamalıdır. Evaporatif ön soğutucu sistemin 
en büyük dezavantajı, havadan gelen toz ve kirin peteklerde toplanmasıdır. İyi bir temizlik ve bakım 
işlemi yapılmadığı sürece lejyonel vb. bakterilerin su haznesinde oluşması engellenemez. Dolayısıyla 
mutlaka sık periyotlarda bakım gerektirmektedir. Evoparatif soğutuculu sistemlerin işletme maliyetleri 
son derece düşüktür. Kış aylarında adyabatik ön soğutma gerekmediğinden, petekler kolayca sökülüp 
depolanabilir. 
 
2.2.2.5 Hibrid Kuru Soğutucular 

Spreyleme sistemli bir diğer ıslak-kuru soğutucu tip “Hibrid Kuru Soğutucu” olarak adlandırılan 
sistemdir. Temel olarak diğer adyabatik soğutucular ile aynı mantıkta çalışırlar. Bir su haznesinden 
sağlanan su doğrudan lameller üzerine verilmekte ve bu şekilde sirküle ettirilmektedir (Bkz. Şekil 11 
A,B,C) [18]. Bu sistemlerde suyun sertliği alınmış olması veya belirli zamanlarda hızla blöf edilmesi 
gerekir. 
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1. Proses Soğutma Dönüş Hattı 
2. Proses soğutma Hattı Giriş Borusu 
3. Kanatlı Borulu Bataryalar 
4. Proses Soğutma Gidiş Hattı 
5. Proses Isı Kaynağı 
6. Soğutma devresi pompası 
7. Nemlendirme - ıslatma suyu çevrimi 
8. Besleme suyu 
9. Su toplama haznesi 
10. Atık su çıkışı   
11. Giriş Havası             
12. Aksiyal Fan              
13. Aksiyal Fan Motoru 

 

 
 

 
Şekil 11. Hibrid Kuru Soğutucu [15] 

 
 

2.3 ÖRNEK BİR HESAPLAMA: KURU SOĞUTUCU VE HAVA SOĞUTMALI CHİLLER 
GRUBUNUN BİRLİKTE ÇALIŞMASI İLE DOĞAL SOĞUTMA VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ 

Kuru soğutucu ve hava soğutmalı chiller grubunun birlikte çalışması ile doğal soğutma verimliliğinin 
incelenmesi için, aşağıda kurgusu yazılmış bir senaryo ile ülkemizdeki 23 şehirde elde edilebilecek 
enerji kazancı hesaplanmıştır. Hesaplamadaki tüm kabul ve yaklaşımlar aşağıda verilmiştir: 
 

1. Soğutma gereksinimi olan mekân, aydınlatma ve insan yoğunluğun yüksek olduğu, 
restoranların sürekli çalıştığı bir iş ve alış veriş merkezi olarak kabul edilmiştir. Mekânın enerji 
yoğun karakterinden dolayı geçiş mevsimlerinde ve kış aylarında dahi soğutmaya gerek 
duyulmaktadır. 

2. Binada günlük 16 saat / 365 gün boyunca soğutma istenmektedir. 
3. Sistemdeki toplam soğutma yükü, geçiş mevsimlerinde ve kış aylarında – sabit yük olarak- 

130 kw kabul edilmiştir.( Mevsimsel değişimlerin getireceği ısı yükü değişiminin etkileri 
hesaplamanın anlaşılırlığı ve kolaylığı açısından eklenmemiş, yük sabit alınmıştır.) 

4. Soğutmanın mahallerde değişken soğutma yüküne karşılık verebilen VAV cihazları ve belirli 
bölgelerde tavan tipi fancoiller ve paket-tavan tipi sulu santraller ile yapılacağı varsayılmıştır. 

5. Su rejimi T soğutma suyu gidiş= 12°C, T soğutma suyu dönüş= 16°C olarak kabul edilmiştir. 
6. Hesaplamalar doğal soğutma ile enerji tasarrufunun ne miktarda olduğunu belirlemeye yönelik 

olduğu için, karşılaştırmaya ve hesaplamaya konu olan sıcaklık aralıkları 16 °C ve altındadır.  
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7. Doğal Soğutma ile Enerji verimliliği incelemesi detaylıca ilk olarak Ankara şehrimiz için 
yapılmış, sonrasında aynı yöntem kullanılarak tüm şehrimizde doğal soğutma ile enerji 
verimliliği hesaplanmıştır. Farklı şehirlerimize ait bin verileri D.M.İ kaynaklarından alınmıştır. 
(Bkz. Tablo 2 ve 3). 

8. Çalışma bölgeleri ve çalışma senaryoları kabulü şu şekilde yapılmıştır (Bakınız Tablo 6):  
 

 %100 Mekanik Soğutma Aralığı: Ortam havası sıcaklığı, soğutma suyu dönüş sıcaklığının 
üzerinde olduğu zamanlar %100 mekanik soğutma gereklidir. T ortam ≥ 15°C olduğu 
zaman mekanik soğutma bölgesine girilir. Kondenser fanları ve kompresör %100 yükte 
çalışmaktadır. Kuru soğutucu çalışmamaktadır. 
 

 Kısmi Doğal Soğutma (Yük Paylaşımı) Aralığı: 14 °C ≥T ortam ≥ 7°C olduğu zamanlar 
kısmi soğutma aralığında çalışma kabul edilmiştir.  

 
9. Ortam havası sıcaklığı dönüş suyu sıcaklığının en az 2°C altına düşmesi ile birlikte (T ortam = 

16°C – 2°C = 14°C)  kuru soğutucu, ön soğutucu olarak, çalışmaya başlamaktadır. Su 
soğutma grubuna gönderilen dönüş suyu sıcaklığının düşmesi nedeni ile kompresör yükü de 
oransal olarak düşmektedir. (Çalışmada, soğutma grubu kompresörünün oransal olarak 
kapasite kontrollü olduğu varsayılmış ve buna uygun kompresör seçimi yapılmıştır. Ancak, 
hesaplamada kolaylık açısından belirli sıcaklılar ve bu sıcaklıklara karşılık gelen oranlar 
kullanılmıştır. Oransal kontrol ile hesaplanan kazancın bir miktar daha üzerine çıkacağı 
hesaba katılmalıdır. Ayrıca, kuru soğutucu ve kondenser fanlarının adım (step) kontrollü 
olarak çalıştığı kabul edilmiştir. 
 % 100 Kuru Soğutucu ile Doğal Soğutma Aralığı: Ortam havası sıcaklığı soğutma suyu 

gidiş sıcaklığının en az 5°C altında ve daha düşük sıcaklıklarda (T ortam ≤ 7°C) tamamen 
kuru soğutucu çalışır. Su soğutma grubu çalışmaz. 

10. Karşılaştırmada kuru soğutucu olarak -enerji verimliliği sınıflarının verimlilik, maliyet ve geri 
dönüş sürelerine etkisinin de açıklıkla görülmesi için - A sınıfı, C sınıfı ve E sınıfı üç farklı 
enerji sınıfından ürün seçilmiştir.  

11. Tablo 6’da A sınıfı Kuru Soğutucu değerleri verilmiştir.(C ve E sınıfı ürünler için fan sayıları ve 
adım kontrollü olarak fanların devreye girip çıkması için değişim sıcaklıkları farklı olabilir.) A, C 
ve E sınıfı ürünlere ait detaylı hesaplama değerleri Tablo 8.’de birlikte görülmektedir.  

 
Tablo 6. Kuru Soğutucu ve Soğutma Grubu Birlikte Çalışma Senaryosu (ANKARA) 
Sıcaklık Tekrar 
Sıklığı (saat/Yıl) 2 14 52 140 318 575 823 878 876 851 866 899 

Günlük 16 saat 
çalışma için 
Tekrar 
Sıklığı (saat/Yıl)  

1,3 9,3 34,7 93,3 212,0 383,3 548,7 585,3 584,0 567,3 577,3 599,3 

6 / 9 9 /12 12/15 Sıcaklık  
Aralığı (°C) -18/-15 -15/-12 -12/-9 -9/-6 -6/-3 -3/0 0 / 3 3 / 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 15
15/18 

%20 MS 
(4 Fan) % 45 

Mekanik 
Soğutma  
(6 Fan) 

% 72 
Mekanik 
Soğutma 
(8 Fan)  

%100 Doğal Soğutma  
4 Fan Çalışır 

%100 Doğal 
Soğutma  

6 Fan Çalışır 

%100 Doğal 
Soğutma  

8 Fan Çalışır 

%100 
Doğal 

Soğutma 
10 Fan 
Çalışır 

% 80 
Doğal 

Soğutma 
(10 Fan) % 55 Doğal 

Soğutma  
(10 Fan) 

%28 DS 
(10 Fan) 

Çalışma Aralığı 

%100 Doğal Soğutma Bölgesi 
Kısmi Soğutma Bölgesi 

% 100 
Mekanik 
Soğutma 
Bölgesi 
(8 Fan)  

Notlar: 
1. Kısmi  bölge yük ve güç hesapları için kullanılan sıcaklık değerleri 6 / 9°C aralığı için 8,5 °C; 9 / 12°C aralığı için 11 °C; 12 / 15°C aralığı için 

13,5 °C’dir.  Bu sıcaklıklarda Kuru Soğutucunun ön soğutma yapması vasıtası ile (oransal olarak kontrol edilen yükte) kompresöre düşen yük 
sırasıyla %20, %45 ve %72 olmaktadır. 

2. Hava Giriş Sıcaklığının Düşmesiyle Birlikte Kuru Soğutucu fanları da adım (step) kontrollü olarak devreden çıkmaktadırlar ve fan güçleri 
azalmaktadır. Yapılan Hesaplamalarda Fanların kontrol ile çalışmayı durdurma sıcaklıkları yukarıdaki aralıklarından 1-2 C farklılık 
göstermekle birlikte hesap kolaylığı açısından meteorolojik sıcaklık aralıkları fan kontrolleri için de değişim bölgeleri kabul edilmiştir. 
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Kuru Soğutucu ve soğutma grubunun kapasite, güç ve yük paylaşım değerleri belirli sıcaklık 
derecelerine bağlı olarak Tablo 7A’da verilmektedir. Tablo 7A ve 7B için Lütfen açıklamaları okuyunuz. 
 
Tablo 7A. Kuru Soğutucu ve Soğutma Grubu Kapasite, Güç ve Yük Paylaşım Oranları 

Çalışma 
Bölgesi 

Hava Giriş 
Sıcaklığı  

(°C) 

K
uru Soğutucu 

K
apasitesi (kW

) 

K
uru Soğutucu G

ücü 
(kW

) 

K
uru Soğ. K

apasitesi 
/ G

ücü O
ranı 

K
uru Soğutucu Yükü 

(%
) 

K
om

presör 
K

apasitesi (kW
) 

K
om

presör G
ücü 

(kW
) 

K
om

presör 
K

apasitesi / G
ücü 

O
ranı

K
om

presör Yükü (%
) 

K
ondenser Fanları 

G
ücü (kW

) 

Toplam
 Soğutm

a 
G

rubu G
ücü (kW

) 

K
uru Soğ.+Soğutm

a 
grubu G

üç (kW
) 

Sistem
 Soğutm

a 
K

apasitesi (kW
) 

%100 
Mekanik 
Soğutma 

15°C üstü 0 0,00 0,0 0,0% 132,1 17,3 7,6 100,0% 6,24 23,54 23,54 132,1 

13-14°C 36,21 2,00 18,1 27,4% 96,3 12,2 7,9 72,9% 6,24 18,44 20,44 132,51 

(9/12) 
10-11-12°C 72,7 2,00 36,4 55,0% 60,2 8 7,5 45,6% 4,68 12,68 14,68 132,9 Kısmi 

Soğutma 

8-9°C 109,5 2,00 54,8 82,9% 26,4 3,46 7,6 20,0% 3,12 6,58 8,58 135,9 

3 / 7°C 132,1 2,00 66,1 100,0% 0 0 - 0,0% 0 0,00 2,00 132,1 

0 / 3°C 132,1 1,60 82,6 100,0% 0 0 - 0,0% 0 0,00 1,60 132,1 

-3 / 0°C 132,1 1,60 82,6 100,0% 0 0 - 0,0% 0 0,00 1,60 132,1 

-6 / -3°C 132,1 1,20 110,1 100,0% 0 0 - 0,0% 0 0,00 1,20 132,1 

-9 / -6°C 132,1 1,20 110,1 100,0% 0 0 - 0,0% 0 0,00 1,20 132,1 

-12 / -9°C 132,1 0,80 165,1 100,0% 0 0 - 0,0% 0 0,00 0,80 132,1 

-15 / -12°C 132,1 0,80 165,1 100,0% 0 0 - 0,0% 0 0,00 0,80 132,1 

% 100 Doğal 
Soğutma 

-18 / -15°C 132,1 0,80 165,1 100,0% 0 0 - 0,0% 0 0,00 0,80 132,1 

 
Soğutma Sistemi için farklı senaryolarda kullanılan soğutma grubu ve A,C ve E sınıfı Kuru 
soğutucuların güç değerlerinin hesabı Tablo 7B’de verilmektedir. Tablo 7B değerleri, hem Tablo 7A 
hem de Tablo 8 için güç değeri hesap tablosudur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ___________________________________________ 102 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
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Tablo 7B. Çalışma Senaryoları İçin Güç Hesapları 
6 / 9 9 /12 12/15 Sıcaklık 

Aralığı (°C) -18/-15 -15/-12 -12/-9 -9/-6 -6/-3 -3/0 0 / 3 3 / 6 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 

15/18 

%100 MEKANİK SOĞUTMA SENARYOSU İÇİNDE SOĞUTMA GRUBU GÜÇ HESABI 
Kompresör 
gücü (%100) 

(kw) * 
14,83 14,83 15,61 16,44 17,30 

Fan gücü 
(kw) * 3,12 3,12 4,68 6,24 6,24 

Soğutma 
Grubu gücü 

(kw) 
17,95 17,95 20,29 22,68 23,54 

* Kondenser Hava Giriş Sıcaklığının Düşmesiyle Birlikte Kompresör verimi artmaktadır. Bu nedenle kompresör gücü düşmektedir. 
Bunun yanı sıra kondenser fanları adım (step) kontrollü olarak devreden çıkmaktadırlar ve fan güçleri de azalmaktadır. 

 
KISMİ SOĞUTMA ÇALIŞMASI SENARYOSU İÇİNDE SOĞUTMA GRUBU GÜÇ HESABI 

Kompresör 
gücü (% 

Kısmi) (kw) 
* 

0,00 3,46 8,00 12,20 - 

Fan gücü 
(kw) * 0,00 3,12 4,68 6,24 - 

Soğutma 
Grubu gücü 

(kw) 
0,00 6,58 12,68 18,44 0,00 

 
KISMİ VE %100 DOĞAL SOĞUTMA SENARYOSU İÇİN A SINIFI KURU SOĞUTUCU GÜÇ HESABI 

Fan gücü 
(kw) ** 0,80 0,80 0,80 1,20 1,20 1,60 1,60 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 

** Hava Giriş Sıcaklığının Düşmesiyle Birlikte Kuru Soğutucu fanları da adım (step) kontrollü olarak devreden çıkmaktadırlar ve fan 
güçleri azalmaktadır. Yapılan Hesaplamalarda Fanların kontrol ile çalışmayı durdurma sıcaklıkları yukarıdaki aralıklarından 1-2 C farklılık 

göstermekle birlikte meteorolojik sıcaklık aralıkları fan kontrolleri içinde temel aralık kabul edilmiştir. 

KISMİ SOĞUTMA SENARYOSU A SINIFI KURU SOĞUTUCU İLE TOPLAM GÜÇ HESABI 

Toplam güç 
(kw) 0,80 0,80 0,80 1,20 1,20 1,60 1,60 2,00 8,58 14,68 20,44 0,00 

 
KISMİ VE %100 DOĞAL SOĞUTMA SENARYOSU İÇİN C SINIFI KURU SOĞUTUCU GÜÇ HESABI 

Fan gücü 
(kw) ** 1,32 1,32 1,98 1,98 2,64 2,64 3,30 3,96 3,96 3,96 3,96 0,00 

** Hava Giriş Sıcaklığının Düşmesiyle Birlikte Kuru Soğutucu fanları da adım (step) kontrollü olarak devreden çıkmaktadırlar ve fan 
güçleri azalmaktadır. 

KISMİ SOĞUTMA SENARYOSU C SINIFI KURU SOĞUTUCU İLE TOPLAM GÜÇ HESABI 

Toplam güç 
(kw) 1,32 1,32 1,98 1,98 2,64 2,64 3,30 3,96 10,54 16,64 22,68 0,00 

 
Bu bölgede verimsizdir. 

Bu nedenle %100 
Mekanik Soğutma 

 
KISMİ VE %100 DOĞAL SOĞUTMA SENARYOSU İÇİN E SINIFI KURU SOĞUTUCU GÜÇ HESABI 

Fan gücü 
(kw) ** 4,00 4,00 4,00 6,00 6,00 8,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 

** Hava Giriş Sıcaklığının Düşmesiyle Birlikte Kuru Soğutucu fanları da adım (step) kontrollü olarak devreden çıkmaktadırlar ve fan 
güçleri azalmaktadır. 

KISMİ SOĞUTMA SENARYOSU E SINIFI KURU SOĞUTUCU İLE TOPLAM GÜÇ HESABI 

Toplam güç 
(kw) 4,00 4,00 4,00 6,00 6,00 8,00 8,00 10,00 17,95 20,29 22,68 0,00 

Bu şartlarda E sınıfı Bir ürün ancak %100 Doğal Soğutma Bölgesinde Kullanılabilir. Bu şartlarda E sınıfı Bir ürün verimli değildir. Bu 
nedenle % 100 mekanik soğutma yapılmaktadır. 
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Teknolojik Araştırma Bildirisi

Tablo 7 A ve B için Notlar: 
 
1. Karşılaştırmada Kuru Soğutucu olarak, A , C ve E sınıfı iki farklı enerji sınıfından ürün seçilmiştir. 
2. A sınıfı ürün FYKS 80 25 D 4 2,5 D E (10 Fanlı); C sınıfı ürün FYKS 63 26 D 4 3,2 L (12 Fanlı); E 

sınıfı ürün FYKS 80 15 D 3 2,5 S (5 Fanlı) modelleri seçilmiştir [11].   
3. Soğutma kompresörü oransal kontrol edilebilen RC2-100B model Vidalı Kompresördür [19].  
4. Soğutma grubu kondenseri Hava soğutmalı FUH YK 63 24 C1 2,5 S modeli seçilmiştir [11]. 
5. Tablo 7A sadece A sınıfı Kuru Soğutucu içindir.  
6. Tablo 7A’da (*) Yıldız ile işaretli kapasite değerleri 3 yollu vananın dönüş ve gidiş suyunu 

karıştırması ile 132 kw olmaktadır. Diğer türlü kapasite yükselmekte, gidiş suyu sıcaklığı 10°C nin 
altına düşmektedir. 

7. Kuru Soğutucuların farklı giriş sıcaklıklarındaki kapasite hesabı sabit akışkan debisi ile yapılmıştır. 
8. Yapılan Hesaplamalarda Fanların adım (step) kontrol ile devre dışı kalma sıcaklıkları tabloda 

belirtilen sıcaklık aralıklarından 1-2 °C farklılık göstermekle birlikte, meteorolojik sıcaklık aralıkları 
temel aralıklar kabul edilmiştir. Farklı Kuru Soğutucular için farklı fan adım (step) kontrol sıcaklıkları 
olabilir. Fan sayısı ve sıcaklık değişim bölgesine bağlı olarak güçler değişiklik gösterebilir. 

9. Hesap aralığı -18/-15 ve +18/+15 °C olarak kabul edilmiştir. 
10. Pompalama güçleri karşılaştırma hesabına katılmamıştır. 
11. Kuru soğutucu ve kondenser fanlarının adım (step) kontrollü olarak çalıştığı kabul edilmiştir. 
12. Yukarıdaki değerler üretici firmaların ürün seçim programları kullanılarak bulunmuştur. 

 
Tablo 8.’de Ankara şehrimiz için kuru soğutucu ve soğutma grubu birlikte çalışma senaryosunda enerji 
kazancı hesabı verilmektedir. Tablo 9.’de ülkemizdeki şehirlerde doğal soğutma ile elde edilebilecek 
enerji kazancı hesabı verilmektedir. 
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Tablo 8. Kuru Soğutucu ve Soğutma Grubu Birlikte Çalışma Senaryosu (Ankara) 
Sıcaklık Tekrar 
Sıklığı (saat/Yıl) 2 14 52 140 318 575 823 878 876 851 866 899 

Günlük 16 saat 
çalışma için 
Tekrar 
Sıklığı (saat/Yıl)  

1,
3 9,3 34,7 93,3 212,0 383,3 548,7 585,3 584,0 567,3 577,3 599,33

3 

6 / 9 12/15 
Sıcaklık  
Aralığı (°C) 

-
18
/-
15 

-15/-
12 

-12/-
9 -9/-6 -6/-3 -3/0 0 / 3 3 / 6 

7 8 9 
9 /12 

13 14 15 
15/18 

%100 MEKANİK SOĞUTMA  

Harcanan Enerji 
(kW/h) 

17
,9
5 

17,95 17,9
5 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95 20,29 22,68 22,68 23,54 23,54 

Harcanan 
Toplam 
Enerji (kW) 

23
,9 167,5 622,

3 
1675,

3 
3805,

4 
6880,

8 
9848,

6 
10506,

7 
3494,

3 
3494,

3 
3494,

3 11511,2 4364,6 4364,6 - - 

Saatlik Enerji 
Bedeli(€/kWh)  0,09 € 

Harcanan Enerji 
Bedeli (€)  

2 
€ 15 € 56 € 151 € 342 € 619 € 886 € 946 € 314 € 314 € 314 € 1.036 € 393 € 393 € - - 

TOPLAM 
Harcanan Enerji 
Bedeli (€)  

5.783 € 

  

KISMİ SOĞUTMA: A SINIFI KURU SOĞUTUCU KULLANIMI İLE KARŞILAŞTIRMA 
Harcanan Enerji 
(kW/h) 

0,
8 0,8 0,8 1,2 1,2 1,6 1,6 2 2 8,58 8,58 14,68 20,44 20,44 - - 

Harcanan 
Toplam Enerji 
(kW) 

1,
1 7,5 27,7 112,0 254,4 613,3 877,9 1170,7 1670,

2 
1670,

2 
1670,

2 8328,5 3933,
6 

3933,
6 - - 

Saatlik Enerji 
Bedeli (€/kWh)  0,09 € 

Harcanan Enerji 
Bedeli (€)  

0 
€ 1 € 2 € 10 € 23 € 55 € 79 € 105 € 150 € 150 € 150 € 750 € 354 € 354 € - - 

TOPLAM 
Harcanan Enerji 
Bedeli (€)  

2.184 € 

YILLIK KAZANÇ (EURO) VERİMLİLİK (%) YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜ 
(YIL) HESAPLAR 

3.598 € 62,23% 3,6 
  

KISMİ SOĞUTMA: C SINIFI KURU SOĞUTUCU KULLANIMI İLE KARŞILAŞTIRMA 
Harcanan Enerji 
(kW/h) 

1,
98 1,98 1,98 2,64 2,64 3,3 3,96 3,96 3,96 10,54 10,54 16,64 22,68 22,68 23,5

4 23,54 

Harcanan 
Toplam Enerji 
(kW) 

2,
6 18,5 68,6 246,4 559,7 1265,

0 
2172,

7 2317,9 2051,
8 

2051,
8 

2051,
8 9440,4 4364,

6 
4364,

6 - - 

Saatlik Enerji 
Bedeli (€/kWh)  0,09 € 

Harcanan Enerji 
Bedeli (€)  

0 
€ 2 € 6 € 22 € 50 € 114 € 196 € 209 € 185 € 185 € 185 € 850 € 393 € 393 € - - 

TOPLAM 
Harcanan Enerji 
Bedeli (€)  

2.788 € 

YILLIK KAZANÇ (EURO) VERİMLİLİK (%) YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜ 
(YIL) HESAPLAR 

2.995 € 51,79% 4,1 
  

KISMİ SOĞUTMA: E SINIFI KURU SOĞUTUCU KULLANIMI İLE KARŞILAŞTIRMA 
Harcanan Enerji 
(kW/h) 4 4 4 6 6 8 8 10 10 17,95 17,95 20,29 22,68 22,68 23,5

4 23,54 

Harcanan 
Toplam Enerji 
(kW) 

5,
3 37,3 138,

7 560,0 1272,
0 

3066,
7 

4389,
3 5853,3 3494,

3 
3494,

3 
3494,

3 
11511,

2 
4364,

6 
4364,

6 - - 

Saatlik Enerji 
Bedeli (€/kWh)  0,09 € 

Harcanan Enerji 
Bedeli (€)  

0 
€ 3 € 12 € 50 € 114 € 276 € 395 € 527 € 314 € 314 € 314 € 1.036 

€ 393 € 393 € - - 

TOPLAM 
Harcanan Enerji 
Bedeli (€)  

4.144 € 

YILLIK KAZANÇ (EURO) VERİMLİLİK (%) YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜ 
(YIL) HESAPLAR 

1.639 € 28,34% 5,5 
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Tablo 9. Türkiye'deki Şehirlerde Doğal Soğutma ile Elde Edilebilecek Enerji Kazancı Tablosu 
Şehirler Sıcaklık Tekrarlanma Sıklığı (saat/Yıl) Enerji Kazancı (%) 

Sıcaklık (◦C) -18/-15 -15/-12 -12/-9 -9/-6 -6/-
3 

-3/0 -3 / 0 3 / 
6 

6 / 9 9 /12 12/15 15/18 A 
Sınıfı  

C 
Sınıfı 

E 
Sınıf
ı  

1 Erzurum 176 246 332 461 601 712 849 772 811 789 712 630 71% 61% 39% 
2 Hakkari 29 88 203 359 599 794 831 659 616 661 630 704 70% 60% 39% 
3 Ardahan 234 333 435 530 623 724 757 793 902 923 760 590 70% 60% 39% 
4 Ağrı 170 213 290 373 572 678 786 671 695 774 728 663 69% 60% 38% 
5 Kars 202 285 411 504 596 691 775 746 839 900 824 651 69% 59% 38% 
6 Muş 116 167 233 294 485 683 826 585 631 693 709 695 69% 59% 37% 
7 Bitlis 13 42 114 252 474 858 1085 788 734 795 770 689 68% 57% 35% 
9 Van 22 70 149 287 470 748 941 827 781 803 785 802 67% 57% 34% 
8 Bayburt 102 186 300 433 577 728 843 805 887 978 881 694 67% 57% 34% 
10 Bingöl 21 48 98 198 368 639 917 768 722 704 682 696 67% 56% 33% 
12 Tunceli 21 42 85 175 300 534 911 791 743 710 694 691 66% 55% 33% 
11 Iğdır 22 48 104 207 440 723 691 649 661 724 740 787 66% 55% 33% 
13 Erzincan 29 61 131 253 425 639 781 787 812 820 795 812 65% 55% 32% 
15 Elazığ 3 16 53 136 305 573 836 837 787 750 692 705 65% 54% 32% 
14 Sivas 54 98 178 292 460 658 865 844 859 934 947 808 64% 54% 32% 
16 Yozgat 17 52 122 272 467 680 940 930 894 928 984 838 64% 54% 31% 
18 Çankırı 8 22 60 167 358 659 943 874 826 831 869 867 64% 54% 30% 
17 Konya 9 33 76 169 373 643 796 847 843 808 808 835 64% 54% 30% 
19 Kayseri 28 61 121 237 416 680 804 804 864 907 886 780 64% 53% 30% 
21 Malatya 0 4 32 103 253 540 795 833 792 728 693 715 63% 53% 30% 
20 Gümüşhane 20 47 113 261 475 702 859 846 890 946 995 940 63% 53% 30% 
22 Kastamonu 2 17 55 133 378 802 1034 940 903 965 996 866 63% 53% 30% 
23 Eskişehir 2 12 52 168 365 708 870 887 904 876 920 886 63% 53% 29% 
24 Kırşehir 13 39 83 182 347 579 824 825 847 872 861 903 63% 52% 29% 
25 Çorum 8 16 55 153 348 664 950 899 918 948 943 862 62% 52% 29% 
26 Kırıkkale 5 12 33 118 278 561 833 885 842 823 826 890 62% 52% 28% 
28 Ankara 2 14 52 140 318 575 823 878 876 851 866 899 62% 52% 28% 
27 Nevşehir 11 35 95 224 372 545 807 959 937 954 946 866 62% 52% 28% 
29 Niğde 20 42 97 198 341 586 776 814 879 912 919 907 62% 52% 28% 
30 Afyon 2 13 63 149 332 598 797 917 947 916 924 893 62% 51% 28% 
31 Kütahya 2 13 45 144 343 652 822 937 969 968 976 926 61% 51% 27% 
32 Aksaray 9 29 73 159 283 511 753 793 892 883 881 896 61% 50% 27% 
33 Karaman 17 36 70 162 336 520 654 811 914 907 874 881 61% 50% 27% 
34 Isparta 0 2 20 86 240 528 802 939 1078 975 844 833 60% 50% 26% 
35 Diyarbakır 4 9 25 64 177 379 666 787 864 797 701 650 60% 49% 26% 
36 Bolu 3 20 45 105 275 667 925 901 985 1061 1090 946 60% 49% 25% 
37 Uşak 0 0 7 50 186 423 748 981 1065 940 873 876 59% 48% 24% 
38 Edirne 0 2 13 55 166 414 749 880 871 864 886 961 59% 48% 24% 
39 Siirt 0 1 10 30 79 281 670 869 890 782 685 644 59% 48% 24% 
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Tablo 9. Türkiye'deki Şehirlerde Doğal Soğutma ile Elde Edilebilecek Enerji Kazancı Tablosu (Devamı) 
Şehirler Sıcaklık Tekrarlanma Sıklığı (saat/Yıl) Enerji Kazancı (%) 

Sıcaklık (◦C) -18/-15 -15/-12 -12/-9 -9/-6 -6/-3 -3/0 -3 / 0 3 / 6 6 / 9 9 /12 12/15 15/18 A 
Sınıfı 

C 
Sınıfı 

E 
Sınıfı 

40 Mardin 0 0 1 19 99 297 613 881 870 798 664 620 59% 48% 24% 
41 Burdur 0 0 4 52 176 406 689 949 1077 935 841 867 58% 48% 24% 
42 Bilecik 0 0 3 26 174 491 811 904 923 936 975 1088 58% 48% 23% 
43 Amasya 2 4 8 36 147 428 751 874 887 888 903 987 58% 48% 23% 
44 Artvin 0 0 2 30 159 477 846 915 892 929 1037 1231 58% 47% 23% 
45 G.Antep 0 0 2 20 84 294 638 920 958 857 738 705 58% 47% 22% 
46 Tokat 3 7 21 71 209 476 767 807 885 1003 1019 1028 57% 47% 22% 
47 Kırklareli 0 1 9 55 140 359 770 883 905 964 938 963 57% 47% 22% 
48 Karabük 0 0 0 10 109 381 750 948 965 934 1054 1085 56% 46% 22% 
49 Batman 0 5 20 34 96 273 540 755 871 847 756 705 56% 45% 21% 
50 Bartın 0 0 3 15 74 336 725 969 1112 1034 1063 1050 55% 44% 20% 
51 Balıkesir 0 0 1 12 68 251 572 825 1013 972 932 909 53% 43% 20% 
52 Adıyaman 0 0 0 6 40 151 464 811 971 887 737 687 53% 43% 18% 
53 Bursa 0 0 2 5 36 237 568 810 1028 981 942 985 53% 42% 18% 
54 Kahramanmaraş 0 0 0 3 30 155 420 775 977 925 788 708 52% 41% 17% 
55 Tekirdağ 0 0 1 14 60 183 498 893 1074 1084 969 1002 52% 41% 17% 
57 Adapazarı 0 0 0 2 22 152 545 886 1053 977 1035 1090 51% 41% 17% 
56 Muğla 0 0 0 4 47 220 487 781 1153 1113 868 805 51% 41% 16% 
58 Zonguldak 0 0 0 0 12 122 505 1018 1024 989 1120 1228 51% 41% 16% 
59 Kocaeli 0 0 0 1 14 115 502 852 1025 978 994 1097 51% 40% 16% 
60 Şanlıurfa 0 0 0 2 23 99 323 687 951 902 749 657 50% 39% 16% 
61 Denizli 0 0 0 3 31 171 418 684 930 1023 923 848 49% 39% 16% 
62 İstanbul 0 0 0 0 15 95 389 913 1144 1090 1025 983 49% 39% 15% 
63 Kilis 0 0 0 0 12 80 298 713 1059 976 794 733 49% 38% 14% 
64 Manisa 0 0 0 0 13 137 363 668 932 973 899 858 49% 38% 14% 
65 Yalova 0 0 0 0 8 88 398 836 1088 1091 1042 1095 48% 38% 14% 
66 Çanakkale 0 0 0 1 27 152 405 738 981 1048 1126 1017 48% 37% 14% 
67 Samsun 0 0 0 0 9 68 350 836 1177 1104 1087 1134 47% 37% 13% 
68 Rize 0 0 0 0 3 52 392 820 1178 1155 1067 1114 47% 37% 13% 
69 Ordu 0 0 0 0 3 63 358 811 1221 1154 1089 1099 47% 36% 13% 
70 Sinop 0 0 0 0 4 48 287 845 1357 1153 1074 1080 47% 36% 12% 
71 Trabzon 0 0 0 0 6 54 286 788 1205 1095 1044 1141 47% 36% 12% 
72 Giresun 0 0 0 0 0 42 290 785 1252 1114 1085 1123 46% 36% 12% 
73 Aydın 0 0 0 0 2 59 245 478 810 1066 1082 995 42% 31% 10% 
74 Antakya 0 0 0 0 2 35 160 362 736 1055 992 918 39% 29% 8% 
75 İzmir 0 0 0 0 0 25 162 440 749 1056 1142 990 39% 29% 8% 
76 Antalya 0 0 0 0 0 6 103 336 755 1080 1113 1138 36% 26% 6% 
77 Adana 0 0 0 0 0 12 71 274 635 1024 1023 986 35% 25% 6% 
78 Mersin 0 0 0 0 0 2 42 170 480 943 1108 1148 31% 21% 4% 
79 İskenderun 0 0 0 0 0 0 8 78 311 809 1232 1258 25% 15% 2% 
 
 
 
 
3. KURU VE ISLAK KURU SOĞUTUCULARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
 
Bir kuru soğutucunun ihtiyaç duyulan performansı gösterebilmesi için dikkat edilmesi gereken tasarım 
kriterleri vardır. Diğer bir bakış açısından ele alınırsa, bazı noktalar belirlenmeden verilen soğutma 
kapasitesi bilgisi anlamlı değildir. 
 
Doğal soğutma sistemlerinde kullanılan kuru soğutucuların tasarım ve seçimi için gerekli veriler 
ünitenin boyutları, ortam giriş havası kuru ve yaş termometre sıcaklıkları, proses su giriş ve çıkış 
sıcaklıkları, su debisi, su tarafı basınç kaybı istenen değeri, glikol oranı ve istenen soğutma kapasitesi 
değerleridir.  
 
Üretici firmalar, yukarıda belirtilen tasarım verileri ve istenen ek özelliklerin bilinmesi sureti ile kendi 
üretim tekniklerine uygun olarak kuru soğutucu tasarımı ve imalatı yapabilir. Üretici firmanın 
performans onaylı tasarım yazılımının olması ve bataryaların bu yazılım/program yardımı ile tasarım 
edilmesi sonradan ortaya çıkabilecek telafisi zor olumsuz durumları önlemede çok önemlidir. 
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3.1. Akışkan Özellikleri 
 
Sistemin soğutma suyu ihtiyacında %100 su kullanılabileceği gibi, eksi dış ortam sıcaklığı altında 
çalışan sistemlerde donmayı önlemek için glikol-su karışımlı (salamuralı) suyun kullanılması 
gerekmektedir. Örneğin, hacmen %20 etilen-glikollu bir karışım yaklaşık –8oC, %30 etilen-glikollu bir 
karışım ise yaklaşık –16 oC’a kadar koruma sağlar (Bakınız Tablo 10) [9]. 
 
Kuru Soğutucularda Donma: 
 
Kış aylarında kuru soğutucularda donma riskine karşı önlem alınmalıdır. Aksi takdirde, iç akışkanın 
donması sonucu borularda oluşacak tahribatın onarılması neredeyse imkansızdır (Onarım yapılabilse 
bile, getireceği ek maliyetin yanında, kuru soğutucunun performansının düşmesi de söz konusudur). 
Ülkemizde, donma sonucu kullanılamaz hale gelmiş kuru soğutucuların tamamen yenilenmek zorunda 
kalındığı örneklere sıklıkla rastlanmaktadır. Şekil 12.’de donma sonucu bir kuru soğutucunun 
borularında meydana gelmiş tipik hasar gösterilmektedir [11]. 
 

 
 

Şekil 12. Donma Sonucu Kuru Soğutucu Borularında Meydana Gelen Tipik Bir Hasar [11] 
 
Donma riskine karşı genel olarak uygulanan önlem, sistemin kullanım dışı bırakıldığı soğuk havalarda 
kuru soğutucu içindeki suyun boşaltılmasıdır. Bununla birlikte, borulama yapısından dolayı kuru 
soğutucu içindeki suyun tam olarak boşaltılması mümkün olmadığından, soğutma suyuna yeterli 
oranda antifriz (etilen-glikol) katılması gereklidir. Bu işlem ülkemizde sıklıkla meydana gelen plansız 
elektrik kesintilerinden dolayı yaşanabilecek donma olaylarını önlemek için de gerekli bir durumdur. 
Tablo 10.’da antifriz oranına göre karışımların donma noktası verilmiştir [9]. Burada dikkat edilmesi 
gereken nokta glikol oranının % 60’ının üstüne çıkması durumunda donma sıcaklıklarının yükselmeye 
başlamasıdır.  
 
 
Tablo 10. Antifriz Oranına Göre Karışımın Donma Noktası [9] 
 

Hacimsel Karışım Oranı Donma Sıcaklığı 
%100 Su 0 °C 
% 90 Su + % 10 Glikol Karışımı -3 °C 
% 80 Su + % 20 Glikol Karışımı -8 °C 
% 70 Su + % 30 Glikol Karışımı -16 °C 
% 60 Su + % 40 Glikol Karışımı -25 °C 
% 50 Su + % 50 Glikol Karışımı -37 °C 
% 40 Su + % 60 Glikol Karışımı -50 °C 
    
% 30 Su + % 70 Glikol Karışımı <-50 °C 
% 20 Su + % 80 Glikol Karışımı -45 °C 
% 10 Su + % 90 Glikol Karışımı -28 °C 
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Kuru soğutucu tasarımında ve seçiminde soğutma suyuna eklenecek glikol oranının da hesaba 
katılması gerekir. Aksi takdirde, suya eklenecek glikolun 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.  
 
Kuru soğutucularda standart kapasiteler TS EN 1048 (Isı Değiştiriciler-Hava Soğutmalı Sıvı 
Soğutucular "Kuru Soğutucular"-Performansın Belirlenmesi İçin Deney Metotları) standardına göre 
hacmen %34 etilen glikol oranı için tanımlanmaktadır.  

%100 Sulu Kuru Soğutucular (Düşük sıcaklıklarda Glikol-Antifriz kullanmaksızın %100 su ile 
Doğal soğutma yapılması): 

Glikol-su karışımlı sistemin kullanımı durumunda, 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 kalıplarda glikol-su karışımının kullanılmasının 
sakıncalı olmasıdır ki bu durumda glikol-su sistemine göre dizayn edilmiş soğuk sulu ünite ile soğuk su 
devresi arasına ek bir plakalı ısı değiştirgecine ve ek sirkülasyon pompasına gereksinim duyulur. Bu 
durum tasarımcı ve kullanıcılar için genellikle tercih edilmez ve %100 su kullanan sistemler tercih 
edilir. Tasarım öncesi uygulama yeri ve sıcaklıklarına göre bu durumlar muhakkak dikkate alınmalıdır. 
Glikol kullanılmayan kuru soğutuculu sistemlerde donmanın olmaması yukarıda açıklanan nedenler ile 
önemlidir. Bu sistemlerde, suyun sirküle etmediği durumlarda kendiliğinden drenaj edileceği sistemler 
geliştirilmiştir. “Kendiliğinden drenaj sistemli kuru soğutucular” olarak da adlandırılan bu üniteler 
kullanımda avantajlar sağlamaktadır. 
 
 
3.2 Kuru Soğutucularda Standart Kapasite ve Enerji Sınıflandırması 
 
Kuru soğutucularda standart kapasiteler TS EN 1048 (Isı Değiştiriciler-Hava Soğutmalı Sıvı 
Soğutucular "Kuru Soğutucular"-Performansın Belirlenmesi İçin Deney Metotları) standardına göre 
hacmen %34 etilen glikol oranı için tanımlanmaktadır.  

 
 

Şekil 13. Ürünlerde enerji verimliliği EUROVENT Rating Standard (For Forced Convection Air Cooled 
Liquid Coolers -Dry Coolers) 7/C/003 – 2007 standardına göre aşağıdaki tabloda verilen değer 

aralıkları için hesaplanabilir (Bkz. Tablo 4) [20]. 
 

Tablo 11. Enerji Verimliliği Sınıfı [20] 
 
Sınıf Enerji Sarfiyatı Enerji Oranı (R)* 
A En Düşük (Extremely low) R  > =110  
B Çok Düşük (Very low) 70 =< R < 110 
C Düşük (Low) 45 =< R < 70  
D Orta (Medium) 30 =< R < 45  
E Yüksek (High) R < 30  
Enerji oranı “R”, ürün standart kapasitesinin fan motorlarının toplam enerji tüketimine bölünmesi ile elde edilir.
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4. KURU VE ISLAK KURU SOĞUTUCULARIN MALZEME VE KONSTRÜKTİF ÖZELLİKLERİ 
 
Soğutma ünitesinin ekonomik ömrü, kullanım şartlarına uygun malzeme seçimine bağlıdır ve özellikle 
ünite içerisindeki soğutucu batarya endüstriyel şartlara uygun olarak üretilmiş olmalıdır. 
 
 
4.1 Soğutucu Batarya Özellikleri 
 
Soğutucu bataryalar, 97/23/EC PED (Basınçlı Ekipmanlar Direktifi) altında tanımlanan SEP ( Sound 
Engineering Practice ) kapsamına uygun üretilmelidir. EUROVENT (Eurovent 7/C/005-97 Rating Standard 
for forced circulation air cooling and air heating coils) veya muadili bağımsız kuruluşların ölçüm 
standartlarının şartlarını sağlamalı; kapasite, hava tarafı basınç kaybı ve akışkan tarafı basınç kaybı 
değerleri açıkça tarif edilmiş test sonuçlarına dayanmalıdır. Aksi taktirde soğutucu ünitenin enerji verimliliği 
düşük olacak ve bu tüm sistem verimine olumsuz olarak yansıyacaktır. 
 
 
4.2 Borular 
 
Soğutucu bataryalar için performans ve ekonomiklik göz önüne alındığında en uygun boru malzemesi 
bakırdır. Borularda kullanılan bakırın kalitesi, kuru soğutucunun ömrünü belirleyen en önemli 
özelliklerden biridir. Zayıf malzeme kullanılması durumunda özellikle büküm ve lehim yerlerinde 
sorunla karşılaşılır. Bu nedenle kullanılan bakır borular uluslararası standartlarda üretilmiş olmalıdır. 
Ürün üzerinden ölçümü mümkün olmadığı için, kuru soğutucu seçilirken mutlaka üreticiden boru et 
kalınlığı bilgisi alınmalıdır. Boruların ayna saclarına teması engellenmeli ve borularda kaçaksız uzun 
çalışma ömrü garanti edilmelidir. 
 

  
Şekil 14. Boru Şişirme Makinesi ile Bakır Boruların Şişirme işlemi ve Dirseklerin (Kurveler) 

görünümü [11] 
 
 
4.3 Lameller (Kanatlar) 
 
Kuru soğurucularda yaygın olarak kullanılan lamel malzemesi alüminyumdur. Genel uygulamalarda, 
Kuru soğurucunun ekonomik ömrünün uzun olması için epoksi kaplı alüminyum tercih edilir. Epoksi 
kaplama, ortamın aşındırıcı etkisine karşı lamel dayanımını önemli ölçüde artırır. Özellikle deniz 
yakınlarında ve enerji tesislerinde epoksi kaplı lamel uygulaması gereklidir. Epoksi kaplamanın 
yetersiz kalabileceği çok korozif ortamlarda, epoksi ve poliüretan kaplama uygulaması tavsiye edilir.  
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Şekil 15. Lamel Pres Hatları ve lameller [11] 

 
4.4 Lamel Geometrisi 
 

  
 

Şekil 16. Farklı lamel geometrileri [21] 
 
Pratik olarak, aynı ısı transfer yüzeyine sahip fakat farklı lamel geometrisi kullanılmış Kuru 
soğutucuların, aynı şartlarda farklı soğutma kapasitesi ve farklı basınç kayıpları vereceğine dikkat 
edilmesi önemlidir. 
 
 
4.5 Kasetleme 
 
Kuru soğutucular kendini taşıyıcı bir konstrüksiyona sahip olmalı ve monte edileceği zemine ilave bir 
konstrüksiyona ihtiyaç duymadan yerleştirilebilmelidir. 
 

 
 

Şekil 17. Kuru Soğutucu Ünite Uygulaması [11] 
 

Kuru soğutucu tasarımında boru çapı ve 
borular arasındaki mesafeleri tanımlayan 
lamel geometrisi, kapasite ve basınç 
kayıpları üzerinde etkilidir. Lamel 
geometrisi, tasarım şartlarında ihtiyaç 
duyulan soğutma kapasitesinin uygun 
basınç kayıpları dahilinde sağlanacağı 
şekilde üretici tarafından kendi 
standartları arasından seçilir. Yoğun 
borulu geometrilerin daha avantajlı 
kapasite/fiyat değeri verdikleri 
söylenebilir; fakat bu durumda basınç 
kayıpları da artacağı için optimizasyona 
gidilmesi gerekmektedir. 
 

Kuru soğutucularda kaset malzemesi, 
ortam şartlarına göre seçilir. Genel 
uygulamalarda kasetleme malzemesi 
olarak elektrostatik toz boya kaplı 
galvanizli çelik kullanılır. Daha dayanıklı 
malzemenin gerektiği yerlerde, 
paslanmaz çelik kasetleme tercih 
edilebilir ancak bu durum oldukça 
maliyetli olacaktır. 

Her fan bölmesi diğerinden sac 
levhalarla ayrılmalı, duran fanların ters 
dönüş etkisi önlenmelidir. Üniteler 
üzerinde müdahale kapaklarının olması 
tavsiye edilir. 
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4.6. Ses Seviyesi ve Fanlar 
Özellikle yerleşim yerlerine yakın uygulamalarda kuru 
soğutucuların çalışma sırasında fazla gürültülü olmaması 
önemli bir kriter haline gelir. Temel olarak fan motorundan ve 
fan kanatlarının yapısından kaynaklanan ses seviyesi, üretici 
verileri değerlendirilerek belirlenir ve uygun sınırlar arasında 
kalıp kalmadığı kontrol edilir. Gerekirse motor devri 
düşürülerek ses seviyesi azaltılabilir; bu durumda gerekli 
soğutma kapasitesinin sağlanması için ısı değiştiricisinin ısı 
transfer yüzeyi artırılmalıdır.  

 

 

 

Şekil 18. Ses seviyesi hesabı için çevreleyici Yüzey (Hesaplama Ses basınç seviyesi, EN 13487'ye 
göre Çevreleyici Yüzey Metodu kullanılarak örn.:10 m mesafe için hesaplanır; ortamın ses izolasyon 
ve akustiğine göre değişebilir.) [11] 
 
Kuru ve 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. Otomatik kontrol ile birlikte çift devirli 
fanların, hız kontrol cihazlarının ve Elektronik kontrollü EC fanların kullanılması sisteme ek enerji 
tasarrufu kazandıracaktır. 
 
4.6.1 Çift Devirli Fanlar 
 
Değişken debide hava sağlanması için en pratik yol, çift devirli fan kullanımıdır. En yüksek çalışma 
devrinin 3 / 4 ’ü gibi bir ikinci hızda da çalışabilen bu fanlar sayesinde, hava giriş sıcaklığının tasarım 
sıcaklığının çok altına düştüğü zamanlarda önemli oranda enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.  
 
Örneğin, 870 kW’lık 4 fanlı bir kuru soğutucu, ortam sıcaklığı 33 ºC’tan 20 ºC’a düştüğünde fan devri 
düşürülerek çalıştırılabilir. Bu durumda fan başına 0,75 kW az güç harcanır ki bu da % 40’a yakın 
tasarruf demektir. Bu örnek 4 fan içindir; çoğu tesiste çok daha fazla fanlı sistemler kullanılmaktadır. 
 
Örnekte kullanılan 800 mm çaplı fanın her iki devirde harcadığı güç ve daha düşük devirlerde 
kullanılabilecek diğer bir fana ait veriler aşağıdadır [18]. 
 
Tablo 12. 800mm Çaplı Fanın Hıza Bağlı Harcadığı Güç [21] 
 

880 d/d 2,00 kW 
660 d/d 1,25 kW 
440 d/d 0,37 kW 
330 d/d 0,20 kW 

 

4.6.2 Fan Hız Kontrol Üniteleri 
 
Tek devirli fanlarda da, çift devirli fanlarda da kullanılabilen kontrol üniteleri ile de hava debileri ihtiyaca 
göre değiştirilebilir. 
 
Fan devirleri üzerinde hassas kontrol gerekmeyen yerlerde, fanların sırayla devreye girdiği ve 
devreden çıktığı step kontrol sistemleri uygulanır. Fanların hangi sırayla çalışacakları kullanıcı 
tarafından tariflenebilmektedir; fan çalışma sürelerinin dengeli dağıtıldığı alternatifler de vardır. Step 
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kontrol üniteleri fanın sadece açık ya da kapalı olması esasına göre çalıştığı için, fan devrinin kontrol 
edildiği sistemlerden daha ucuza mal edilebilmektedir. Bu nedenle, çok sayıda fanın bulunduğu ve 
hassas kontrol gerektirmeyen sistemlerde genellikle bu yöntem tercih edilir.  
 
Aşağıdaki grafikte, 4 fanlı bir kuru soğutucunun step kontrollü çalışmada elektrik harcamasındaki 
tasarruf görülmektedir. Günün sıcak saatlerinde 4 fanın da çalıştığı, en serin saatlerde ise tek fanın 
yeterli olduğu kabul edilmiştir.  
 

 
Grafik 4. Fanların step kontrol uygulanarak ihtiyaca göre devreye alındığı bir kuru soğutucuda bir 
günlük periyotta fanların elektrik harcaması. (Taralı alan, tüm fanların sürekli kullanılmaması 
sayesinde tasarruf edilen elektrik miktarını kWh olarak göstermektedir.) 
 
Soğutma suyu dönüş sıcaklığının fazla değişmemesi istenen ve kullanılan fan adedinin az olduğu 
yerlerde step kontrol ile yeterli sonuç alınamaz. Böyle yerlerde fan devirlerinin kontrol edildiği ve 
dolayısıyla hava debisi üzerinde çok daha hassas kontrol sağlayan sistemler (frekans 
invertörleri/konvertörleri) kullanılır. Frekans invertörleri/konvertörleri ilk yatırım maliyeti açısından step 
kontrol ünitelerinden daha pahalıdır; bu nedenle genellikle tüm fanların ayrı frekans 
invertörleri/konvertörleri ile kontrol edildiği sistemler yerine, fanların gruplar halinde kontrol edildiği ve 
step kontrol üniteleri ile frekans invertörleri/konvertörlerinin birlikte kullanıldığı sistemler tercih 
edilmektedir.  
 
4.6.3 EC Fanlar 
 
Farklı devir aralıklarındaki motor seçeneklerinin yanı sıra son yıllarda kullanım alanları hızla artan EC 
Motor teknolojisi kuru soğutma uygulamalarında da kullanılmaktadır. EC fanlar kutup sayılarından 
bağımsız olarak fan motorunun tüm hızlarda kontrol edilebilmesini sağlamaktadır. Grafik 5.A’ da 
verildiği üzere EC Motor sistemleri, frekans invertörü-step kontrol-trafo, vb. konvansiyonel hız kontrol 
sistemleri ile karşılaştırıldığında nominal hızlarda ortalama % 10 enerji tasarrufu sağlamaktadır [22].  
 
EC Motorların akustik avantajlı tasarımı sayesinde ne frekans konvertörlü sistemlerin istenmeyen 
rezonansları ne de faz kontrollü sistemlerin uğultuları, EC Motorlarda gözükmez. Bu sayede EC motor 
sistemlerinde daha düşük ses seviyeleri sağlanır. Grafik 5.B’den görüldüğü üzere EC motor sistemleri 
faz kontrollü ve frekans konvertörlü sistemlere nazaran asgari 4 dBA avantaj sağlamakla birlikte 
özellikle düşük fan hızları ve hava debilerine inildiğinde bu fark 15~30dBA civarına çıkmaktadır [22]. 
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Grafik 5A. EC-Motor Güç Tüketimi [22]   Grafik 5B. EC Motor Ses Seviyesi [22] 
 
 
 
 
5.SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
Yukarıdaki bölümlerde detaylı bir inceleme örneği ile açıklanmaya çalışıldığı üzere sulu soğutma 
uygulamaları için kuru soğutuculu doğal soğutma sistemlerinin getirdiği verim hiçbir tereddüde yer 
bırakmayacak kadar açıktır. 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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BACA ISIL VERİM VE YANGINA DİRENÇ TESTLERİ 
 
 

Ergün GÖK 
İ. Cem PARMAKSIZOĞLU 
 
 
 
ÖZET 
 
Dünya enerji kaynaklarındaki azalma, çevre kirliliği ve küresel ısınma    “ Enerji Verimliliği” konusunu 
ön plana çıkarmakta ve ülkemizin en önemli sorunu yapmaktadır. Enerji verimliliğinin en önemli 
bileşeninden biri bacalardır. “Bacalar - Metal Bacalar - Deney Metotları, TS EN 1859” ve TS EN 
15287-1:2008 (E) “Bacalar – Bacaların Tasarımı, Montajı ve Hizmete Alınması - Bölüm 1: Oda ile 
bütünleşik olmayan Isıtma Cihazları için Bacalar “ standartları bu çalışmada ele alınmıştır. Bacaların 
boyutlarının, yalıtım malzemelerinin, yalıtım malzeme kalınlıklarının ve konstrüksiyonlarının farklılığı 
nedeniyle test verilerini deneyden önce belirlemek, sonuçları tahmin etmek önemli olmaktadır. Bu 
çalışmada, bu amaçla bir ısıl model geliştirilmiş ve sonuçlar test sonuçları ile karşılaştırılarak hesap 
yönteminin doğruluğu araştırılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Baca, ısıl performans, ısıl şok deneyi, baca deneyleri, yanabilir malzemelere 
uzaklık, baca plakası,  sıcaklık sınıfı 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Shortage of the earth energy resources, environment pollution and global warming causes the “energy 
efficiency “is getting the most important problem of our country and the world. In this study, “Chimney- 
metal chimneys- test methods, TS 1859” and TS EN 15287-1:2008 (E) “Chimneys - Design, 
installation and commissioning of chimneys - Part 1: Chimneys for non-roomsealed heating appliances 
“standards are examined. Because of the differences of the chimney dimensions, insulation materials, 
insulation thickness and constructions, estimating the test results are getting important. In this study, a 
thermal model is developed for this aim and results are compared with test results in order to test 
thermal model calculation method accuracy. 
 
Key Words: Chimney, thermal perormance, sootfire resistance, chimney tests, distance to 
combustible material, chimney plate, temparature class 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Enerji verimliliğinin en önemli bileşeninden biri bacalardır. Bacaların,  yerleşim yerlerindeki 
konumlarının, binadaki çıkış yerlerinin, enerji verimlerinin, enerji ve çevre-insan sağlığı açısından 
incelenmesi, test edilmesi ve belgelendirilmesi gereklidir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ ne göre 
bacalarda CE işaretinin iliştirilmesi ve teknik dosyanın da hazırlanması gerekmektedir. Bacaların ısıl 
ve mukavemet yönünden emniyetini, gaz sızdırmazlığını, yanabilir malzemelere uzaklığını belirlemek 
ve tanımlamak için standartlar mevcuttur. Tip testlerin baca firmasında yapılması gerekmektedir. İlk 
yatırım maliyeti fazla olan testleri de mutlaka akredite bir laboratuarda yaptırılması gerekmektedir. Bu 
nedenle bacanın performans değerlerini testlerden önce tahmin edilmesi önemlidir.  
 
Baca ve bağlantı boruları TS EN 1443 “Bacalar –Genel Kurallar” standardına göre tanımlanmalıdır.  
Performans değerlerini yansıtan bir kısa gösteriliş ile işaretlenmelidir. 
 



  ___________________________________________ 120 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Teknolojik Araştırma Bildirisi

Bu işaretlemede sıcaklık, basınç, yoğuşma direnci, korozyon direnci, kurum tutuşmasına dayanıklılık 
ve yanıcı maddelere uzaklık mevcuttur. 
 
Örneğin ;  EN 1443   T300   N1   W    Vm    O100    veya 
     EN 1443   T300   N1    D    Vm    G100 
 
Burada sınıflandırma önemlidir. Baca sisteminin herbir parametresinin değeri kullanım yerindeki 
şartları sağlayacak şekilde seçilmelidir. Kullanılacak yerdeki değerler her zaman ya o sınıfa eşit veya 
daha az olursa seçilen sınıftaki baca sistemi uygundur. 
 
Sıcaklık;     T600 > T450 > T400 > T300 > T250 > T200 > T160 > T140 > T120 > T100 >T80, 
Basınç;          H > P > N ; 
Yoğuşma Direnci ;  Wx > Dx ; 
Korozyon Direnci ;   V3 > V2 > V1 ; 
Kurum yangınına direnç ; G > O ; 
Burada ;  T : Sıcaklık sınıfını ; 
  P : Pozitif basınç sınıfını ; 
  N : Negatif basınç sınıfını ; 
  W :Islak çalışma şartlarına uygun ; 
  D : Kuru çalışma şartlarına uygun ; 
  V1 :Doğalgaz / Gazyağı (Kükürt ≤ 50 mg/m3) 
  V2 :Hafif fuel oil / açık odun şömineleri ;  
  V3 :Ağır fuel oil / kapalı odun sobaları / kömür ;   
  Vm : Üretici beyanı ile ; 
  O : Kurum yangınına direnci yok ; 
  G : Kurum yangınına direnci var ; 
            XX: Yanıcı maddelere uzaklık- (mm) 
 
 
 
2. BACA TESTLERİ 
 
 
2.1 STANDARDLAR 
 
2.1.1 TS EN 1856-1:2006 Bacalar – Metal Bacalar İçin Kurallar – Bölüm 1: Hazır Baca Bileşenleri 
 
2.1.2 TS EN 1859 : 2001 Bacalar – Metal Bacalar Deney Metotları 
 
2.1.3 TS EN 13216-1:2005 Chimneys-Test methods for system chimneys-Part 1:General test 

methods 
 
Test sonuçlarının tahmininde kullanılan Standard 
 
2.1.4 TS EN 15287-1 Chimneys - Design, installation and commissioning of chimneys - Part 1: 

Chimneys for non-roomsealed heating appliances 
 
 
 
 
3. ISIL PERFORMANS DENEYİ 
 
Çalışmada dikkate alınan EN 1859 standardında, Madde 4.5 Isıl performans deneyi, standarttaki 
bölüm ve resim numaraları değiştirilmeden kısaca özetlenmiştir. 
 
4.5 Isıl Performans Deneyi 
 
4.5.1 Cihazlar ve malzemeler 
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4.5.1.1 Deney düzeneği 
 
Deney düzeneği, açık oda çıkışlı Şekil 5, dirsekli Şekil 6, baca gazının dolaştırıldığı deney düzeneği 
Şekil 7 de verilmiştir. 
 
4.5.1.2 Deney yapısı 
 
Birbirini dik kesen iki duvardan ve iki döşemeden geçen deney bacası kurulur. Birinci döşemenin 
altında kalan bölge A, birinci ve ikinci döşeme arasındaki bölge B ve ikinci döşeme üstündeki bölge C 
dir. B bölgesindeki yükseklik 2400 ± 25 mm olmalıdır. C bölgesindeki baca yüksekliği 900 mm den 
küçük olmamalıdır.  
 
4.5.1.3 Deney Bacası 
 
4.5.1.4 Sıcak Gaz Bağlantı Borusu 
 
İç çapı, deney bacası çapına eşit, uzunluğu yaklaşık yedi çap ( 7 D) baca gazı üreticisinin çıkışından 
deney bacası girişine kadar yalıtılmış düz bir baca borusudur. Isı iletim katsayısı 750 oC ta 0,125 ± 
0,005 W/mK olan yalıtım malzemesinin kalınlığı 50 mm den az olmamalıdır. 
 
4.5.1.5 - Ekipman ve ölçümler 
 
4.5.1.5.1 – Ortam sıcaklığı 
 
A bölgesinde tavandan 300 mm ± 5 mm 
aşağıda ve diğer bütün bölgelerde döşemenin 
300 mm ± 5 mm üstünde ortam hava sıcaklığı ± 
1,5 °C.lik doğrulukla ölçülür.Ek A’da 
açıklanmıştır. 
 
4.5.1.5.2 – Sıcak gaz sıcaklığı 
 
Sıcak gaz sıcaklığı, 600 °C.a eşit veya küçük 
sıcaklıklar için ± 3 °C doğrulukla, 600 °C.dan 
büyük sıcaklıklar için ± % 0,75 doğrulukla ve 
deney bacası girişinden önceki 50 mm ± 2 mm 
konumunda ve aynı zamanda en yüksek 
sıcaklığın olduğu konumunda ölçülür. Ek B ’de 
açıklanmıştır. 
 
4.5.1.5.3 – Metal yüzey sıcaklığı 
 
Metal parçaların yüzey sıcaklığı ±1,5 °C 
doğrulukla ölçülür. Ek C’de açıklanmıştır. 
 
4.5.1.5.4 – Tutuşabilir malzeme veya ahşap 
yüzey sıcaklığı 
 
Deney yapısının tutuşabilir malzeme veya 
komşu yüzey sıcaklıkları ± 1,5 °C doğrulukla 
ölçülür. Ek D’de açıklanmıştır. 
 
4.5.1.5.5 - Yüzey sıcaklık ölçümleri için 
konumlar 
 
      Şekil 1. Köşedeki Mahfazasız Deney Ekipman Yapısı 
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Isıl çevrim süresince deney tesisatı ve deney bacası yüzeyleri için belirtilen uygun en yüksek sıcaklık 
şartları sağlanır. Isıl çiftlerin konumları, Ek E’de açıklanmıştır. 
 
4.5.1.5.6 – Baca çekişi ölçümü 
 
Baca içindeki çekiş, iç çapı 3 mm olan 150 mm ± 2 mm uzunluğunda paslanmaz çelik tüp baca 
borusunun içine sokularak deney bacası girişinden 100 mm ± 2 mm uzaklıkta ve ± % 2 doğrulukla 
ölçülür. 
 
4.5.1.5.7 – Sıcak gaz hacimsel debisi 
 
Baca borusu gaz hacimsel debisi + % 10, - % 5 doğrulukla ölçülür. Ek J, kabul edilebilir teknikler 
vermektedir. 
 
4.5.2 – Deney ortamı ve şartlandırma 
 
4.5.2.1 – Deney odası 
 
Deney odası, 0,5 m/s.yi geçen hava akımlarına maruz kalmayan ve havalandırılmış bir mahalden 
ibarettir. Deney binası içerisindeki ortam sıcaklığı 20 °C ± 15°C sınırları içinde tutulmalıdır. Sıcaklıklar 
belirtilen ortam sıcaklığı ölçme konumlarında ölçülmelidir. (Madde 4.5.1.5). 
 
Nem, 30%-70% RH arasında kontrol edilmelidir. Ortamdaki hava, deney odasının her kısmında 
serbestçe devri daim etmelidir. Deney düzeneği ve diğer yapılar (meselâ, deney odası duvarları) 
arasındaki uzaklık en az 1,0 m olmalıdır. 
 
4.5.2.2 – Titreşim şartlandırılması 
 
Titreşim donanımı ve EN 60068-2-59.a uygun ölçüm teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmelidir. 
 
4.5.2.2.1 – İşlem 
 
Isıl deneye dahil edilmesi amaçlanan bağlantı parçaları titreşim masasının üstüne düşey konumda 
yerleştirilir. Her bir bağlantı parçası 45 dakika süreyle 2,5 mm genlikte ve 10 Hz frekansta sinüzoidal 
harekete maruz bırakılır. 
 
4.5.3 - Deney  
 
Baca, B bölgesi içinde, imalâtçının belirttiği açıklıkta konumlanacak şekilde,12 mm anma boyutundaki 
tutuşabilir mahfaza ile kaplanır. Bu uzaklık “x” , baca kesitlerinin dış yüzeyi ile mahfaza maddelerinin iç 
yüzeyi arasında ölçülmelidir, Şekil 5. Mahfazasız baca Şekil 8’de görülmektedir. 
 
Ürün tipinin tayinine ve baca çapına uygun olarak Çizelge 1 ve Çizelge 2’de belirtilen debi ve deney 
sıcaklığında sıcak gaz sağlanır. Sıcak gaz akışı, toplam sıcaklık dağılım faktörü (TSDF) sıcak gaz için 
1,05’i geçmeyecek şekilde ayarlanır. 
 
“ TSDF = Sıcak gazin en yüksek sıcaklığı / Sıcak gazin ortalama sıcaklığı” dır. Sıcak gazdaki CO/CO2 
oranının 0,01 ‘i geçmediğinden emin olunmalıdır. Deney odasının ortam sıcaklığı deney süresince 5 
ºC den fazla değişmeyecek şekilde korunmalıdır. 
 
4.5.3.1 – Isıl gerilme deneyi 
 
Ürün tipi tayinine ve baca çapına uygun olarak Çizelge 1 ve Çizelge 2.de belirtilen debi ve deney 
sıcaklığı ile sıcak gaz oluşturulur. Sıcak gaz sıcaklığının artış hızı, belirtilen gaz sıcaklığına  
(Tt), T= (Tt  x 60/50)s ± 30 s de ulaşacak şekilde ayarlanır. 
 
Deney bacasında veya tesisatındaki sıcaklık artışı 30 dakikada 2 ºC’yi geçmediğinde denge oluştuğu 
varsayılır. Pozitif basınç baca sistemleri için ise Çizelge 1 ve Çizelge 2’deki,  baca çapı için belirtilen 
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debi ve deney sıcaklığında sıcak gaz sağlanır. Bu durum 5 dakika muhafaza edilir. Sonra sıcak gaz 
üreteci kapatılır ve soğuması için 10 dakika beklenir. Bu çevrim 50 kere tekrarlanır. Madde 4.4.e göre 
gaz sızdırmazlığı ölçülür ve kaydedilir.  
 
4.5.3.2 – Isıl şok deneyi 
 
10ºC ’deki deney odası ve deney düzeneği sıcaklıkları ile çapa uygun Çizelge 1 ve Çizelge 2.de 
belirtilen debi ve deney sıcaklığı ile sıcak gaz oluşturulur. Sıcak gaz sıcaklık artışı 10 dak ±1 dak. da 

1000 ºC olacak şekilde ayarlanır. Sıcak gaz sıcaklığı 20
01000+− ºC ‘da 30 dak için muhafaza edilir. 

Sonra sıcak gaz jeneratörü kapatılır. Deney düzeneğindeki sıcaklıklar, sıcaklıklar en yüksek dereceye 
ulaşıp düşmeye başlayıncaya kadar kaydedilmeye devam edilir. 
 
Gaz sızdırmazlığı Madde 4.4.e göre ölçülür. Isıl gerilme deneyi tekrarlanır. 
 
4.5.4 - Sonuçlar 
 
Madde 4.5.1.5.te belirtildiği gibi bütün sıcaklık değerleri kaydedilir. Sıcaklığın müsaade edilen değerleri 
aştığı anlar kaydedilir. 
 
Isıl gerilme deneyi süresince sıcaklık artışı, ilgili yangın süresi sonunda kaydedilen ortam sıcaklığına 
dayandırılmalıdır.  
 
 

Çizelge 1. Deney Sıcaklığına Bağlı Olarak Sıcak Gaz Debisi 
 

Isıl performans için Debi çizelgesi (m3/h) 
Sıcaklık (oC)                                                       ↓ 

T80        T100        T120       T140      T160      T200       T250      T300       T400       T450      T600 

Ça
p 
(m
m) 100 120 150 170 190 250 300 350 500 550 700 

80 41,8
0 42,21 43,51 44,61 45,88 49,82 53,29 56,71 63,73 66,83 79,98 

100 65,3
1 65,95 67,99 69,70 71,69 77,84 8,327 88,61 99,58 104,42 124,97 

125 102,
05 103,05 106,23 108,90 112,01 121,63 130,10 138,45 155,60 163,16 195,27 

150 146,
94 148,39 152,97 156,82 161,30 175,15 187,35 199,36 224,06 234,95 281,18 

175 200,
01 201,97 208,21 213,44 219,54 238,40 255,00 271,36 304,97 319,80 382,72 

200 261,
24 263,80 271,94 278,78 286,75 311,38 333,07 354,42 398,33 417,69 499,88 

 

 
Çizelge 2. Baca Borusu Çapına Bağlı Olarak Sıcak Gaz Debisi 
 
Isıl şok 

Debi (m3/h) 
Çap (mm)                                                                                                        ↓ Sıcaklık 

(oC) 80 100 125 150 175 200 
1000 108,00 144,00 252,00 360,00 468,00 612,00 
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Şekil 2. Köşe İçinde Tamamen Mahfazalı Deney Düzeneği Yapısı 

 
 

4. DENEYSEL SONUÇLAR 
 
 
 
 
 
 
          X- mm 
 
 
 
 
 
21 
Nolu 
sensör 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3. Isıl Gerilim İçin X=60mm, Isıl Şok İçin X=100mm 
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Test edilen baca sisteminin özellikleri: Baca iç çapı 200 mm dir. 
İç Cidar    :  Paslanmaz çelik-AISI 316L (1.4404), kalınlık 0.40 mm, 
İzolasyon :  Kayayünü, kalınlık 30 mm, yoğunluğu 80 kg/m3, 
Dış cidar  :  Paslanmaz çelik-AISI 304 (1.4301), kalınlık 0.60 mm 
Deneye tabi tutulacak baca sistemi beyan edilen değere göre deney standına montajı yapıldı ve 
standarda uygun olarak tüm sıcaklık ölçerler yerleştirildi.(Şekil 1) 
 
Yapılan deneyler 
 
-Baca sistemindeki tüm elemanlara önceden titreşim  
 şartlandırılması yapılmıştır.  
-Baca sistemine  ilk önce sızdırmazlık testi uygulanmıştır. 
 N1 için (40 ± 1) Pa uygulanmış ve sızdırmazlık değerini  
 karşıladığından teste geçilmiştir.(Kaçak maksimum miktar  
 olan 2.10-3.m3.s-1.m-2 i geçmemiştir) 
-T300 için beyan yapıldığından test sıcaklığı 350 oC dir. 
-Buna göre Çizelge 1 den sıcak gazın debisi 354,42 m3/h  
 alınmıştır. 
-Isıl gerilme deneyi madde 4.5.3.1 e göre gerçekleştirildi: 
   7.dakikada test sıcaklığına ulaşıldı 
 30.dakikada test sonuçlarında değişme olmadı 
 64.dakikada test bacasındaki dengeye ulaşıldı 
 65.dakikada test durduruldu 
-Gaz sızdırmazlık testi uygulandı.  N1 için (40 ± 1) Pa  
 uygulanmış ve sızdırmazlık değerini karşıladığından teste  
 geçilmiştir. (Kaçak maksimum miktar olan 2.10-3.m3.s-1.m-2 i  
 geçmemiştir) 
 
T300 , N1 ,D ve O60 ifadesini birlikte kullanabiliriz. 
 
-Sistem tamamen soğuduktan sonra Isıl Şok deneyine geçildi. 
-Test sıcaklığı 1000 oC dir. 
-Buna göre Çizelge 2 den sıcak gazın debisi 612.00 m3/h  
 alınmıştır. 
-Isıl Şok deneyi madde 4.5.3.2 e göre gerçekleştirildi: 
 10.dakikada test sıcaklığına ulaşıldı 
 40.dakikada Sıcak gaz jeneratörü kapatıldı 
 60.dakikada sıcaklık düştü 
 71.dakikada test durduruldu 
-Baca tamamen soğuduktan sonra Gaz sızdırmazlık testi 
uygulandı. 
 N1 için (40 ± 1) Pa uygulanmış ve sızdırmazlık değerini 
karşıladığından  teste geçilmiştir. (Kaçak  
 maksimum miktar olan 2.10-3.m3.s-1.m-2 i geçmemiştir) 
                Şekil 4. Deneyden Görünüş 
 
 
T300 , N1 ,D  ve  G100 ifadesini birlikte kullanabiliriz. 
 
  Yoğuşma Ürünleri Nüfuziyetine Direnç için, Renkli su 50oC sıcaklıkta, 3 bar basınçta ve çapa bağlı  
  Olarak belirli hacimde (200 mm çap için 0,020 m3/saat ) püskürtüldü. Püskürtme 4 saat boyunca veya 
  Herhangi bir bağlantı parçasının dışında su belirinceye kadar sürdürüldü. Sonuçta herhangi bir  
  Bağlantı parçasının üstünde su belirtisi kaydedilmediğinden “W” işaretini koyabiliriz.  
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Çizelge 3. Deney ve Ölçme Cihazları ve Hata Analizi 
 

Ölçme 
 Ölçme Sembol Birim 

Belirsizlik 

Deneyin başlaması t dak 3,4 10-2 dak t< 240 dak için 
Zaman  dak < 0,5 dak 
Sıcaklık : TM (K tipi)+Uzatma teli +Data toplayıcı T ˚C 40˚C < T < 375˚C için 

7,154010,6 26 +− T  

375˚C < T < 1000˚C için 

84,70410,8 25 +− T  

Kazan basıncının ortam basıncından farkı P Pa 524 110,1310,5 −− +P  

Sapma  mm 1,8 mm 
Bir parçanın ağırlığı F kN 0,1 kN 

 
 

Çizelge 4. Genel Deney Sonuçları 
 

EN 1856-1 göre            Test sonuçları 
cl.6.3 Gaz sızdırmazlık testi < 2.10-3 m3/s.m2 
cl.6.4.1 Isıl gerilme testi sırasında tahta levhanın en yüksek 
sıcaklığı 23 oC 

cl 6.4.2 Isıl gerilme testi sırasında baca dış yüzünün en yüksek 
sıcaklığı 48 oC 

cl 6.4.2 Isıl gerilme testi sonunda gaz sızdırmazlığı < 2.10-3 m3/sm2 
cl 6.2.1 Isıl şok testi sırasında tahta levhanın en yüksek sıcaklığı 75 oC 
cl 6.4.2 Isıl şok testi sırasında baca dış yüzünün en yüksek sıcaklığı 353 oC 

cl. 6.3 Isıl şok testi sonunda gaz sızdırmazlığı < 2.10-3 m3/sm2 
 
 
Çizelge 5. Isıl Şok Deneyinden 1.Metredeki Değerler ( 21 numaralı ) 
 

Zaman 
t (dk) T 20 21 25 26 27 37 38 45 46 

30 1000 1009 926 334 344 325 66 60 21 28 
  

 
 
 
5. TS EN 15287-1:2008 STANDARDINA GÖRE HESAPLAR  
 
Isıl dirençlerin alanlara veya birim boy alındığı düşünülürse çaplara göre yazılarak bulunan levha 
yüzey sıcaklığı 
          
        (1) 

 
hi

 İç ısı 
taşınım katsayısı, W/m2K , 
hi = 10 W/m2K 
ha Dış ısı taşınım katsayısı, W/m2K , ha = 8 W/m2K 
(1/Λ )    Bacanın ısıl direnci, m2K/W 
 
 
 
 
 

)(

)22(2
1111

111

af

awpha

h

ha

h

wpha

h

spi

ha

h

spi
fwp TT

hdxD
D

xD
D

D
D

h

D
D

h
TT −⋅

++
+

+
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Λ

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Λ

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Λ

+

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Λ

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Λ

+
−=



  ___________________________________________ 127 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Teknolojik Araştırma Bildirisi

(1/Λ )sp Baca ile tahta levha arasındaki  
    hava boşluğunun ısıl direnci, m2K/W 

(1/Λ )wp Levhanın ısıl direnci, m2K/W 
Tf Duman gazı sıcaklığı, oC 
Dha Baca dış çapı, m     
Dh Baca iç çapı, m   
dwp Levha kalınlığı, m               
Ta Dış ortam sıcaklığı, oC 
x Baca dış yüzeyi ile levha iç yüzeyi arasındaki uzaklık, m
         
 
 
 
 
 

Şekil 5. EN 15287-1:2006 –şekil F.1 
             
En az levhaya uzaklık 40 mm olan doğal havalandırmalı boşluklar için levha yüzey sıcaklığı 
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     (2) 

eşitliği ile hesaplanabilir, burada 
ΔTa Baca dış yüzeyi ile levha iç yüzeyi arasındaki sıcaklık farkı, K 
Standardın verdiği değer ΔTa= 15 K (tecrübe)      (3) 
 
 
 
 
6. ISIL HESAPLAR 
 
Bacaların boyutlarının, yalıtım malzemelerinin, yalıtım malzeme kalınlıklarının ve konstrüksiyonlarının 
farklılığı nedeniyle test verilerini deneyden önce belirlemek, sonuçları tahmin etmek önemli olmaktadır.  
 
Bu amaçla, Şekil 3 de verilen deney ve veriler için,  
 

1. Kontrplak iç yüzeyinde ölçülen sıcaklığın, izin verilen en yüksek 85 oC olabilmesi için “x” 
mesafesi en çok kaç mm olması gerekir? 
2. Belirtilen sıcaklıklarda baca dış yüzey sıcaklığı (Tb) kaç oC’ dir? 

soruları teorik olarak geliştirilen bir ısıl model yardımıyla ve TS EN 1859:2001 no’lu standardın (sayfa 
42) mahfazalı ( ağaç levhalı) bacalar için verdiği (TS EN 15287-1:2008) standarda göre çözülmüştür. 

 
Tu 
 
İç cidar 
0.40 mm AISI 316L 
  

  
Dış cidar 
0.60 mm AISI 304 
 

 
 

Şekil 6. Baca Verileri 
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Baca İç Çapı:        200 mm 
Baca içi: Paslanmaz çelik AISI 316L (1.4404) , kalınlık    0,4 mm 
Baca dışı: Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) , kalınlık    0,6 mm 
Yalıtım kalınlığı :         30 mm ,  
Kaya yünü yoğunluğu:         80 kg/m 3 

Bacaya girişte gaz sıcaklığı:      T=1000 oC (20 oC,  -0 oC) 
Ortam sıcaklığı :       Tu=20 oC 
Gaz debisi :        612 m3/h 
      

 
Tu 
 
İç cidar 
0.40 mm AISI 316L 
 
Ta, hd 
Dış cidar 
0.60 mm AISI 304 
 
 
 
    

 
 

Şekil 7. Isıl Model 
 
L=1m boru boyu için 
İç taşınım direnci ve iç yüzeyden taşınımla geçen ısı    
  
 
Yalıtım direnci  
(0,4 mm paslanmaz sac ve 0,6 mm paslanmaz sac ihmal ) 
 
Baca dışı ile tahta iç yüzeyi arasındaki  
hava boşluğu  ( x=0,1 m ) 
 
İletimle geçen ısı    q= S kh (T2-T3),  
 
 
 

Isı iletimi şekil faktörü   
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Tahta levhanın direnci       
 
 
 
 
Dış ısı taşınım direnci 
 
 
ky  Yalıtım ısı iletim katsayısı, ky = 0,08 W/mK 
kh Hava ısı iletim katsayısı, kh = 0,05 W/mK   
kt Tahta ısı iletim katsayısı, kt = 0,12 W/mK   
Tg Duman gazı sıcaklığı, Tg= 926 oC 
S Isı İletimi şekil faktörü 
Ta Dış ortam sıcaklığı, Ta

 = 20 oC 
ε1 Al kaplamanın yayma oranı ε1=0,1 
ε2 Tahta levhanın yayma oranı ε1=0,9 
x Baca dış yüzeyi ile levha iç yüzeyi arasındaki uzaklık, x =0,1 m 
Di Baca dış çapı, Di= Dh = 0,2 m 
Dd Baca iç çapı, Dd= Dha =0,26 m (30 mm yalıtım kalınlığı) 
a Tahta levha kenar uzunluğu a=(0,26+2•0,1) 
Lt Levha kalınlığı, Lt =0,012 m 
 
 Stefan –Boltzman sabiti    σ = 5,6710-8 W/m2K4 

               (4) 
 

        (5)  
    
 
 
   

        
(6) 

 
 
        
 

               
                 (7) 

   
        

 
                (8) 
 

 808 
 420 
    Vec =        96 
                     72 
                    743 
 
T1,T2,T3,T4 bilinmeyen ara sıcaklıklar ve q, 1m den geçen ısı, 5 bilinmeyen 5 denklem (4)…(8) 
çözülürse,  
 
T1=808 oC,  T2=420 oC,  T3=96 oC,  T4=72 oC,   q=743 W/m bulunur.  
 
Buna göre tahta sıcaklığı Twp =96 oC bulunur. (  100 oC nin altındadır. ) 
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7. SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 
 

 Deney TS EN 15287-1 Isıl model* 

Twp (oC) 75 - 96 

Tb (oC) 353 - 420 

q (W)   743 
* Isıl modelden çıkan sonuçta denklem (3) dikkate alınırsa Twp=96 – 15 = 81 oC bulunur. 
 
 
 
8. SONUÇLAR 
 
Bacaların boyutlarının, yalıtım malzemelerinin, yalıtım malzeme kalınlıklarının ve konstrüksiyonlarının 
farklılığı nedeniyle esas olan test verilerini deneyden önce belirlemek, sonuçları tahmin etmek önemli 
olmaktadır. Bu amaçla geliştirilen ısıl modelden elde edilen sonuçlar, deneysel sonuçlara en yakın 
sonuçları vermektedir. 
 
 
 
9. KAYNAKLAR 
 
[1] TS EN 1856-1:2006 Bacalar – Metal Bacalar İçin Kurallar – Bölüm 1: Hazır Baca Bileşenleri 
[2] TS EN 1859 : 2001 Bacalar – Metal Bacalar Deney Metotları 
[3] TS EN 13216-1:2005 Chimneys-Test methods for system chimneys-Part 1:General test 

methods 
[4] TS EN 15287-1 Chimneys - Design, installation and commissioning of chimneys – Part 1: 

Chimneys for non-roomsealed heating appliances 
[5] TS EN 1443 Bacalar- Genel Kurallar 
[6] Rotek firmasına ait ürünlerin Deney Sonuçları:2008 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Ergün GÖK 
 
İ.T.Ü. Makina Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünü 1990 senesinde bitirdi. Aynı üniversitenin '' 
Robotik '' programında Yüksek Lisansını tamamladı. 1990 la 1993 yılları arasında Havuz tesisatı 
yapan bir şirkette ikinci iş dalı olarak getirilen ithal baca sistemleri satışına ve uygulamalarına 
başladı.1993 yılında kurucu ortağı olduğu Rotek Ltd. Şti. ile bacada yerli imalata başladı. Rotek 
firmasında halen Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. 2006 senesinde kurulan BACADER' in 
Kurucu üyesi olmuş ve halen Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Baca konusunda görüş 
verebilmek için çeşitli komisyonlarda görev almış, Dergilerde bilgilendirici yazıları yayınlanmış, teknik 
kitaplarda baca için bölüm hazırlamıştır. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda hem Rotek adına ve BACADER 
adına seminerler vermiştir. Evli ve iki çocuğu vardır. 
 
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. MMO odasının 352/4 “Kalorifer Tesisatı” yayınının yazarlarından biridir. Isı Geçişi, 
Tesisat ve Termik Türbo Makinalar ilgi alanıdır. 



 
 
 
 
 
  TESKON 2009 / TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA BİLDİRİSİ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACA GAZLARINDAKİ ATIK ISININ ISI 
BORUSU İLE GERİ KAZANIMININ 
DENEYSEL İNCELENMESİ 

 
 

MUSTAFA ALİ ERSÖZ 
ANKARA MAMAK ORTAKÖY 80 YIL ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ  
 
 

  
 
  
  
  
  
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



  ___________________________________________ 133 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Teknolojik Araştırma Bildirisi

BACA GAZLARINDAKİ ATIK ISININ ISI BORUSU İLE GERİ 
KAZANIMININ DENEYSEL İNCELENMESİ 

 
 

M. Ali ERSÖZ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, yüksek ısı iletebilme özelliğine sahip bir ısı transfer cihazı olan ısı borusu yardımıyla 
baca gazları ile atılan ısının geri kazanılması deneysel olarak incelenmiştir. 12 mm çapında 50 cm 
boyunda 7 adet ısı borusu tasarımı yapılarak imalatı gerçekleştirilmiştir. Isı borularında ısıtma akışkanı 
olarak etanol (ticari ispirto) kullanılmıştır. Hazırlanan ısı borularının evaporatör bölümü prototip imalatı 
yapılan bir baca kanalı içerisine, kondenser bölümü ise 20x30x30 cm boyutlarındaki depo içerisine 
gelecek şekilde ve 45°’lik açı ile yerleştirilmiştir. Deneylerde; ısıtılan akışkan olarak su, motorin, fuel-oil 
ve hava kullanılmıştır. 140 °C, 150 °C, 160 °C ve 170 °C baca gazı sıcaklıklarında her bir ısıtılan 
akışkanın sıcaklık değişimleri ölçülmüştür. Araştırma bulguları grafiklerle değerlendirilerek ne kadar ısı 
kazancı olduğu incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Isı geri kazanım, Isı borusu, Atık ısı 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, recovery of waste heat throws out by chimney gasses using a heat pipe having high heat 
transfer properties has been investigated. Seven heat pipes of 12 mm in length and 50 cm in diameter 
were designed and manufactured. Commercial spirit –etenol- as the heating fluid is used in heat pipe. 
Evaporator part of prepared heat pipe was mounted in a prototype chimney channel and the other part 
namely condenser was placed in a tank in dimension of 20x30x30 cm by 45O. Water, diesel, fuel-oil 
and air were used as heating fluid in experiments. The every temperatures variation of heating fluid 
were measured from chimney gasses at 140 °C, 150 °C, 160 °C ve 170 °C. Finally, how much 
recovery heat gained was examined by evaluation of experimental results with graphs. 
 
Key Words: Heat recovery, Heat pipe, Waste heat 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 

 
Dünyada enerji ihtiyacı, artan nüfus ve gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli artmaktadır. Buna 
karşılık başta petrol olmak üzere sınırlı olarak bulunan fosil enerji kaynakları tükenmektedir. Diğer 
yandan bu tür enerji tüketimini yoğun olarak yapan ülkelerin, enerjinin sağlanması ve kullanılmasında 
atmosfere bıraktıkları başta CO2 olmak üzere dünyanın ısınmasına yol açan gaz emisyonlarının 
meydana getirdiği çevre sorunları gün geçtikçe artmaktadır. Canlıların yaşamını etkileyen bu çevre 
sorunlarının çözümü için ülkelerin bir dizi tedbirler alma zorunluluğu karşısında uluslararası 
sözleşmeler imzalanmaktadır. Tüm bu gelişmeler mevcut enerji kaynaklarının kullanımının yanı sıra 
yeni arayışları da zorunlu kılmaktadır. Özellikle, Türkiye gibi enerji açısından büyük ölçüde dışa 
bağımlı olan ülkeler için bu durum çok büyük önem taşımaktadır 
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Bugün herkes tarafından kabul edilmektedir ki; en ucuz enerji, verimli kullanım sonucu tasarruf edilen 
enerjidir. Enerji tasarrufu enerji arz-talep dengesini düzenler. Savurganlığı kaldırarak, talebin 
abartılmış biçimde ortaya çıkmasını önler. Enerji tasarrufu, ekonomik büyümeden ve yaşam 
koşullarından ödün vererek enerjinin az kullanılması değildir.  
 
Enerji atıklarının değerlendirilmesi, enerji verimliliğinin arttırılması ve mevcut enerji kayıplarının 
önlenmesi son derece önemlidir. Bunun sonucu, sosyal refahı engellemeden yapılacak enerji 
tasarrufunun, kısa ve orta dönemde, ülkelerin enerji teminiyle ilgili sorunlarının çözümüne 
küçümsenemeyecek katkıları olacaktır. Enerji üretimi, sanayi, ulaşım, konut ve hizmet sektörlerinde 
ortaya çıkan atık ısı enerjilerinin çeşitli araç ve yöntemlerle geri kazanılarak enerji/yakıt tasarrufu 
sağlanması mümkündür. 
 
Endüstriyel süreçlerde de enerjinin etkin ve verimli kullanılması, sadece ülke ekonomisine katkı sağlamayacak, 
ayrıca üretilen ürünün birim maliyeti de azalacaktır. Böylece, sanayi kuruluşlarının iç ve dış pazardaki rekabet 
gücünü arttıracaktır. 
 
 
 
 
2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 
 
Isı borusu üzerine birçok araştırmacılar tarafından çalışmalar yapılmıştır. Faghri ve Thomas (1989), 
eşmerkezli halkalı ısı borusunda kılcallık üzerine deneysel ve analitik yöntemle çalışmalar yapmıştır 
[1]. Faghri (1989), sıkıştırılamaz akım ve kararlı basınç yayılımına dayalı olarak sayısal bir yöntem 
kullanarak eşmerkezli halkalı ısı borusunda buhar akımı modellemiştir [2]. Faghri ve Buchko (1991) 
tarafından evaparotör bölümünde çeşitli ısı kaynakları ve ısı kaynağı yayılımının etkisi ile düşük 
sıcaklık ısı borusu üzerinde sayısal analiz ve deneylerle araştırmalar yapılmıştır [3]. Tournier ve El-
Genk (1994), sınırlı güç planına dayalı sayısal bir yöntem kullanarak ısı borusunun kısa süreli 
davranışını incelemişlerdir [4]. Kim ve diğ. (2003) tarafından oluklu bir fitil ile minyatür bir ısı 
borusunun çalışma karakteristikleri ve ısı optimizasyonu üzerine analitik ve deneysel bir araştırma 
yapılmıştır [5]. Nouri-Borujerdi ve Layeghi (2004), şaşırtmalı ızgara planı ve basit algoritma kullanan 
eşmerkezli halkalı ısı borusunda buhar akımını analiz etmişlerdir. Farklı radyal Reynolds sayıları için 
basınç yayılımını bulmuşlardır [6]. Chan and Faghri (1995) tarafından bir ve daha çok ısı kaynakları ile 
bir ısı borusunda boru duvarı ve akışkan fitili aracılığıyla buhar akımı ve ısı iletimi analiz edilmiştir. Bu 
çalışmada, ısı borusu çalışmasına tesir eden parametrelerin analizi için sayısal bir yöntem 
kullanılmıştır. Sürekli hal sıkıştırılamaz akım, sadece buhar bölgesi için değil akım fitil yapısında da 
etkinliği artırmak için birlikte çalışan silindir, bilgisayar yazılımı kullanarak çözülmüştür. Gözenekli 
araçlarda momentum eşitliği için Darcy kanunu kullanılmıştır [7]. Özsoy ve Acar (2005), yerçekimi 
destekli bakır-su ısı borusu için deneysel bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada bakır-su ısı 
borusunun sabit bir güçte çalıştırılması esnasında ısı borusu yüzeyindeki sıcaklık dağılımı ve 
kondenserden transfer edilen ısı miktarı çeşitli eğim açılarında ve değişik soğutma suyu debilerinde 
deneysel olarak incelemişlerdir. Yapılan çalışmada eğim acısının 0 derece olduğu konumda transfer 
edilen ısının diğer eğim açılarına kıyasla daha az olduğu 30-90 derece eğim açılarında ise transfer 
edilen ısı miktarlarında fazlaca bir değişimin olmadığı gözlemişlerdir. Isı borusundan yatay konumunda 
transfer edilen ısı miktarının az olması nedeniyle evaporator ve kondenser yüzeyleri arasındaki 
sıcaklık farkının da arttığı gözlenmiştir [8]. Güngör (1995), Son yıllarda çok değişik, çok verimli ve çok 
üstün uygulamaları ile yaygın bir kullanım alanı bulan ısı borularının; temel prensipleri, kullanılan 
malzemeler, çalışma akışkanları üzerinde durulmuş, ısı borulu ısı değiştiricilerin enerji geri kazanım ve 
özellikle iklimlendirmedeki uygulamaları anlatılmıştır [9]. Esen ve diğ. (2005) tarafından, ısı 
borularından oluşan iç içe cam borulu düzlem bir güneş kollektörüne bağlı bir güneş enerjili pişirici 
imal edilerek deneysel olarak test edilmiştir. Bakır ısı boruları, kollektör ısı geçiş akışkanı olarak bir 
soğutucu akışkanla doldurulmuştur. Soğutucu akışkanlar olarak Freon 404A ve Freon 410A 
kullanılmıştır. Pişirici ile değişik yiyecekler 25 ile 73 dakika arasında pişirilmiştir [10]. Yılmaz ve Deniz 
(2005) tarafından güneş enerjisinin ısıl uygulamalarında yüksek verimle çalışan R–22 akışkanlı ısı 
borulu güneşli sıcak su üreticinin performansı araştırılmıştır. Isı borulu sistem, imalatının kolay 
maliyetinin düşük oluşu ve kışın don olayından etkilenmeyişi, akşam saatlerinde ters akım ile ısı 
kaybına neden olmayışı gibi üstünlüklerinden dolayı tercih edilecek bir sistem olarak değerlendirilmiştir 
[11]. Acar ve diğ. (2008), sıcak su elde etmede kullanılan güneş kollektörlerinde, ısı borulu sistemlerin 
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kolektör verimine etkisini belirlemişlerdir. Birleşik ısı borulu ve ayrık ısı borulu olmak üzere iki farklı 
kollektör tipi imal edtmişlerdir. İmalatı yapılan kollektörler ile Karabük şartlarında deneysel çalışmalar 
yapmışlardır. Deneyler sırasında her iki kollektördeki depo su sıcaklıkları, ortam sıcaklığı, ışınım 
şiddeti değerleri ölçülerek kollektörlerin verimlerini hesaplamışlardır. Sonuç olarak birleşik ısı borulu 
güneş kollektörünün ortalama verimini %57,6 ve ayrık ısı borulu güneş kollektörünün ortalama verimini 
ise  %48,5 olarak tespit etmişledir [12]. 
 
 
 
3. ISI BORUSU 
 
 
3.1. Isı Borusunun Çalışma Prensibi 
 
Isı borusu esas itibariyle, içinde az miktarda ısıtma akışkanı bulunan, havası alınmış kapalı bir kaptır 
(Şekil 1). Kabın iç yüzeyine ince tülden yapılmış olan fitil, konur. Çalışma sırasında buharlaştırıcı 
(evaporatör) bölgesine uygulanan ısı, ısıtma akışkanının bir bölümünü buharlaştırır ve kısa zamanda, 
kabın tamamını saf buharla doymuş hale getirir. Sistemden ısı çekilmesiyle birlikte, yoğuşturucu 
(kondenser) bölgesinde, kap duvarı yüzeyi soğuk olacağı için, bu bölgede yoğuşma başlar. Açığa 
çıkan yoğuşma ısısı, kondüksiyonla aktarılır. Yoğuşan sıvı, yerçekimi takviyeli ısı borusunda, 
yerçekimi etkisiyle ve fitil kılcal kuvvetleri ile evaporatöre döner ve çevrim tamamlanır [13]. 

 
 

Şekil 1. Isı Borusunun Yapısı 
 
Buharlaşma gizli ısısı büyük olduğundan dolayı, önemli miktarda ısı, kabın bir ucundan diğer ucuna, 
çok az bir sıcaklık farkı ile taşınır. Bundan dolayı, yapı çok yüksek bir ısı iletkenliğine sahip olur [13].  
 
Isı borusunda evaporatörün pozisyonu sınırlandırılmış değildir ve evaporatör herhangi bir konumda 
kullanılabilir. Eğer ısı borusu evaporatörü en düşük pozisyonda ise, yerçekimi kuvvetleri, fitil kılcal 
kuvvetlerine de yardım eder [14]. 
 
 
3.2. Isı Borusu Konstrüksiyonu 
 
Isı borusunun ana bölgeleri, Şekil 2.’de gösterilmiştir. Isı borusu, bir evaporatör ve bir kondenserden 
meydana gelir. Çevre geometrik şartları gerekli kılarsa, evaporatör ve kondenseri ayırmak için 
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adyabatik bir kısım ilave edilir. Isı borusun enine kesiti, kap duvarından, fitil malzemelerinden ve buhar 
boşluğundan meydana gelir [14]. 
 

 
 

Şekil 2. Isı borusunun ana bölgeleri 
 
Isı boruları çok geniş sıcaklık aralığında, değişik ebatlarda, sabit veya esnek şekillerde, silindirik, 
düzlemsel, dönel veya kullanma yerine ve amacına uygun olarak imal edilebilirler [8]. 
 
Yoğuşmuş akışkanı tekrar evaporatöre geri getirmek için yerçekimi kuvveti ve kılcal, merkezkaç, 
osmotik, manyetik vs. kuvvetler kullanılır. En çok kullanılan yöntem kılcal kuvvetlerden yararlanmaktır 
[8]. 
 
 
3.3. Isı Borusunun Performansı 
 
Isı borusunun performansı, çoğunlukla, eşdeğer ısı iletkenliği cinsinden ifade edilir. İyi bir ısı 
borusunun, aynı çaptaki dolu bakır çubuğun boyunca iletebildiği ısının birkaç bin mislini, aynı yönde 
iletebildiği belirtilmektedir [15]. 
 
Isı borusunun güç iletme kapasitesi çok yüksektir. 1500 oC’de çalışan ve akışkan olarak lityum 
kullanan ısı boruları, eksenel olarak 10 ile 20 kW/cm2’lik ısı taşırlar. Isıtma akışkanın ve kap 
malzemelerinin uygun seçilmesi ile, 4 oK ile 2300 oK arasındaki sıcaklıklardaki kullanım için, ısı borusu 
imal edilebilir [14]. 
 
 
3.4. Isı Borusunun Uygulama Alanları 
 
Isı boruları günümüzde, bilgisayar CPU’larının soğutulmasından nükleer santrallere, uzay 
araçlarındaki kullanımdan elektronik sanayisine, çeşitli proseslerin kontrolünden güneş enerjisi 
uygulamalarına, iklimlendirme tesislerinden otoyollara ya da petrol boru hatlarına ve daha birçok 
uygulama alanında yer bulabilmektedir. Özellikle iklimlendirme sistemlerinde ve büyük sistemlerde de 
havanın ön ısıtılması amacıyla ısı geri kazanım uygulamalarında kullanılmaktadır [8,9,13,16]. 
 
 
 
4. MATERYAL VE METOT 
 
 
4.1. Materyal 
 
Deney çalışmalarında, ısı borusu yapılacak 12 mm çapında bakır boru önce 50 cm’lik boylarda 
kesilerek yedi adet hazırlandı. Boruların birer ucuna aynı malzemeden kapaklar yapılarak kaynatıldı. 
Diğer uçlarına da aynı malzemeden hazırlanmış, 6 mm çapında ve 6 cm uzunluğundaki borular 
kaynatıldı. Boruların içerisine boru boyunun 1/3 oranında etanol (ticari ispirto) koyuldu. Boruların alt 
uçlarından ısı uygulanarak etanolün boru içerisinde buharlaşıp, içerisindeki havayı dışarı atması 
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sağlandıktan sonra sert lehimleme ile uçları kaynatıldı. Bu şekilde hazırlanan ısı borularının, ısı 
verilmek suretiyle ısı iletimi yapıp yapmadığı kontrol edildi. 
Baca kanalı 20 x 20 x 30 cm ebatlarında, depo ise 20 x 30 x 30 cm ebatlarında 1 mm kalınlığında 
siyah saçtan yapıldı. 
 
Hazırlanan ısı borularının evaporatör bölümü baca kanalı, kondenser bölümü ise depo içerisine 
gelecek şekilde ve ısı boruları 45°’lik açı ile yerleştirildi. Depo içerinde sızdırmazlığın sağlanması için 
sert lehimleme yapıldı. Baca gazı sızdırmazlığı için de silikon tercih edildi. Baca kanalı ile depo 
arasında ısı yalıtımı poliüretan köpük ile sağlandı (Şekil 3). 
 
Deney düzeneği, 20 x 10 x 1 mm profil malzemeden yapılan bir taşıma sistemi üzerine yerleştirildi. 
 
 

 
 

Şekil 3. Deney Düzeneğinin Yapısı 
 
 
4.2. Metot 
 
Deney çalışmalarında; baca gazlarındaki atık ısıyı oluşturmak için ısı kaynağı olarak bütan gaz tüpü 
kullanıldı. Isı, tüpe bağlı bir üfleç ile baca kanalı içerisine verildi. Baca kanalı içerisindeki sıcaklık 
değişimlerini önlemek için bütün deneyler hava sirkülasyonunun olmadığı kapalı bir ortamda yapıldı. 
 
Deneylerde; ısıtılan akışkan olarak su, motorin, fuel-oil ve hava kullanıldı. Her bir akışkan için 140 oC, 
150 oC, 160 oC ve170 oC baca gazı sıcaklıklarında (BGS), sıcaklık değişimleri, depo içerisindeki 
akışkanın alt ve üst noktalarına konulan termokupllar ile ölçüldü. Ayrıca, alt, orta ve üst konumlarda 
bulunan ısı borularının kondenser bölümüne de termokupllar konularak sıcaklık değişimleri ölçüldü. 
 
Isıtılan akışkan olarak su, motorin ve fuel-oil kullanılan deneylerde sıcaklık ölçümlerinin yapıldığı 
noktalar Şekil. 3’te gösterilmiştir. 
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Isıtılan akışkan olarak havanın kullanıldığı deneylerde ise sıcaklık ölçüm noktaları diğer ısıtılan 
akışkanlardan farklı seçilmiş ve Şekil. 4’te gösterilmiştir.  
 
Isıtılan akışkan olarak hava kullanılan bütün deneylerde, hava, 3 m/s hızla deney tesisine verildi. Hava 
deneylerinde depo üzeri, aynı malzemeden yapılan kapak ile kapatılarak sızdırmazlık silikon ile 
sağlandı. 
 
Fuel-oil deneylerinde 6 numaralı fuel-oil kullanıldı. 
 
Her bir baca gazı sıcaklığında ve her bir akışkan için, sıcaklık değişimleri, 60 dakika süre ile ve 5’er 
dakikalık aralıklarla ölçüldü.  
 

 
Şekil 4. Hava Deneylerinde Sıcaklık Ölçümlerinin Yapıldığı Yerler 

 
 
Yapılan her deneyden sonra ısıtılan akışkanın, sıcaklığı, ortam sıcaklığına düşürüldükten sonra bir 
sonraki deneyde kullanıldı. 
 
 
 
 
5. ARAŞTIRMA BULGULARI 
 
Deneylerde; ısıtılan akışkan olarak su, motorin, fuel-oil ve hava kullanılmış ve her bir akışkan için 140 
°C, 150 °C, 160 °C ve 170 °C baca gazı sıcaklıklarında (BGS), sıcaklık değişimleri, düzeneğin çeşitli 
yerlerine konulan termokupllar ile ölçülmüştür.  
 
BGS 140 °C olduğunda ısıtılan akışkanların depo üst seviyesindeki sıcaklık değişimi Şekil 5’te 
görülmektedir. Baca gazı sıcaklığı 140 °C olduğunda suyun sıcaklığı 15,8 °C’den 26,9 °C’ye, motorinin 
sıcaklığı 16,1 °C’den  36,2 °C’ye, 6 numara kalorifer sıvı yakıtının sıcaklığı 25,3 °C’den  39,3 °C’ye ve 
havanın sıcaklığı 20,3 °C’den  46,1 °C’ye yükselmiştir.  
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Şekil 5. BGS 140 °C Olduğunda Isıtılan Akışkanların Depo Üst Seviyesindeki Sıcaklık Değişimi 

 
BGS 150 °C olduğunda ısıtılan akışkanların depo üst seviyesindeki sıcaklık değişimi Şekil 6’da 
görülmektedir. Baca gazı sıcaklığı 150 °C olduğunda suyun sıcaklığı 14,8 °C’den  23,9 °C’ye, 
motorinin sıcaklığı 16,2 °C’den  38,2 °C’ye, 6 numara kalorifer sıvı yakıtının sıcaklığı 24,8 °C’den  44,1 
°C’ye ve havanın sıcaklığı 20,5 °C’den  50,2 °C’ye yükselmiştir.  
 

 
Şekil 6. BGS 150 °C Olduğunda Isıtılan Akışkanların Depo Üst Seviyesindeki Sıcaklık Değişimi 

 
BGS 160 °C olduğunda ısıtılan akışkanların depo üst seviyesindeki sıcaklık değişimi Şekil 7’de 
görülmektedir. Baca gazı sıcaklığı 160 °C olduğunda suyun sıcaklığı 12,7 °C’den 22,7 °C’ye, motorinin 
sıcaklığı 16,4 °C’den  41,3 °C’ye, 6 numara kalorifer sıvı yakıtının sıcaklığı 18,1 °C’den  45,2 °C’ye ve 
havanın sıcaklığı 20,2 °C’den  52,4 °C’ye yükselmiştir.  
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Şekil 7. BGS 160 °C Olduğunda Isıtılan Akışkanların Depo Üst Seviyesindeki Sıcaklık Değişimi 

 
 

 
Şekil 8. BGS 170 °C Olduğunda Isıtılan Akışkanların Depo Üst Seviyesindeki Sıcaklık Değişimi 

 
 
BGS 170 °C olduğunda ısıtılan akışkanların depo üst seviyesindeki sıcaklık değişimi Şekil 8’de 
görülmektedir. Baca gazı sıcaklığı 170 °C olduğunda suyun sıcaklığı 14,4 °C’den 25,3 °C’ye, motorinin 
sıcaklığı 16,3 °C’den  44,3 °C’ye, 6 numara kalorifer sıvı yakıtının sıcaklığı 18,4 °C’den  46,8 °C’ye ve 
havanın sıcaklığı 20,1 °C’den  50,1 °C’ye yükselmiştir.  
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Isıtılan akışkan olarak su kullanılan deneylerde; baca gazı sıcaklığı 140 °C olduğunda sıcaklık artışı 
11,1 °C, baca gazı sıcaklığı 150 °C olduğunda sıcaklık artışı 9,1 °C, baca gazı sıcaklığı 160 °C 
olduğunda, sıcaklık artışı 10,0 °C, baca gazı sıcaklığı 170 °C olduğunda, sıcaklık artışı 10,9 °C 
olmuştur. 
 
Isıtılan akışkan olarak motorin kullanılan deneylerde; baca gazı sıcaklığı 140 °C olduğunda, sıcaklık 
artışı 20,1 °C,baca gazı sıcaklığı 150 °C olduğunda, sıcaklık artışı 22,0 °C, baca gazı sıcaklığı 160 °C 
olduğunda, sıcaklık artışı 24,9 °C,baca gazı sıcaklığı 170 °C olduğunda, sıcaklık artışı 28,0 °C olarak 
bulunmuştur. 
 
Isıtılan akışkan olarak fuel-oil’in kullanıldığı deneylerde; baca gazı sıcaklığı 140 °C olduğunda, sıcaklık 
artışı14,0 °C, baca gazı sıcaklığı 150 °C olduğunda, sıcaklık artışı 19,3 °C, baca gazı sıcaklığı 160 °C 
olduğunda, sıcaklık artışı 27,1 °C, baca gazı sıcaklığı 170 °C olduğunda, sıcaklık artışı 28,4 °C olarak 
tespit edilmiştir. 
 
Isıtılan akışkan olarak hava kullanılan deneylerde; baca gazı sıcaklığı 140 °C olduğunda, sıcaklık 
artışı 25,8 °C, baca gazı sıcaklığı 150 °C olduğunda, sıcaklık artışı 29,7 °C, baca gazı sıcaklığı 160 °C 
olduğunda, sıcaklık artışı 32,2 °C, baca gazı sıcaklığı 170 °C olduğunda, sıcaklık artışı 30,0 °C olarak 
gerçekleşmiştir. 
 

 
Şekil 9. Baca Gazı Sıcaklıklarına Göre Isıtılan Akışkanların Sıcaklık Artışları 

 
 
Yapılan deneylerden, en yüksek ısı geri kazanımının sırasıyla hava, motorin, fuel-oil ve su olduğu 
görülmüştür (Şekil 9).  
 
Sistemin yalıtımının daha iyi yapılması ve ısı geri kazanım ünitesinde çeşitli ısı borusu tasarımları 
geliştirilerek (Evaporatör ve kondenser bölgelerinin ısı yüzeyleri artırılarak) yüksek performansla baca 
gazlarındaki atık ısıdan, ısı çekilebilir. Bu deney için, bu durumda ısı kazanımının daha da artacağı 
kanaati oluşmuştur. 
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ÖZET 
 
Gazların debisinin ölçümünde çeşitli ölçüm cihazları kullanılmaktadır. Bunlar; diyafram, nozul, 
ventürimetre, türbinmetre ve rotametre gibi ölçüm cihazlarıdır. Son yıllarda ülkemizde yaygın olarak 
kullanılan doğalgaz sayaçları, özellikle binalarda türbinmetre tipinde olanlar ve sanayide kullanılan 
diyaframlı debi ölçerlerdir. Gazlar sıkıştırılabilir olduğu için, akış esnasında basınca ve sıcaklığa bağlı 
olarak yoğunlukları da değişmektedir. Akışkan debi ölçümlerinde kullanılan ölçü aletlerinin tipi ne 
olursa olsun debisine etki eden esas faktör ölçü aletinin giriş ve çıkışı arasındaki basınç düşümüdür. 
Öte yandan kullanılan ölçü aletinin geometrik boyutları ve buna bağlı olarak akış rejimine etki eden 
Reynolds sayısı göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
Ölçü aletlerinin kalibrasyonu da önemlidir. Dolayısıyla sayaç veya ölçü aletinin giriş ve çıkışındaki 
basınç değerleri ile akışkanın sıcaklığının, bu ölçü aleti tarafından algılanması gerekir. Böylece ölçü 
aletinin çeşitli basınç farklarındaki ölçüm değerleri, kalibrasyon esnasında göz önünde bulundurulması 
şarttır. Bu algılama sonucu elde edilen katsayı dışında; ölçülen değerlerin başka bir düzeltme 
katsayısı ile çarpılmaması gerekir. Kaldı ki 300 mbar’lık bir sayaçta her zaman bu değerde bir basınç 
düşüşü oluşmamaktadır. 
 
Bu çalışmada, diyaframla yapılan doğalgaz debi ölçümlerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu 
bağlamda belirli bir giriş basıncında diyaframa gelen akışkanın farklı basınç düşüşlerine göre geçen 
debinin hesabı bir Excel programında iterasyon yardımıyla hesaplanarak tablo ve grafikler şeklinde 
belirlenmiştir. Hacimsel debinin basınç düşüşüyle arttığı ve bu artışların değişik her sıcaklık için aynı 
şekilde davrandığı görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Doğalgaz, debi ölçümü, diyafram 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
It can be used different measuring devices for the measurement of flowrate of the gases. These are 
measuring aparatus like orifice meter, flow nozzle, venturi meter, turbine flow meter and roto meter. In 
present days, the natural gas measuring devices often used in Turkey are particularly turbine meter 
type in houses and orifice meter type in industry. Since gases are compressible, density of gases are 
changing according to the pressure ant temperature during the gas flow. Whatever the type of the flow 
meter are being used in the flow rate measurement, the main factor affecting on the flow rate is the 
pressure drop between inlet and outlet of flow meter. On the other hand we must take care the 
geometrical dimensions of the devices and Reynolds numbers which affects to the flow regimes.  
  
The calibration of the flow meters are important. Therefore, the pressure in inlet and outlet of flow 
meter or flow measuring devices and flow temperature must be perceived by flow meter. Then the 
values of the measurement of the flow meter at the different pressure differences must be considered 
during the calibration. Therefore, the values of measurement must not be multiplied by a correction 
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factor except which was optained from the calibration. On the other hand, it can not be formed such a 
pressure drop everytime in the flow meter of 300 mbar.  
 
In this investigation, it was fulfilled the evaluations of flow rate measurement of natural gas. In this 
connection, the gas flow which enters to the orifice meter at a certain pressure. The calculation of the 
flow rate can be fulfilled by the aid of iteration using an Excel program. And results are presented in 
tables and figures. Volumetric flow rate increased by the pressure difference and the inclination of the 
curves behaves same in the different temperatures. 
 
Key Words: Natural Gas, Flowrate Measurement, Orifice Meter 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Gazların debisinin ölçümünde; kapalı kanallarda özellikle borularda kesit daralması oluşturularak 
meydana gelen basınç farkı ölçülerek akışın kütlesel ve hacimsel debisi belirlenebilir. Bu tip 
ölçümlerde üç yöntem uygulanır. Bunlar: ventürimetre, lüle ve diyafram ile basınç farkı oluşturma 
şeklindedir. 
 
Bu çalışmada, konutlarda kullanılan doğalgaz sayaçları yerine sanayide kullanılan ölçüm cihazları 
üzerinde durulacak ve günümüzde çok yaygın kullanılan doğal gazın debisinin diyaframla ölçümü; ilgili 
TSE standartları kullanılarak, Excel’de hazırlanan program yardımıyla değerlendirilecektir.   
 
Akışkanların diyaframla debilerinin ölçümü konusunda oldukça geniş yayın mevcuttur. Bu konu ile ilgili 
hesap yöntemleri hemen hemen her yayında belirli ölçülerde bahsedilmektedir[1,2,3,4].  
 
 
 
 
2. ÖLÇME YÖNTEMLERİ 
 
Şekil 1’de bu tür bir debi ölçümüne esas olan ve üzerinde bir kesit daralması meydana getirilen gaz 
akışları için tek boyutlu akışı ele alalım. 
 

 
 

Şekil 1. Kesit Daralması Olan Tek Boyutlu Bir Akış Sistemi[1]. 
 

Akış yönünde giriş ve çıkış kesitlerindeki akışkana ait özellikler; yoğunluğu, akış hızı, sıcaklık, basınç 
ve kesit alanı ile sürekli bir rejim için süreklilik denklemi en önemli faktörlerdir. O halde süreklilik 
denklemi: 
 

222111 VAVAQm ⋅⋅=⋅⋅= ρρ                      .   (1) 
 
şeklinde ifade edilir.  
 
Sıkıştırılabilir akışkanlar için genel enerji denklemi 1i  ve 2i sistemin giriş ve çıkışındaki entalpi 
değerleri olduğuna göre, 

p1 
T1 
ρ1 
i1 
z1 
A1 
V1 

p2 
T2 
ρ2 
i2 
z2 
A2 
V2 

Akış 
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şeklinde yazılabilir. Sistemde akan akışkan ideal gaz olduğuna göre, 
 

TRp ⋅⋅= ρ                (3) 

ve sabit basınçtaki özgül ısısı pc (kj/m3K) ise entalpi değeri, 
 

Tci p ⋅=                (4) 
 

alınarak ve her iki kesit için 21 zz =  kabulü ile, 
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şeklinde verilen, sürekli rejimde tersinir adyabatik akış olması durumunda enerji denklemi için; 
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elde edilir. Burada )/( kgKjR akan akışkanın gaz sabitini, vP cc /=κ , sabit basınç ve hacimdeki 
özgül ısılarının oranını göstermektedir. (1) nolu süreklilik denklemi yardımıyla ikinci kesitteki teorik 
ortalama kütlesel debi; 
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denklemi şeklinde ifade edilir.  
 
Pratikte, genellikle basınç farkları ölçülerek değerlendirme yapılır. Sıkıştırılamaz akış ölçümlerinde 
olduğu gibi; C boşaltım katsayısı ve ε  genleşme katsayısı olarak tanımlanarak, akışkanın gerçek 
kütlesel debisi; 
 

pACQmg Δ⋅⋅⋅⋅⋅
−

= 124
2

1
ρε

β
            (8) 

 

şeklinde ifade edilir. Burada 
1

2

A
A

D
d

==β  dir. Gerçek hacimsel debi de aşağıdaki eşitlikle ifade 

edilir. 
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ρ
mg

vg

Q
Q =                (9) 

 
Diyafram ile debi ölçmede, basınç ölçme deliklerinin yerleri çok önemlidir. Bu durumda, statik basınç 
ölçümünde, 
 

1. Boru tipi D ve D/2 ölçme deliklerinin yerleri. 
2. Akışın daraldığı kesit(vena contracta) tipi. 
3. Flanş tipi. 
 

olmak üzere üç türlü düzenleme yapılır. Aşağıda bu düzenlemeler ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 
 
 
 
 
3. BASINÇ ÖLÇME DELİKLERİ 
 
Statik basınç ölçmelerinde diyaframın önünde ve arkasında en az birer adet basınç ölçme deliği 
yerleştirilir. Bunlar: D ve D/2, flanş ve köşe basınç ölçme delikleridir. Bu deliklerin yeri standart 
diyafram plakalarının tipini belirler.  
 
 
3.1. D ve D/2 Basınç Ölçme Delikli ve Flanş Basınç Ölçme Delikli Diyafram Plakaları 
 
D ve D/2 basınç ölçme delikleri olan diyafram plakaları için statik basınç ölçme deliklerinin yeri Şekil 
2’nin üst tarafında gösterilmiştir.  
 

 
 
 
 
 
 

Şekil 2. D ve D/2 Delikli ve Flanş Basınç Ölçme Delikli Diyafram Plakalarının Ölçme Deliklerin 
Yerleri[4]. 

 
Yine Şekil 2’de alt kısımda flanşlı basınç ölçme delikleri olan diyafram plakaları için ölçme deliklerinin 
yerleri verilmiş ve bunlarla ilgili açıklamalar şeklin yanında yapılmıştır.  
 
 
 
 
 
 

Açıklamalar 
1 D ve D/2 basınç ölçme delikleri 
2 Flanş delikleri 
a Akış yönü 
b l1=D±0,1D 
c β≤0,6 için l2=0,5±0,02D 

β>0,6 için l2=0,5±0,01D 
d β>0,6 ve D<150 mm için l1=l'2=(25,4±0,5) mm 

β<0,6 için (25,4±1) mm 
β>0,6 ve 150 mm<D<1000 mm için (25,4±1) mm
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3.2. Köşe basınç Ölçme Delikli Diyafram Plakası 
 
Burada önemli olan tek ölçme deliğinin çapı a ve dairesel yarığın genişliği a’nın uygun seçilmesidir.  
 
Buna göre: 
 
Temiz akışkanlar ve buhar için; 
 
β≤0,65 için 0,005D≤a≤0,03D 
 
β>0,65 için 0,01D≤a≤0,02D 
 
β’nın herhangi bir değeri için D≤100 mm ise, a’nın 2 mm’ye kadar olan değerleri geçerlidir.  
 
Herhangi bir β değeri için; 

- Temiz akışkanlarda 1 mm≤a≤10 mm 
- Yuvarlak boşluklar kullanılması durumunda 1 mm≤a≤10 mm 
- Buhar ve sıvılaştırılmış gazlar için tek ölçme delikleri olması halinde 4 mm≤a≤10 mm alınır.  

 

 
 
Açıklamalar 

1 Dairesel yarıklı taşıyıcı halka  f= Yarık kalınlığı (mm) 
2 Tek delikler    c= Akış yukarı dairenin uzunluğu (mm) 
3 Basınç ölçme delikleri   c'= Akış aşağı dairenin uzunluğu (mm) 
4 Taşıyıcı halka    b= Taşıyıcı halka çapı (mm) 
5 Diyafram plakası   a= Dairesel yarığın genişliği veya tek deliğin çapı (mm) 
a         Akış yönü    s= Akış yukarı basamaktan taşıyıcı halkaya kadar mesafe (mm) 
      g, h= Dairesel kapalı boşluk boyutu (mm) 
      Øj= Kapalı boşluk delik çapı (mm) 

 
Şekil 3. Köşe Delikleri [4]. 
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4. KATSAYILAR 
 
Denklem (8)’deki katsayılar deneysel sonuçların değerlendirilmesi sonucu elde edilmiştir. Bu 
katsayılardan ilki C ile ifade edilir ve buna boşaltım katsayısı adı verilir. Diğeri ise ε  ile ifade edilir ve 
buna genleşme katsayısı adı verilir. Açıkça görüldüğü gibi; buradaki değerlerin elde edilmesinde 
birçok değişken bu ifadelerin içerisinde yer almaktadır. Genel olarak β  katsayısı, Re katsayısı ve 
boyutlarla ilgili bazı büyüklükler ve giriş ve çıkış basınçları da ε  ifadesinde kullanılmaktadır. 
 
 
4.1. Boşaltım Katsayısı (C) 
 
Bu katsayı Reader-Harris /Gallagher denklemi[5,6]  olarak bilinen ve hesaplamalarda β  çap oranı, D 
çapına göre hesaplanan Re sayısı ve diyafram ölçme noktalarına bağlı olarak hesaplanan büyüklükler 
de kullanılmaktadır. Bu ifade aşağıda verilmiştir. 
 

( )
3,06

5,3
7,06

82

Re
100063,00188,0

Re
10000521,0261,00261,05961,0 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
⋅+⋅−⋅+=

DD

AC ββββ

( ) ( ) ( ) 3,11,1'
2

'
24

4
710 8,0031,0

1
11,01123,0080,0043,0 11 β

β
β

⋅⋅−⋅−
−

⋅⋅−⋅⋅−⋅++ −− MMAee LL             (10) 

 
D<71,12 mm olması halinde, aşağıdaki terim (10) denklemine eklenmelidir.  
 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−⋅−⋅+

4,25
8,2)75,0(11,0 Dβ   

 
Bu eşitliklerde Dd /=β ; d ve D mm olarak, 
 
ReD, D’ye göre hesaplanan Reynolds sayısı, 
 

DlL /11 =  
 

DlL /'
2

'
2 =  

 

β−
⋅

=
1
2 '

2'
2

LM  

 
8,0

Re
19000 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

D

A β
 

 
Bu eşitliklerde kullanılan 1L  ve '

2L  mesafelerinin yukarıda verilen değerlere uygun olması koşuluyla 
aşağıdaki değerler kullanılır. 
 
-  D ve D/2 basınç ölçme delikleri için:  11 =L  ve 47,0'

2 =L  

-  Flanşlı basınç ölçme delikleri için:  
D

LL 4,25'
21 == ;  D(mm) 

-  Köşe basınç ölçme delikleri için:  0'
21 == LL  
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4.2. Genleşme Katsayısı (ε ) 
 
Her üç tipteki diyaframlı basınç ölçme deliği düzenlemesi için, kullanılacak amprik formül Reader-
Harris /Gallagher [5,6] tarafından aşağıdaki şekilde verilmiştir.  
 

( )
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅⋅+⋅+−=

κ
ββε

1

1

284 193,0256,0351,01
p
p

        (11) 

 
(11) nolu denklemle yapılacak hesaplama sonuçları sadece hava, su buharı ve doğal gaz için 
belirlenmiştir. İzantropik üs değerleri bilinen diğer gazlar ve buharlar için de uyarlanabilir[4]. 
 
 
 
5. HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 
 
Hesaplamalar Reynolds sayısı ile iterasyon yöntemi kullanılarak belirli yaklaşımlarla hazırlanan bir 
Excel programıyla yapılmıştır. Her üç değişim için kullanılan program aynı olup, sadece diyafram tipine 
bağlı olarak hesaplanan C katsayısında; basınç ölçme deliklerinin konumları nedeniyle çok az bir fark 
ortaya çıkmaktadır. 
 
 
5.1. Gazların Yoğunluk Değişimi 
 
Gazların yoğunluğunun atmosfer basıncında sıcaklığa bağlı olarak değişimi (3) nolu ideal denklemi ile 
hesaplanabilir. Kitaplarda genel olarak 1 bar ve 15 ºC’deki değerler verilir. O zaman ideal gaz 
denklemi kullanılarak 1 bar ve 0 ºC’deki standart değerler; 
 

( )TRp ⋅= /ρ  denkleminde p= 101325 N/m2 ve doğal gaz için R=518 J/(kg K) seçilerek[3]     t=0 ºC 
için , 
 

7165,00 =dgρ  kg/m3 olarak bulunur. 
 
Diğer sıcaklık ve basınçlar için ρ ’nun değişimi tablolaştırılabilir veya bir grafik ile değişim 
gösterilebilir.  
 
 
5.2. Gazların Viskozite Değişimi 
 
Burada Sutherland’ın yasası; 
 

( ) )/()(/ 0
5,1

00 STSTTTt ++⋅⋅= μμ           (12) 
 
kullanıldı. Burada doğal gaz için; 
 
Shava=110,4 K dır. 
 
T0=273 K, 5

0 10268,1 −⋅=μ kg/ms, T=273+t (K) olarak alınarak tμ ’nin 1 bar basınç ve t 
sıcaklığındaki viskozite değeri hesaplanabilir. Burada da doğal gazın sıcaklığa göre değişimi 
tablolaştırılabilir veya grafik şeklinde gösterilebilir. Böylece; elde edilen standart yoğunluk ve viskozite 
değerleri aşağıda verilen Excel programda kullanılacaktır.  
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5.3. Doğal Gazın Sabit Sıcaklık ve Giriş Basıncında Diyafram Fark Basıncına Bağlı Olarak Debi 
Değişiminin İncelenmesi 

 
Burada üç ayrı diyafram tipi için hazırlanan program ayrı ayrı uygulanmış ve değişimleri grafik şeklinde 
verilmiştir. Daha sonra bu programlardan elde edilen katsayıların bir karşılaştırılması yapılmıştır. 
 
5.3.1. D ve D/2 Basınç Ölçme Delikli  
 
Aşağıdaki programda görüldüğü gibi (8) denkleminde kullanılan β  için d ve D çapları, p1 basıncı, ∆p 

basınç farkı, t sıcaklığı, 0ρ  yoğunluğu, 0μ  dinamik viskozite değeri ve κ  izantropik üssü giriş 

değerleri olarak verilmektedir. Programda önce Re için tahmini Reint değeri verilir. Bu değerlerle β , L1, 
L'2, M'2, A değerleri hesaplanır. p1 ve p2’nin mutlak değerleri hesaplanarak denklem (10) dan C, ve 
denklem (11)’den de ε  katsayıları hesaplanarak denklem (8)’de yerine konulduğunda Qmg kütlesel 
debisi ve buradan da Qvg hacimsel debisi hesaplanır. 0μ ’a göre hesaplanan tμ  ve süreklilik 
denkleminden hesaplanan V1 giriş hızı ile Reg gerçek Reynolds sayısı bulunur. Eğer bu Reynolds 
sayısı ilk tahmin edilen Reint sayısından farklı ise son Reg ilk değer kabul edilerek iterasyona devam 
edilir. Ta ki aradaki fark kabul edilebilir bir büyüklükte olsun. Örnek olarak D ve D/2 basınç ölçme 
delikli diyaframlı debi ölçme için aşağıdaki gibi bir Excel programı düzenlenmiştir. 
 

P1_init  8000 Pa  

ΔP 1000 Pa  
t 15 oC  
T 288 K T = t + 273 
D1 0.150 m  
D2 0.0664 m  

ρ0  0.71651 kg/m3  

κ 1.32 -  

Re_init 5.24E+04 -  

μ0  
1.268E-

05 
kg/m·s  

e 2.718282 -  

β 0.442667 - β = D2 / D1 

L1  1.00  L1 = 1 

L'2 0.47  L'2 = 0.47 

M'2 1.68660  M'2 = 2 * L'2 / (1 - β) 

P1  109325 Pa P1 = 101325 + P1_init  

P2  108325 Pa P2 = P1 - ΔP 

ρ1  0.732817 kg/m3 ρ1 = ρ0 x (P1 / 101325) x (273 / T) 

A 0.231566  A = (19000 x β / Re)^0.8 

C 0.604806 

 
C = 0.5961 + 0.0261 * β2 - 0.261 * β8  
+ 0.000521 * (106 * β / Re)0.7  
+ (0.0188 + 0.0063 * A) * β3.5 * (106 / Re)0.3  
+ (0.043 + 0.080 * e-10*L1 - 0.123 * e-7*L1)  
* (1 - 0.11 * A) * β4 / (1 - β4)  
- 0.031 * (M'2 - 0.8 * M'21.1) * β1.3 + C1   

C1  0.00000  C1 = 0.11 * (0.75 - β) * (2.8 - D1 / 0.0254) 
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ε 0.997487  ε = 1 - (0.351 + 0.256 * β4 + 0.93 * β8) 
* (1-(P2/P1)1/Κ) 

A1 0.01767 m2 A1 = Π * D1
2 / 4 

A2 0.00346 m2 A2 = Π * D2
2 / 4 

qm 0.08156 kg/s qm = C * ε * A2 * √(2 * ΔP * ρ1) / √(1-β4) 

qv 0.11129 m3/s qv = qm / ρ1  

S 110.4 K  

μt  
1.322E-

05 
kg/m·s 

μt = μ0 x (T/273)1.5 x (273 + S) / (T+S) 
V1 6.298 m/s V1 = qv / A1 

Rg 5.24E+04  Rg = ρ1 * V1 * D1 / μt  
 
∆p’nin farklı değerleri ile bir tablo oluşturulur. Bu tablo yardımıyla Şekil 4’te gösterilen debinin ∆p 
basınç farkına göre değişimi elde edilir. Şekilden de görüldüğü gibi ∆p’ nin küçük değerlerinde eğrinin 
eğimi daha dik olup yüksek ∆p’lerde sıkışabilirlik nedeniyle eğrinin eğimi azalmaktadır. 
 
Tablo 1. D ve D/2 Basınç Ölçme Delikli Diyaframlı Yöntemde Debi Değerlerinin ∆p’ye Göre Değişimi 
 

∆p (Pa) qV (m3/s) ∆p (Pa) qV (m3/s) ∆p (Pa) qV (m3/s) 
500 0.07893 3500 0.20655 6500 0.27922 
1000 0.11129 4000 0.22051 7000 0.28938 
1500 0.13606 4500 0.23356 7500 0.29915 
2000 0.15684 5000 0.24587 8000 0.30856 
2500 0.17507 5500 0.25752 8500 0.31765 
3000 0.19150 6000 0.26862 9000 0.32643 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 4. D ve D/2 Basınç Ölçme Delikli Diyaframlı Yöntemde Debi Değerlerinin ∆p’ye Göre Değişim 
Grafiği 

 
 

Doğalgazın Sabit Sıcaklık ve Giriş Basıncı Altında Orifis Fark Basıncına Bağlı Olarak Debi 
Değişiminin İncelemesi
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5.3.2. Flanşlı Basınç Ölçme Delikli 
 
Yukarıdaki örnek programda flanşlı basınç ölçme delikli tip için hesaplamada diğer değişkenler aynı 

olmakla birlikte, sadece 
D

LL 4,25'
21 ==  olarak alındı. Dolayısıyla 

β−
⋅

=
1
2 '

2'
2

LM  ifadesinden de farklı 

bir değer hesaplanacaktır ve bunun sonucu olarak C boşaltım katsayısı da farklı olacaktır.  
 
Programdan elde edilen Qm ve Qv debi değerleri farklı ∆p değerleri için hesaplanıp Tablo 2 
oluşturularak Şekil 5’te görüldüğü gibi Qv’nin ∆p’ye göre değişimi elde edilmiştir. Benzer yorumlar 
Program 1’deki gibi yapılabilir.  
 
 
Tablo 2. Flanşlı Basınç Ölçme Delikli Diyaframlı Yöntemde Debi Değerlerinin ∆p’ye Göre Değişimi 
 

∆p (Pa) qV (m3/s) ∆p (Pa) qV (m3/s) ∆p (Pa) qV (m3/s) 
500 0.07898 3500 0.20668 6500 0.27940 
1000 0.11138 4000 0.22065 7000 0.28957 
1500 0.13615 4500 0.23371 7500 0.29934 
2000 0.15694 5000 0.24602 8000 0.30876 
2500 0.17519 5500 0.25769 8500 0.31785 
3000 0.19163 6000 0.26879 9000 0.32664 

 

Doğalgazın Sabit Sıcaklık ve Giriş Basıncı Altında Orifis Fark Basıncına Bağlı Olarak Debi 
Değişiminin İncelemesi
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Şekil 5. Flanşlı Basınç Ölçme Delikli Diyaframlı Yöntemde Debi Değerlerinin ∆p’ye Göre Değişim 

Grafiği 
 
5.3.3. Köşe Basınç Ölçme Delikleri 
 
Burada 0'

21 == LL  dır. Dolayısıyla 0'
2 =M  olacaktır ve bunun sonucu olarak hesaplanan C 

boşaltım katsayısı da farklı olacaktır. Bundan önceki programlarda olduğu gibi aynı hesap yöntemi 
izlenmiş olup sonuçlar Tablo 3 ve Şekil 6’da gösterilmiştir. Benzer yorumlar burada aynı şekilde 
yapılabilir.  
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Tablo 3. Köşe Basınç Ölçme Delikli Diyaframlı Yöntemde Debi Değerlerinin ∆p’ye Göre Değişimi 
 

∆p (Pa) qV (m3/s) ∆p (Pa) qV (m3/s) ∆p (Pa) qV (m3/s) 
500 0.07909 3500 0.20695 6500 0.27976 
1000 0.11153 4000 0.22093 7000 0.28994 
1500 0.13632 4500 0.23401 7500 0.29972 
2000 0.15714 5000 0.24634 8000 0.30915 
2500 0.17541 5500 0.25802 8500 0.31825 
3000 0.19187 6000 0.26913 9000 0.32706 

 
 

Doğalgazın Sabit Sıcaklık ve Giriş Basıncı Altında Orifis Fark Basıncına Bağlı Olarak Debi 
Değişiminin İncelemesi
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Şekil 6. Köşe Basınç Ölçme Delikli Diyaframlı Yöntemde Debi Değerlerinin ∆p’ye Göre Değişim 
Grafiği 

 
5.4. Katsayıların Karşılaştırılması 
 
Ölçme delikleri farklı olan üç ayrı diyafram düzeneğinde hesaplanan C,ε  katsayıları ve β  ile ilgili 
terimin çarpımından oluşan katsayı gerçek debiyi belirlemede kullanılan faktörlerdir. Bu katsayıların 
çarpımından oluşan ve KD ile ifade edilebilen büyüklük;  

εβ ⋅⋅−= CK D
41/1            (13) 

 
Şeklinde ifade edilir. Bu ifadenin farklı üç diyafram tipi için, aynı geometrik ölçülere, aynı akış 
sıcaklığına, aynı giriş basıncına ve aynı ∆p basınç farkına sahip akışlar için örnek bir karşılaştırılma 
Tablo 4’te verilmiştir.  
 
Tablo 4. Doğalgaz İçin Katsayıların Karşılaştırılması 
 

D= 150 mm, d= 66,4 mm, p1= 8000 Pa, ∆p= 1000 Pa, t= 15 ºC, κ = 1,32 

Diyafram tipi β  41/1 β− C ε  KD 

D ve D/2 basınç ölçme delikli 0,442667 1,01977 0,604806 0,997487 0,61521 
Flanşlı basınç ölçme delikli 0,442667 1,01977 0,605205 0,997487 0,61562 
Köşe basınç ölçme delikli 0,442667 1,01977 0,605979 0,997487 0,61641 
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Tablo 4’te görüldüğü gibi KD katsayısının her farklı üç delikli ölçme düzeneği ve bu değerlerde de 
yüzde olarak 0,00066 ile 0,0013 gibi bir farklılık olduğu görülmüştür. Bu mertebeden farklılığın fazla 
olmadığı ve kısaca teorik debi değerinin 0,61 civarında bir katsayı ile çarpılarak gerçek değerinin elde 
edilebileceği görülmektedir. Dolayısıyla burada bu elde edilen karşılaştırmanın sadece yukarıda 
belirlenen akış koşulları ve geometrik boyutlar için geçerli olduğu göz ardı edilmemelidir.  
 
 
6. SONUÇ 
 
Ülkemizde; konutların ısıtılmasında, endüstride ve elektrik enerjisi üretiminde büyük çapta doğalgaza 
bağımlı hale gelinmiştir. Birçok kişi doğalgaz faturalandırılmasının nasıl yapıldığını hala bilmemektedir. 
İlgili doğalgaz şirketleri şu anda konutlarda ve sanayide doğalgaz sayaç okumalarını belirli bir katsayı 
ile çarparak faturalandırmaktadırlar.  
 
Ticari olarak kullanılan basınçölçerlerde; sıcaklık ve basınç değişimlerine duyarlı düzelticiler 
kullanılmadığı için bu basit ve doğru olmayan düzeltme katsayıları ile okunan değerler çarpılarak, sarf 
edilen miktarlar belirlenmektedir. Bu da kanaatimizce yanlış bir uygulamadır. Yeni nesil debi ölçerler 
bu doğrultuda düzelticilerle donatılarak üretilmelidir.  Günümüzde elektronik donanımlı debi ölçerler ise 
bu tür özelliklere sahiptir fakat piyasada çok yüksek fiyatlarla satılmaktadır. 
 
Bu çalışmada özellikle endüstride kullanılan doğalgazın; diyaframlı debi ölçerlerle nasıl hesaplandığı 
incelenmiştir. Hesaplardan da görüldüğü gibi teorik ölçmelere esas olan gerçek debi hesaplamalarında 
boşaltım ve genleşme katsayıları hesaplanmış ve bunların çarpımından oluşan katsayı 0,61 
civarlarında olduğu tespit edilmiştir. Formülden de görüldüğü gibi burada esas etken faktörün 
basınçölçerde oluşan ∆p basınç farkı olduğu görülmektedir. Doğalgaz şirketlerinin konutlar için 
tahakkuk ettirdikleri %25-30 civarındaki fazla fatura değerinin mantıklı bir açıklamasını yapmaları 
gerekir. Konutlarda 300 mbar’lık sayaçlarda okunan değere %27’ye varan bu katsayı uygulaması 1000 
mbar’lık sanayi tipi sayaçlarda %100’lere çıkmaktadır.  
 
Burada uyguladığımız programın kullanımı son derece basit olup %98’i metan gazı olan doğalgaz ele 
alınmış ve ona ait fiziksel özelikler kullanılmıştır. Farklı oranda gaz karışımları için aynı program; 
standart giriş değerleri verilerek kolayca uygulanabilir. Bildirinin esas konusu olmadığı için burada 
bahsetmediğimiz hava için de benzer hesaplar yapılmış fakat bildiri kapsamına alınmamıştır. 
 
Program son derece esnek olup eğer debi değerlerinin, d diyafram delik çapına göre değişimini 
göstermek istersek; bu durumda d’nin farklı değerleri için elde edeceğimiz debi değerleri ile 
oluşturulacak bir Tablo ile bu değişim bir grafik üzerinde kolayca gösterilebilir. Buna göre belirli bir debi 
değişimi için d diyafram delik çapı kolayca belirlenebilir.  
 
Programda kullanılan katsayılarla ilgili ifadeler TS-EN ISO5167-2(Nisan 2006)’ dan alınmıştır[4]. 
Genceli’nin kitabında DIN 1952 (Ausgabe 7.82/ISO 5167)[1]’deki katsayılar ile yapılan hesaplamalarla 
da benzer sonuçlar elde edilmektedir.  
 
 
SEMBOLLER 
 
A : Alan(m2) 
C : Boşaltma katsayısı 
C1 : Boşaltma katsayısı düzeltme katsayısı 
cp : Sabit basınçtaki özgül ısı(kJ/m3K) 
cv : Sabit hacimdeki özgül ısı(kJ/m3K) 
d : Diyafram delik çapı(mm) 
D : Boru çapı(mm) 
β  : d/D çap oranı 
ε  : Genleşme katsayısı 
g : Yerçekimi ivmesi(m/s2) 
i : Entalpi(kJ/m3) 
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K : İzantropik üs 
l  : Ölçme deliklerinin yeri(mm) 

1L  : Dl /1  

2L′  : Dl /2′  
p : Basınç(Pa, Bar) 
Qm, qm : Kütlesel debi(kg/s) 
Qv, qv : Hacimsel debi(m3/s) 
R : Gaz sabiti(J/kg K) 
Re : Reynolds sayısı 
Reint : Programa girişte başlangıç Reynolds sayısı 
t, T : Sıcaklık(ºC, K) 
ρ  : Yoğunluk(kg/m3) 
V : Hız(m/s) 
z : Yükseklik(m) 
μ  : Dinamik vizkosite(kg/ms) 
 
 
İNDİSLER 
 
1 : Giriş değerleri 
2 : Çıkış değerleri 
0 : 0 ºC ve 1 bar’daki değerler 
t : t sıcaklığındaki değerler 
mt : Teorik kütlesel 
mg : Gerçek kütlesel 
vg : Gerçek hacimsel 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada güneş enerjisi destekli ısıtma ve absorbsiyonlu soğutma uygulamasıyla İzmir ilindeki elli 
yataklı bir otelin yaz ve kış şartlarında iklimlendirilmesi ve sıcak su gereksiniminin karşılanması teorik 
olarak incelenmiştir. Söz konusu elli yataklı tesis (otel binası) örnek olarak alınıp, güneş enerjisi 
destekli ısıtma ve absorbsiyonlu soğutma sistemi için teorik analiz gerçekleştirilmiştir. Sadece sistemin 
tasarımı yapılmış olup, pratik uygulaması yapılmamıştır. Öncelikle İzmir ili için güneş ışınımı ve 
meteorolojik veriler ile otel binasının ısıtma, soğutma ve sıcak su ısıl yük değerleri hesaplanmıştır. 
Isıtma çevrimi için sıvı dolaşımlı aktif güneş enerjili ısıtma sistemi, soğutma için ise Lityum bromür-su 
akışkan çifti kullanan absorbsiyonlu soğutma sistemi tasarlanmıştır. Bu şekilde güneş enerjisinden 
hem ısıtma hem de soğutmada faydalanılarak yakıt maliyeti açısından tasarruf amaçlanmıştır. Otelin 
sıcak su ihtiyacını karşılayan güneş enerjili su ısıtma sistemi de bu sistemlerin yanında yer almaktadır. 
Sistemin bütünü ısıtma ve soğutmanın birlikte yapıldığı güneş enerjili bütünleşik bir sistem olmaktadır. 
Toplam toplayıcı alanı, toplayıcı alanına göre yıllık faydalanma oranının değişimi verilmiştir. Ayrıca 
güneş enerjisi tesisatının toplam maliyeti ve geri ödeme süresi hesaplanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Absorbsiyonlu sistemler, Isıtma, Soğutma 
 
ABSTRACT 
 
In this paper solar assisted heating and absorption cooling system and domestic hot water needs for a 
hotel having fifty rooms in Izmir have been investigated. First of all, solar radiation and meteorological 
data for Izmir and heating and cooling loads of the hotel building are given. For the heating cycle, 
active systems using liquid as the working fluid; and for the cooling cycle, solar-powered absorption 
cooling system with the absorption pair of lithium bromide and water are used. In this way, solar 
energy is used to provide both heating and cooling requirements in the building which causes energy 
(fuel) savings. Domestic hot water needs are also supplied by solar energy heating system. Total 
collector area and the annual rate of heating and cooling load requirements of the hotel building met 
by the solar system are given. Moreover, total cost of the solar system and pay back period of it are 
also presented. 
 
Key Words: Solar energy, Absorption systems, Heating, Cooling 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Isı kaynağı olarak güneş enerjisinden yararlanan absorbsiyonlu sistemler, hem sistem verimlilikleri, 
hem de işletme giderleri açısından sağladığı faydalar nedeniyle, alternatif sistemlerden çok daha umut 
vaat etmektedir. Ayrıca ozon tabakasına zarar verme ve küresel ısınma açısından ekolojik sisteme 
zarar vermeyen çevre dostu sistemlerdir. Güneş enerjisi kaynaklı ısıtma ve absorbsiyonlu soğutma 
sistemi uygulamalarının tanıtılması, çalışma prensibi, kullanımının önemi ve sistem performansına etki 
eden faktörleri ile farklı sistem tasarımı ve uygulama örnekleri [1] ve [2] de detaylı olarak verilmiştir. 
Lityum bromür-su akışkan çifti kullanan güneş enerjisi kaynaklı tek kademeli absorbsiyonlu soğutma 
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sisteminin deneysel uygulaması, 2003 yılının yaz dönemi için Madrid’de gerçekleştirilmiştir [3]. Lityum 
bromür-su akışkan çifti kullanan güneş enerjisi kaynaklı ısıtma-soğutma sistemleri üzerinde yapılan 
çalışmalar geniş olarak [4] de verilmiştir. Güneş enerjili absorbsiyonlu sistemlerin simülasyonu [5], [6] 
ve [7] de anlatılmıştır. Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinin ikinci kanun analizleri ise [8], [9], [10] ve 
[11] de verilmiştir. Türkiye’de sektörlere göre enerji tüketim değerleri profiline bakıldığında % 40 
sanayi, % 30 binalar, % 19 ulaşım, % 4,6 tarım ve %5.4 diğer sektörler gelmektedir. Görüldüğü gibi 
binaların ısıtma-soğutma sistemleri için gereken enerjinin payı toplam tüketim değeri içinde son 
derece yüksek ve önemlidir. Bu nedenle ısıtma-soğutma sistemleri için gereken enerjinin yenilenebilir 
enerji kaynaklarından sağlanması, enerji tasarrufu yönünden çok önemli olup, temiz enerji kaynakları 
kullanması nedeniyle de enerji kullanımı ile ilgili sorunlara çözüm getirecektir. Bu çalışmada, temiz ve 
yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi destekli ısıtma ve absorbsiyonlu soğutma 
uygulamasıyla İzmir ilindeki elli yataklı bir otelin yaz ve kış şartlarında iklimlendirilmesi ve sıcak su 
ihtiyacının karşılanması incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle İzmir ili için güneş ışınımı ve meteorolojik 
veriler ile otelin ısıtma, soğutma ve sıcak su ısıl yük değerleri hesaplanarak sunulmuştur. Isıtma 
çevrimi için sıvı dolaşımlı aktif güneş enerjili ısıtma sistemi, soğutma için ise Lityum bromür-su akışkan 
çifti kullanan absorbsiyonlu soğutma sistemi kullanılmıştır. Bu sistemlere ek olarak otelin sıcak su 
gereksinimini karşılayan güneş enerjili su ısıtma sistemi de bu sistemlerin yanında yer almaktadır. 
Sistemin tesisat şeması verildikten sonra, kurulan bu sistemden ısıl yüklerin karşılanmasında hangi 
oranlarda faydalanıldığı belirtilmiş ve faydalanma durumunun yıl içindeki dağılımı verilmiştir. Ayrıca 
sistemin yıllık toplam maliyeti, karlılık durumu ve geri ödeme süresi bilgilerini içeren ekonomik analizi 
yapılmıştır. 
 
 
 
 
2. GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ KLİMA TESİSATININ TASARIMI 
 
Bu çalışmada İzmir’deki elli yataklı bir otelin sıcak su, ısıtma ve soğutma ihtiyacı için gerekli olan 
enerjinin belirli bir bölümünü güneş enerjisinden karşılayacak bir klima tesisatının tasarımı yapılmış ve 
teorik analizi gerçekleştirilmiştir. Örnek olarak ele alınan sistemin tesisat şeması Şekil 1’de 
görülmektedir.  

 
Şekil 1. Tesisat Şeması. 

↵ 
↵ 
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2.1. Otel Binasının Isıtma ve Soğutma Yükü Hesabı 
 
Otel binası 1 bodrum, 1 zemin ve 3 normal kat olmak üzere 5 kattan oluşmaktadır. Çatı katı düz teras 
şeklindedir.  Kat alanı (15 m x 11m) 165 m2’dir.  Yapı elemanlarının ısı geçiş katsayıları sırasıyla, dış 
duvar için 1.03 W/m2-K, çift camlı pencere için 2.6 W/m2-K, dış kapı için 4.0 W/m2-K, döşeme için 0.58 
W/m2-K, tavan için 0.44 W/m2-K ve çatı için 3.1 W/m2-K’dir. 
 
İç tasarım şartları kış için 20˚C, yaz için 25˚C ve %50 bağıl nem alınmıştır. İzmir ili için, dış tasarım 
şartları kış için 0˚C; yaz için 37˚C KT ve 24˚C YT olarak alınmıştır. Binanın ısıtma ve soğutma yükleri, 
[12-15] deki kaynaklar yardımıyla hesaplanmıştır.  Buna göre binanın ısıtma yükü 42117 W; soğutma 
yükü ise 47867 W duyulur ve 10919 W gizli olmak üzere toplam 58786 W olarak bulunmuştur. 
 
 
2.2. Aylık Isıl Yüklerin Hesabı  
 
Bu kısımdaki hesaplamalarda [16-21] de belirtilen kaynaklardan yararlanılmıştır. 
 
İzmir ili için şebeke suyu sıcaklığı Tş, çevre sıcaklığı Tçev ve güneye dönük 30˚ eğik düzleme gelen 
günlük toplam güneş ışınımı değerleri HT Tablo 1’de verilmiştir [16]. Güneye dönük 30˚ eğik düzleme 
gelen aylık toplam güneş ışınımı değerleri ise, ni göz önüne alınan aydaki gün sayısı olmak üzere  
(HT·ni) şeklinde hesaplanmıştır. 
 
 
Tablo 1. İzmir İçin Sıcaklıklar ve Güneye Dönük 30˚ Eğik Düzleme Gelen Toplam Güneş Işınımı 
Değerleri[16] 
 

 
Aylar 

Gün sayısı 
ni 

Tş 
(˚C) 

Tçev 
(˚C) 

HT 
MJ/m2-gün 

HT ni 
MJ/m2-ay 

Ocak 31 12.3 8.6 9.4 291 
Şubat 28 11.5 9.6 12.1 339 
Mart 31 13.1 11.1 15.2 471 
Nisan  30 16.6 15.5 18.1 543 
Mayıs 31 21.2 20.4 21.2 657 
Haziran 30 26.2 25.0 21.8 654 
Temmuz 31 29.8 27.6 22.7 704 
Ağustos 31 31.0 27.3 23.1 716 
Eylül 30 29.0 23.3 21.0 630 
Ekim 31 24.9 18.4 16.4 508 
Kasım 30 20.4 14.3 11.6 348 
Aralık 31 15.1 10.6 9.0 279 

 
Otelin günlük sıcak su ihtiyacı 3500 litre olarak belirlenmiş ve aylık sıcak su ısıl yükleri,  
 

işiysu,pyss,yi n)TT(cmQ −=                                                  (1) 
 
bağıntısı yardımıyla hesaplanmıştır. Burada Qyi,ss aylık sıcak su ısıl yükü, my günlük sıcak sıcak su 
gereksinim miktarı (3500 kg/gün olarak belirlenmiştir), cp,su suyun özgül ısısı (4.186 kJ/kg-C), Ty 
kullanım suyu sıcaklığı (50˚C olarak alınmıştır) ve Tşi aylık ortalama günlük şebeke suyu sıcaklığıdır. 
 
Bina için (UA)h değeri 2106 W/˚C olarak belirlenmiş ve aylık ısıtma ısıl yükleri, 
 

)360024(n)TT()UA(Q içeviçhısıtma,yi ×−=                              (2) 
 
bağıntısı yardımıyla hesaplanmıştır. 
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Lityum bromür-su akışkan çifti kullanan absorbsiyonlu soğutma makinasının analizi [19] numaralı 
kaynaktakine benzer şekilde yapılmıştır. Bu makine 59 kW soğutma yapabilecek kapasitede olup, 
buharlaştırıcı sıcaklığı 5˚C, absorber çıkış sıcaklığı 32˚C ve yoğuşturucu sıcaklığı 43˚C’dır. Kaynatıcı 
sıcaklığı ise 90˚C’dır.  Bu şartlarda kaynatıcıya verilmesi gerekli ısı miktarı 73 kW ve soğutma tesir 
katsayısı COPSM=0.81 olmaktadır. 
 
Daha sonra aylık soğutma yükleri belirlenmiş ve buharlaştırıcı yükü (Qbuh) ve soğutma tesir katsayısı 
(COPSM) yardımıyla aylık kaynatıcı ısıl yükleri (Qkaynatıcı=Qbuh/COPSM) hesaplanmıştır. 
 
Sıcak su, bina ısıtması ve soğutma makinesinin kaynatıcısı için aylık ısıl yük değerleri Tablo 2’de 
verilmiştir. 
 
 
Tablo 2. Sıcak Su, Bina Isıtması ve Soğutma Makinesinin Kaynatıcısı İçin Aylık Isıl Yük Değerleri 
 

Aylar Sıcak Su
Isıl Yükü 

Qyi,SS 
(MJ/ay) 

Isıtma 
Isıl Yükü 
Qyi,ısıtma 
(MJ/ay) 

Kaynatıcı
Isıl Yükü 
Qyi,kaynatıcı 
(MJ/ay 

Toplam 
Isıl Yük 
Qyi,toplam 
(MJ/ay) 

Ocak 17123 64304 - 81427 
Şubat 15794 52986 - 68780 
Mart 16759 50202 - 66962 
Nisan  14680 24564 - 39245 
Mayıs 13080 - 15676 28757 
Haziran 10461 - 94058 104518 
Temmuz 9174 - 136136 145310 
Ağustos 8629 - 132011 140640 
Eylül 9230 - 63530 72760 
Ekim 11400 9025 - 20425 
Kasım 13010 31115 - 44125 
Aralık 15851 53023 - 68874 
Yıllık 155192 285220 441411 881823 

 
 
2.3. Aylık Faydalanma Oranlarının Hesabı  
 
Aylık güneş enerjisinden faydalanma oranları, f-chart yöntemi yaklaşımıyla hesaplanmıştır. f-chart 
yönteminde sıvılı tip sistemler için aylık faydalanma oranı, fi 
 

322
i Y0215.0X0018.0Y245.0X065.0Y029.1f ++−−=          (3) 

 
denklemiyle hesaplanmaktadır. X ve Y parametreleri aşağıdaki şekilde verilmektedir: 
 

yi

c
çevref

R

R
LR Q

A
t)TT(

F
F

UFX ×Δ×−×
′

×=                                (4) 

yi

c
iT

nR

R
nR Q

AnH
)(
)(

F
F)(FY ××

τα
ατ

×
′

×τα=                                (5) 

 
Burada FR toplayıcı ısı kazanç faktörü, F’R/FR ısı değiştiricisinin toplayıcı ısı kazanç faktörüne etkisi, UL 
toplayıcı toplam ısı kayıp katsayısı (W/m2-C), Δt göz önüne alınan aydaki toplam saniye sayısı, Tçev 
aylık ortalama çevre sıcaklığı, Tref referans sıcaklık (100˚C), Ac toplam toplayıcı alanı (m2), Qyi aylık 
toplam ısıl yük (J), HT toplayıcı üzerine gelen aylık ortalama günlük toplam güneş ışınımı (J/m2), ni göz 
önüne alınan aydaki gün sayısı, n)(τα  normal doğrultuda gelen güneş ışınımı için toplayıcı yutma 
geçirme çarpımı ve )( ατ  aylık ortalama toplayıcı yutma-geçirme çarpımıdır. 
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Tesisatta düz toplayıcıların kullanıldığı ve binanın terasında güneye dönük olarak 30˚ eğimle 
yerleştirildiği varsayılmıştır. Verim parametreleri  72.0)(F nR =τα   ve  Cm/W5.4UF 2

LR −=  olan 1.9 m2 
lik seçici yüzeyli düz-toplayıcılar göz önüne alınmıştır. Ayrıca, hesaplarda ısı değiştirici etkenliği  ε=0.7,   

96.0
F
F

R

R =
′ ,    94.0

)(
)(

n

=
τα
ατ    ve    2

c

t m/litre75
A
V

=    alınmıştır.  Burada, Vt depo hacmidir. 

 
Toplayıcı devresinde birim toplayıcı alanı başına 50 kg/h-m2 debide antifrizli-su (cp=3.64 kJ/kg-C) 
dolaştırıldığı kabul edilmiştir.  Güneş toplayıcıları ile güneş enerjisi depolama tankı arasında yer alan 
ısı değiştiricinden geçen suyun debisi ise birim toplayıcı alanı başına 100 kg/h-m2 olarak alınmıştır. 
 
Toplayıcı alanı Ac=102 m2 için f-chart yöntemiyle hesaplanan aylık faydalanma oranları fi, Tablo 3’de 
verilmiştir. yi, aylık ısıl yükün (Qyi) yıllık ısıl yüke (Qy) oranıdır. X ve Y ise f-chart  yönteminde kullanılan 
parametrelerdir. 
 
 
Tablo 3. Aylık Faydalanma Oranları (fi)  
 

Aylar yi X Y fi fi yi 
Ocak 0.0923 1.20 0.215 0.134 0.0124
Şubat 0.0780 1.27 0.295 0.204 0.0159
Mart 0.0759 1.42 0.422 0.304 0.0231
Nisan  0.0445 2.22 0.830 0.562 0.0250
Mayıs 0.0326 2.96 1.370 0.829 0.0270
Haziran 0.1185 0.74 0.375 0.305 0.0362
Temmuz 0.1648 0.53 0.290 0.245 0.0403
Ağustos 0.1595 0.55 0.305 0.257 0.0409
Eylül 0.0825 1.09 0.519 0.402 0.0332
Ekim 0.0232 4.27 1.492 0.817 0.0189
Kasım 0.0500 2.01 0.473 0.311 0.0156
Aralık 0.0781 1.39 0.243 0.149 0.0116

 
 
Yıllık faydalanma oranı, f 
 

∑= ii yff                                      (6) 
 
bağıntısı yardımıyla hesaplanmıştır.  Yıllık faydalanma oranı f=0.30 için, toplayıcı alanı Ac=92 m2 
olarak bulunmuştur. 
 
Benzer hesaplamalar farklı yıllık faydalanma oranları için yapılmış ve sırasıyla 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 
0.7, 0.8 yıllık faydalanma oranları için toplayıcı alanları 27 m2, 58 m2, 131 m2, 179 m2, 235 m2, 305 m2, 
397 m2 olarak bulunmuştur. Toplayıcı alanına göre yıllık faydalanma oranının değişimi Şekil 2’de 
verilmiştir. 
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Şekil 2. Toplayıcı Alanına Göre Yıllık Faydalanma Oranının Değişimi 

 
 
2.4. Güneş Enerjisi Tesisatının Geri Ödeme Süresi 
 
Yıllık faydalanma oranı %30 seçildiğinde 92 m2 lik toplam toplayıcı alanı bulunmuştur. Bu durumda 1.9 
m2 lik toplayıcılardan 48 adet gereklidir. 1.9 m2 lik toplayıcı maliyetinin 700 TL olduğu kabul edilirse 
toplam toplayıcı maliyeti 33600 TL olacaktır. Absorbsiyonlu güneş enerjisi tesisatındaki toplayıcı ve 
diğer elemanların tahmini maliyeti Tablo 4’de verilmiştir. 
 
 
Tablo 4. Güneş Enerjisi Tesisatındaki Elemanların Tahmini Fiyatları 
 

 Adet Birim 
Maliyet 

(TL) 

Toplam 
Maliyet 

(TL) 
Toplayıcı 48 700 33600 
Boyler (3500 litre) 2 8000 16000 
Isı Değiştiricisi 2 1500 3000 
Genleşme Tankı   3500 
Pompalar 4 250 1000 
Vanalar Muh.  1000 
Absorbsiyonlu sistem   38000 
Soğutma Kulesi   7500 
Ek ısıtıcı 2 1000 2000 
Diğer   10500 
TOPLAM   116100 

 
 
Binanın yıllık ısıl enerji ihtiyacının %30’unu karşılayacak absorbsiyonlu güneş enerjisi tesisatının 
toplam maliyeti 116100 TL olarak bulunmuştur. 
 
Güneş enerjisi tesisatının kurulu olması halinde kazanda yakıttan belirli oranda tasarruf sağlanacaktır. 
Yakıt olarak fuel-oil 4 ve doğal gaz kullanımı için karşılaştırma yapılarak geri ödeme süreleri 
belirlenmiştir. Fuel-oil 4 yakıtının (Şubat 2009 daki) birim fiyatı 1.525 TL/kg [22] olarak göz önüne 
alınmıştır. Alt ısıl değeri 9700 kcal/kg, verim %81 alınırsa Fuel-oil 4 yakıtının birim enerji maliyeti 46.4 
TL/GJ olmaktadır. Fuel-oil 4 (kalorifer yakıtındaki) tahmini yıllık fiyat artışı %28 olduğu kabul 
edilecektir. 
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İzmir’de doğal gazın (Şubat 2009 daki) KDV hariç birim fiyatı 0.699595 TL/m3 veya birim enerji maliyeti 
0.06575141 TL/kWh (18.26 TL/GJ)  [23] olarak göz önüne alınmıştır. Doğal gaz yakıtının birim enerji 
maliyeti (KDV dahil) 21.5 TL/GJ, doğal gazdaki tahmini yıllık fiyat artışı %37 olduğu kabul edilmiştir.  
 
Otelin yıllık ısı ihtiyacı Kısım 2.2 de Qy=881.8 GJ olarak bulunmuştu. Buna göre otelin yıllık ısıl enerji 
gereksiniminin  %30’u (fQy=264.5 GJ)  güneş enerjisi tesisatından, geriye kalan 617.3 GJ’lük bölümü 
ise kazan destekli yardımcı ısıtıcıdan karşılanacaktır. Ek ısıtıcıya kazandan sağlanan ısıl enerjinin 
yıllık maliyeti fuel-oil 4 kullanılması halinde 617.3x46.4=28643 TL; doğal gaz kullanılması halinde ise 
617.3x18.26=11272 TL olmaktadır. Burada, pompa ve kontrol elemanlarının yıllık elektrik maliyeti 
yaklaşık olarak 185 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre absorbsiyonlu güneş enerjisi sisteminin yıllık 
toplam maliyeti fuel-oil 4 için Cs=144928 TL; dogal gaz için Cs=127557 TL olarak hesaplanmıştır. 
 
Buna göre absorpsiyonlu güneş enerjisi tesisatının geri ödeme süresi 
 

( )F
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p i1ln

1
CQf
iC

ln

N
+

⎥
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⎦

⎤

⎢
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⎣
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+

= .                                                            (7) 

 
formülü [18] yardımıyla fuel-oil 4 için 5.9 yıl;  doğal gaz için 7.6 yıl olarak bulunmuştur.  
 
Burada, Np geri ödeme süresi, Cs absorbsiyonlu güneş enerjisi tesisatının yıllık toplam maliyeti (TL), iF 
yakıt fiyatındaki enflasyon oranı, f güneş enerjisinden yıllık faydalanma oranı, Qy yıllık toplam ısıl yük 
(GJ), CF1 yakıtın birim enerji maliyeti (TL/GJ) dir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi destekli ısıtma ve absorbsiyonlu 
soğutma uygulamasıyla İzmir ilindeki elli yataklı bir otelin yaz ve kış şartlarında iklimlendirilmesi ve 
sıcak su gereksiniminin karşılanması incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle İzmir ili için güneş ışınımı ve 
meteorolojik veriler ile otelin ısıtma, soğutma ve sıcak su ısıl yük değerleri hesaplanarak sunulmuştur. 
Isıtma çevrimi için sıvı dolaşımlı aktif güneş enerjili ısıtma sistemi, soğutma için ise Lityum bromür-su 
akışkan çifti kullanan absorbsiyonlu soğutma sistemi tasarlanmıştır. Otelin sıcak su gereksinimini 
karşılayan güneş enerjili su ısıtma sistemi de bu sistemlerin yanında yer almaktadır. Yıllık faydalanma 
oranı %30 seçildiğinde 92 m2 lik toplam toplayıcı alanı bulunmuştur. Bu durumda 1.9 m2 lik 
toplayıcılardan 48 adet gereklidir. Toplayıcı alanına göre yıllık faydalanma oranının değişimi verilmiştir. 
Ayrıca otel binasının yıllık ısıl enerji ihtiyacının %30’unu güneş enerjisinden karşılayacak güneş 
enerjisi tesisatının yıllık toplam maliyeti 116100 TL ve geri ödeme süresi fuel-oil 4 yakıtı için yaklaşık 6 
yıl, doğal gaz yakıtı için ise yaklaşık 8 yıl olarak bulunmuştur.  
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ÖZET 
 
Sınırlı fosil enerji kaynaklarına rağmen artan enerji talebine paralel olarak ortaya çıkan çevresel 
problemler alternatif enerji kaynaklarının kullanımını zorunlu kılmaktadır. İnsanoğlu artık gündelik 
yaşamına enerji verimliliği ilkesinin yerine sürdürülebilirlik kavramı sokmak ve bu perspektifle çevreye 
duyarlı enerji teknolojilerini pratik yaşama uyarlamak zorundadır. Yakıt pili teknolojisi de bu bakış 
açısıyla incelenmesi gereken bir teknolojidir.  
 
Yakıt pili teknolojisinin temel ilkelerinin ortaya konulmasının üzerinden 100 yıldan fazla zaman 
geçmesine rağmen binalarda kullanılabilecek sabit yakıt pillerinin gelişimi diğer yakıt pili 
uygulamalarına kıyasla yavaş ilerlemektedir. Orta ve küçük ölçekte kurulabilecek bir yakıt pili sistemi 
bir binanın elektrik enerjisi ihtiyacını yüksek verimde karşılayabildiği gibi atık ısıdan yararlanılması 
yoluyla sıcak su üretiminde ve absorbsiyonlu soğutma grupları ile soğutmada da kullanılabilir. 
Dolayısıyla yakıt pili teknolojisi trijenerasyon teknolojisine yüksek performanslı bir alternatif oluşturur. 
Klasik gaz yakıcılı bileşik ısı güç üretimi sistemlerine kıyasla emisyon değerleri oldukça düşüktür. 
Yakıt olarak hidrojen kullanılması halinde sıfır emisyonla elektrik enerjisi üretilebilir. Yakıt pillerinin 
işletme durumunda gürültü seviyelerinin klasik sistemlere oranla oldukça düşük olması, verimlerinin 
Carnot verimi ile sınırlı olmaması, yüksek kısmi verim değerleri, modüler tasarım imkanı belirtilmesi 
gereken diğer avantajlardır.  
 
Bu çalışmada ilk kurulum ve işletme maliyetleri, enerji verimliliği, teknolojik kısıtlamalar gibi tasarım 
parametreleri ve sürdürülebilirlik prensibi doğrultusunda yakıt pili teknolojisinin bina iklimlendirme ve 
güç sistemlerine entegrasyonu mevcut uygulama örnekleri üzerinden irdelenmeye çalışılacaktır.  
 
Anahtar Sözcükler: Sabit yakıt pili, fosforik asit yakıt pili, trijenerasyon, absorbsiyonlu soğutma 
 
 
ABSTRACT  
 
Emerging environmental problems as a consequence of growing energy demand despite limited fossil 
energy resources requires the use of alternative energy sources. Mankind now has to put 
sustainability concept in place of energy efficiency principles in their everyday life and has to adapt 
environmentally sensitive energy technologies to practical life. Fuel cell technology should also be 
reviewed with this perspective. 
 
Although 100 years passed after introducing fuel cell technology, development of stationary fuel cell 
applications shows slow progress compared to other fuel cell applications. Medium and small scale 
fuel cell system that can be installed for a building can meet electric power needs at high efficiency 
and through the use of waste heat they can also be used in hot water production and in cooling by 
utilizing absorption chillers. In consequence, fuel cell technology creates a high efficiency alternative 
to trigeneration technology. Emission rates are quite lower compared to conventional combustion 
based cogeneration systems. In case of using hydrogen as fuel, electric energy can be produced with 
zero emission. Low noise levels in operation compared to conventional systems, no limitation by 
Carnot efficiency, high part load efficiencies, modular design options are other advantages of fuel cells 
which needs to be emphasized.  
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In this study, integration of fuel cell technology to the building HVAC and power systems will be 
evaluated via existing application examples in accordance with design parameters like first investment 
and operational costs, energy efficiency technological restrictions and sustainability principle. 
 
Keywords: Stationary fuel cell, phosphoric acid fuel cell, trigeneration, absorption cooling 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Yakıt pili teknolojisinin temel prensipleri William Grove tarafından 1839 yılında ortaya konulmuştur. 
Ancak yakıt pillerine olan ilgi, uzay araştırmalarının yarattığı ivme sonrası son 30–40 yılda 
yoğunlaşmıştır. Özellikle geçtiğimiz 10 -15 yılda sera gazı emisyonlarındaki hızlı artış fosil yakıtlara 
alternatif enerji teknolojilerinin kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu yaklaşımla değerlendirilmesi 
gereken yakıt pillerinin kullanımı ve geliştirilmesinde otomotiv sektörü başta rol oynamaktadır. Ancak 
son yıllarda Amerika ve kısıtlı doğal enerji kaynaklarına sahip Almanya ve Japonya’da da ticari binalar 
için geliştirilmiş yakıt pili uygulamaları hayata geçirilmiştir. 2008 yılı itibariyle toplam sabit yakıt pili 
sayısı ve 1996–2008 yılları arasındaki yıllık artış miktarı Şekil-1’de verilmiştir.  
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Şekil 1. 10kW’tan Büyük Sabit Yakıt Pili Uygulamalarının Yıllık Artışı  

ve Toplam Sabit Yakıt Pili Sayısı [1] 
 

Binalarda kullanılan yakıt pilleri tipleri ve uygulamalar çeşitlilik göstermekte, kurulu sabit yakıt pillerinin 
sayısı ise gün geçtikçe artmaktadır. Şekil-2’de yıllık sabit yakıt pili sayısına bağlı kurulu yakıt pili 
kapasitelerindeki artış görülmektedir.  
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Şekil 2. Yıllık Toplam Kurulu Sabit Yakıt Pili Kapasitesi [1] 



  ___________________________________________ 175 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Teknolojik Araştırma Bildirisi

Bu çalışmada, özellikle son 15 yılda diğer sabit yakıt pili uygulamalarına kıyasla, ticari ve teknolojik 
açıdan belli bir olgunluğa erişen fosforik asitli yakıt pilleri ele alınacak, ticari binalarda kullanılabilecek 
diğer yakıt pili tiplerinin de genel değerlendirilmesi yapılacaktır. Fosforik asitli yakıt pilleri ekzotermik 
reaksiyon sonucu açığa çıkan ısıdan yararlanılması yoluyla trijenerasyon dahil olmak üzere pek çok 
uygulamada kullanılmaktadır. Yakıt pillerinin trijenerasyon ile birlikte değerlendirilmesi küresel 
sürdürülebilirlik açısından daha anlamlı bir manzara ortaya çıkarmaktadır. Özellikle yakıt olarak direkt 
hidrojen kullanılması durumunda birincil enerjiden yararlanma oranı artarken sıfır emisyon ile elektrik 
enerjisi ve ısı üretilebilmektedir.  
 
 
 
 
2.YAKIT PİLİ TEKNOLOJİSİNE GENEL BAKIŞ  
 
Yakıt pilleri kimyasal enerjiyi bir elektrolitin varlığında, ekzotermik bir reaksiyon ile elektrik enerjisine 
çeviren elektrokimyasal cihazlardır. Bir yakıt pili en temel olarak anot, katot ve elektrolitten oluşur. 
Yakıt pilinde gaz fazındaki yakıt ( hidrojen ) anot tarafından, oksitleyici gaz ( oksijen veya hava ) ise 
katot tarafından beslenir. Bununda sonucunda elektrolit üzerinden iyon akışı olurken anottan katoda 
doğru ise elektron akışı olur ve ısı açığa çıkar.  
 

 
 

Şekil 3. Yakıt Pili Temel Çalışma Prensibi 
 

Yukarıda açıklanan temel prensip, reaksiyon ürünleri değişebilmekle birlikte, tüm yakıt pilleri için 
hemen-hemen aynıdır. Fakat bina uygulamaları söz konusu olduğunda hidrojenin genel bir servis 
sağlayıcıdan temini genellikle mümkün değildir. Bu nedenle aynı prensiple çalışan fakat hidrojeni 
karbon temelli yakıtlardan dönüştürerek elde eden yakıt pili uygulamaları geliştirilmiştir. Tipik bir ticari 
yakıt pili ünitesi yakıt işleme ünitesi, sülfür ayırma ünitesi, güç koşullandırma ünitesi, ısı ve su yönetim 
sistemleri ile kontrol sisteminden oluşur.  
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Şekil 4. Ticari Yakıt Pili Uygulaması [2] 
 
Fosforik asitli ticari bir yakıt pili sisteminin temel elemanları Şekil-4’te şematik olarak verilmiştir. 
Hidrojenin dahili veya harici bir reformasyon ünitesi ile doğal gazdan dönüştürülerek elde edilmesi, 
doğal gazın çok kolay ulaşılabilir bir yakıt olması nedeniyle en genel yöntemdir. Ancak anaerobik 
çürütücüler ile çalışan arıtma tesislerinde üretilen gazların kullanımı gibi çok farklı uygulamalarda 
bulunmaktadır. Yakıt olarak direkt hidrojen yerine doğal gaz kullanılması durumunda bile, yakıt pilleri 
elektrokimyasal yapıları nedeniyle geleneksel yanma temelli enerji üretim tesislerine kısayla daha 
verimli ve emisyon parametreleri açısından daha temiz enerji üretim araçlarıdır. Hidrojen dışındaki 
yakıtlarla çalışmanın yarattığı temel problem doğalgaza sonradan eklenen sülfür gibi yakıtın 
içerisindeki elektrokimyasal proseste istenmeyen diğer bileşenlerin ayrılmasıdır. Ticari yakıt pilleri 
yakıt içerisindeki istenmeyen bileşenleri ayıracak donanım ile birlikte temin edilirler.  
 
Tüm yakıt pilleri doğru akım üretirler ancak bina uygulamaları söz konusu olduğunda alternatif akıma 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle sabit yakıt pilleri doğru akımı alternatif akıma dönüştürmek için 
invertörler içerirler. Yakıt pili performansını etkileyen en önemli parametrelerden birisi kontrol 
sistemidir. Doğru akımın alternatif akıma dönüştürülmesi, istenen voltaj ve frekansın tutturulması 
dolayısıyla üretilen elektriğin kalitesinin garanti edilmesi kontrol sisteminin performansı ile ilgilidir. Yakıt 
pili kontrol sistemi basit bir kazan otomasyonu gibi algılanmamalıdır. Yakıt pillerinin sık devreye girip 
çıkması yakıt pili yığınının ömrünü azalttığından istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle yakıt pilleri 
yüksek performanslı entegre kontrol sistemlerine ihtiyaç duyarlar.  
 
Birincil enerjiden yararlanma oranını arttırmak için yakıt pillerinin kojenerasyon veya trijenerasyon 
mantığı içerisinde kullanılmaları en uygundur. TEİAŞ 2007 yılı verilerine göre elektrik üretiminde 
birincil enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı Şekil – 6’da verilmiştir. 2007 yılı verileri dikkate 
alındığında dışa bağımlı olduğumuz doğal gazın elektrik üretimindeki payı ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının elektrik enerjisi üretiminde kullanılma oranının düşüklüğü dikkat çekicidir. Yine TEİAŞ 
2007 verilerine göre toplam şebeke kayıplarının oranı ise %14,5’tur.[3]  
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Şekil 5. Türkiye’de Birincil Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretiminde Kullanımının Yüzdesel Dağılımı [3] 



  ___________________________________________ 177 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Teknolojik Araştırma Bildirisi

Ülkemizde doğalgaz çevrim santrallerinde atık ısıdan da buhar türbinleri ile yararlanılması durumunda 
%50 gibi bir verimle elektrik üretilebilmekte, dolayısıyla ciddi bir ekonomik kayıp olmaktadır. TEİAŞ 
verileri bu perspektif ile incelendiğinde satın alınan doğal gazın büyük oranda kullanılamadan atık ısı 
olarak atmosfere salındığı görülür. Doğal gaz dışındaki fosil yakıtlar ile çalıştırılan klasik bileşik ısı güç 
üretim uygulamaları ise birincil enerjiden yararlanma oranını arttırmakla birlikte emisyon oranları yakıt 
pillerine kıyasla daha yüksek, verimleri ise Carnot verimi ile sınırlı olduğundan daha düşüktür. Yakıt 
pilleri ise kısmi yüklerde bile yaklaşık olarak tam yük veriminde çalışırlar. Sonuç olarak bakıldığında 
yakıt pillerinin geleneksel enerji üretim yöntemlerine kıyasla küresel sürdürülebilirlik ve sera gazı 
emisyonlarının azaltılması açısından daha avantajlı olduğu görülür.  
 
Yakıt pillerinin verimlerinin geleneksel sistemlere kıyasla daha avantajlı olmasının en önemli nedeni 
kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüşümünde hareketli bir parça kullanılmayışıdır. Dolayısıyla 
sürtünmeden kaynaklı tersinmezlikler yakıt pilinde söz konusu değildir. Hareketli parça bulunmayışı 
yakıt pillerini geleneksel uygulamalara kıyasla daha güvenilir yapar. Geleneksel kojenerasyon 
uygulamaları oturma alanları ve gürültü seviyeleri açısından da yakıt pillerine kıyasla dezavantajlıdır. 
Ticari yakıt pilleri sessiz çalıştıklarından enerji merkezinin konumlandırılmasında ciddi bir esneklik 
sağlar.  
 
 
 
 
3. YAKIT PİLİ TİPLERİ VE BİNALARDA KULLANIMI 
 
Binalarda kullanılan veya bu amaçla geliştirilmekte olan 5 çeşit yakıt pili uygulaması bulunmaktadır. 
Yakıt pilleri genellikle kullanılan elektrolitin tipine göre isimlendirilirler. Bunlar sırasıyla; 
 

• Proton Değişim Membranlı Yakıt Pilleri (PDMYP) 
• Alkali Yakıt Pilleri  (AYP) 
• Fosforik Asit Yakıt Pilleri (FAYP) 
• Erişmiş Karbonat Yakıt Pilleri (EKYP) 
• Katı Oksit Yakıt Pili (KOYP)  

 
Yukarıda sıralanan erimiş karbonat yakıt pilleri ve katı oksitli yakıt pillerinin ticari uygulamaları 
geliştirilmiş olmasına rağmen sadece fosforik asitli yakıt pillerinin gerçek anlamda ticari uygulamaları 
bulunmaktadır. Aşağıda sırasıyla yakıt pilleri ve genel uygulama alanları incelenmiştir.  
 
 
3.1 Proton Değişim Membranlı Yakıt Pilleri (PDMYP) 
 
Proton değişim membranlı yakıt pilleri elektrolit olarak katı polimer kullanır. Çalışma sıcaklıkları 
düşüktür (80ºC) ve polimer elektrot korozyon riskini ortadan kaldırmaktadır. İlk çalıştırma ataletleri 
düşük olduğundan diğer yakıt pillerine kıyasla daha kısa sürelerde devreye alınabilirler. Çalışma 
sıcaklıklarının düşük olması harici yakıt reformasyonu gerektirir ancak aynı nedenle izolasyon 
gereksinimleri de azdır [4].Proton değişim memranlı yakıt pillerinin özellikle küçük çaplı ticari ve evsel 
kojenerasyon uygulamaları dikkat çekicidir. Aşağıdaki diyagram incelendiğinde 10kW altı yakıt pili 
uygulamalarının ağılıkla proton değişim membranlı yakıt pillerinden oluştuğu görülür.  
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Şekil 6. Kullanılan Teknolojiye Göre 10kW’tan Küçük Yakıt Pillerinin Oransal Dağılımı [1] 
 

Konut uygulamalarında proton değişim hücreli yakıt pillerine olan ilgili gittikçe artmaktadır. Özellikle 
Almanya’da “Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojisi Geliştirme Programı–2006” çerçevesinde 1- 5kW arası 
yakıt pillerinin geliştirilmesi teşvik edilmekte ve 2020 yılı vizyonu olarak her yıl 72.000 evsel ünitenin 
1,700 € /kW maliyetle üretimi hedeflenmektedir [1]. Japonya ve Kanada da küçük ölçekli yakıt pillerinin 
kullanımı ve geliştirilmesi teşvik edilmektedir.  
 
 
3.2 Alkali Yakıt Pilleri (AYP) 
 
Alkali yakıt pilleri üretimi en ucuz yakıt pilidir ve ilk olarak Apollo uzay programı için geliştirilmiştir. 
Alkali yakıt pilleri saf hidrojene ihtiyaç duymaktadır ve havadaki karbondioksit yakıt piline girmeden 
önce ayrılmadır [4]. Bu iki temel engel ve yaygın bir hidrojen altyapısının olmayışı bu yakıt pillerinin 
binalarda kullanımını ve bu yöndeki teknolojik gelişmeleri şimdilik yavaşlatmaktadır.  
 
 
3.3 Fosforik Asit Yakıt Pilleri (FAYP) 
 
Fosforik asit yakıt pilleri ticari açıdan en başarılı ve pek çok saha koşulunda test edilmiş yakıt pilleridir  
Günümüz itibariyle bina uygulamaları için alt ısıl değere göre %42 elektrik üretim verimiyle çalışan 
400kW’lık paket fosforik yakıt pili üniteleri temin edilebilmekte ve bunların paralel çalıştırılması ile daha 
yüksek kapasitelere çıkılabilmektedir. Bugüne kadar denenmiş en büyük fosforik asit yakıt pili 
uygulaması Tokyo Elektrik Tarafından. 1991 – 1997 yılları arasında 230.000 işletilmiş olan 11MW’lık 
yakıt pili güç santralidir [5]. 
 

 
 

Şekil 7. 6 Adet Paralel Olarak Çalışan 200kWe’lık Fosforik Asitli Yakıt Pilleri [1] 
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Konsantre fosforik asit elektrolit ile çalışan fosforik asit yakıt pillerinin işletme sıcaklıkları 150 – 
200ºC’dir. Soğutucu olarak hava veya su kullanılabilir. Fosforik asitli yakıt pillerinin CO2 
kontaminasyonuna duyarlılıkları azdır ancak karbonmonoksite karşı daha hassastırlar [4]. Bunun en 
önemli avantajı yakıt reformasyonu maliyetinin düşmesi ve arıtma tesislerinden elde edilen yüksek 
kontaminasyon riski bulunan çeşitli gazlar ile çalışabilme imkânı sağlamasıdır. Bunun tipik 
örneklerinden birisi arıtma tesislerinde anaerobik çürütme prosesi sonucunda açığa çıkan gazların 
kullanımıdır. Burada açığa çıkan gazlar hacimsel olarak yaklaşık %65 – 70 metan (CH4 ), % 25 -30 
oranında karbondioksit (CO2), az miktardan sülfür bileşenleri ile diğer gazlardan oluşur. Almanya 
Colonge’de 200kWe kapasitesinde ticari bir fosforik asit yakıt pili ünitesi arıtma tesisine başarıyla 
entegre edilmiş ve anaerobik çürütme prosesi sonucu açığa çıkan gazlar bir ön şartlandırma 
ünitesinde geçirilerek yakıt pilinde kullanılmıştır. 2004 yılı verilerine göre yakıt pili arıtma tesisinin 
elektrik ihtiyacının %50’sini karşılamaktadır [5]. 
 
 
3.4 Erimiş Karbonat Yakıt Pilleri (EKYP) 
 
Elektrolit olarak erimiş karbonat tuzu karışımı kullanan bu yakıt pilleri 650ºC gibi yüksek sıcaklıklarda 
çalışırlar. Yakıt pili performansı çalışma sıcaklığına oldukça bağımlıdır. Bugün artık 250kWe 
kapasitesindeki ticari üniteler temin edilebilmektedir. Yüksek sıcaklıklarda çalışıldığından dâhili gaz 
reformasyonu mümkündür. Dahili gaz reformasyonu ilk yatırım maliyetinin düşmesine yardımcı olur. 
Gelecekte bu ürünlerin piyasaya daha yoğun bir şekilde penetrasyonu ile ilk yatırım maliyetleri fosforik 
asitli yakıt pillerinin aleyhine değişebilir. Yüksek sıcaklık çalışmaları nedeniyle büyük çaplı 
kojenerasyon uygulamaları için uygundurlar. Ancak kullanılan sıvı elektrot oldukça koroziftir. Yüksek 
sıcaklıkta çalışma bazı materyal problemlerini de beraberinde getirir. Amerika, Japonya ve 
Almanya’da çeşitli erimiş karbonat yakıt pili uygulamaları bulunmaktadır [4]. 
 
 
3.5 Katı Oksit Yakıt Pilleri (KOYP) 
 
Katı oksitli yakıt pilleri yaklaşık 1000ºC sıcaklığında çalışırlar. Bu yüksek çalışma sıcaklığı erimiş 
karbonatlı yakıt pilleri gibi dahili yakıt reformasyonuna izin verir ve atık ısı yüksek kapasitede türbinleri 
çevirmek için kullanılabilir. Yüksek çalışması sıcaklığının yarattığı temel sorunlarda birisi uzun devreye 
alma süreleridir. Isı kayıplarını önlemek ve personeli korumak için ciddi ısı yalıtımı gereksinimi vardır. 
Üst ısıl değere göre verimleri oldukça yüksektir. Verim değerleri %45 -60 arasında olabilir. Katı oksitli 
yakıt pilleri yüksek kapasiteli kojenerasyon potansiyelleri nedeniyle gelecek sabit yakıt pili 
uygulamalarının en önemli adaylarındadır[4]. 
 
 
 
 
4. YAKIT PİLLERİ İÇİN PRATİK UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
Bu bölümde yakıt pillerinin binalarda kullanımı ile ilgili mevcut uygulamalardan yola çıkarak okuyucuya 
genel bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmıştır. İncelenen yakıt pili uygulamaları bugüne kadar 
özellikle Amerika’da pratik tecrübesi yapılan yüzme havuzları, kışlalar, endüstriyel mutfak ve 
çamaşırhaneler ile ofis binaları gibi farklı fonksiyonlara sahip yapılardaki fosforik asit yakıt pili 
uygulamalarını içermektedir [6]. Ele alınan örneklerden sağlanan veriler ve işletme deneyimleri mevcut 
ticari fosforik asitli yakıt pillerinin geliştirilmesinde kullanılmıştır.  
 
 
4.1 Kullanım Sıcak Suyu Üretimi  
 
200kWe elektriksel, 263kW ısıl kapasitede ticari bir fosforik asitli yakıt pili ihtiyaç duyulan baz elektrik 
yükünün karşılanmasının yanında kullanım sıcak suyu talebinin karşılanması veya mevcut sistemlerin 
desteklenmesi amacıyla kullanılabilir. Şekil-9’da fosforik asitli bir yakıt pili için şematik uygulama detayı 
verilmiştir. Burada sıcak su ihtiyacı olmadığı zaman boylerdeki su yakıt piline geri döndürülerek boyler 
ve sirkülasyon hattı su sıcaklığının sabit tutulması sağlanmaktadır. Yakıt pili ayar değeri ise kazanın 
biraz üzerinde tutularak sıcak su talebi olduğunda öncelikle yakıt pilinden yararlanılmaktadır. Sıcak su 



  ___________________________________________ 180 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Teknolojik Araştırma Bildirisi

talebinin yakıt pili tarafından sağlanamaması durumunda ise kazan devreye girmektedir. 12ºC soğuk 
su giriş sıcaklığı için yakıt pili yaklaşık olarak 250kW ısıl kapasite sağlayabilmektedir.  
 

 
 

Şekil 8. Fosforik Asit Yakıt Pili Kullanım Sıcak Suyu Uygulaması [6] 
 
 

4.2 Mahal Isıtması 
 
Fosforik asitli bir yakıt pilinin mevcut bir buharlı ısıtma sistemine entegrasyonu Şekil 10’da şematize 
edilmiştir. Sisteme ilave edilen 1,6 l/s’lik pompa ısıtma hattı üzerinden geri dönen suyu yakıt pili 
üzerinden çevirerek tekrar sisteme göndermektedir. Yakıt pili devresinin yeterli ısıtmayı sağlaması 
durumunda mevcut buharlı ısıtma sistemine ihtiyaç duyulmamaktadır.  
 

 
Şekil 9. Mevcut Bir Buharlı Isıtma Sistemine Yakıt Pili Entegrasyonu [6] 

 
 
4.4 Yüzme Havuzu Isıtması 
 
Yakıt pillerinin ısıtma amaçlı uygulamalarına bir örnekte havuz suyu ısıtılmasıdır. Aşağıda ele alınan 
uygulamada yakıt pili devresi havuz suyu ısı değiştiricisinden önce konumlandırılarak ön ısıtma 
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yapılmıştır. Burada yakıt pili öncelikle elektrik üretimi için kullanılmaktadır. Havuzun kesikli çalışması 
birincil enerjiden yararlanma verimini düşürecektir. Yakıt pili ile kojenerasyon veya ısıtma 
uygulamalarında birincil enerjinin verimli kullanımı açısından sürekli ısıtma veya sıcak su ihtiyacı olan 
yapılar daha avantajlıdır.  

 
 

Şekil 10. Yakıt Pili İle Havuz Suyu Isıtılması [6] 
 
 

4.5 Absorbsiyonlu Soğutma 
 
Yakıt pilinin absorbsiyonlu soğutma grubu yardımıyla konvansiyonel bir soğutma grubuna 
entegrasyonu Şekil-12 verilmiştir. Burada absorbsiyonlu soğutma grubu ön soğutma yaparak 
konvansiyonel soğutma grubu üzerindeki yükün azalmasını sağlamaktadır. Bu örnekte absorbsiyonlu 
soğutma grubunu çalıştırmak için yakıt pilinin yüksek sıcaklıkta dışarı attığı ısıdan yararlanılmıştır. 
Yakıt pili sistemi tasarlanırken ele alınan binanın ısıtma, soğutma ve elektrik yüklerinin mevsimlik 
dağılımı çıkarılmalıdır. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkacak yük profiline göre optimum bir sistem 
seçimi yapılarak yakıt pili sisteminin baz elektrik veya ısıtma yüküne göre tasarımı yapılabilir ya da 
yakıt pillerinin paralel çalıştırılması ile yüksek kapasite ihtiyaçları karşılanabilir.  
 

 
Şekil 11. Yakıt Pilinin Absorbsiyonlu Soğutma Uygulaması [6] 
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Şekil-13’te ise yine havuz ısıtması temelli bir trijenerasyon uygulaması verilmiştir. Yakıt pilinin yüksek 
sıcaklıktaki atık ısısı absorbsiyonlu soğutma grubunu tahrik etmekte kullanılırken, düşük sıcaklıktaki 
atık ısı ise havuz ısıtmasında kullanılmaktadır. Havuz işletme rejimine göre bu sistem %80 – 90 arası 
bir verimle ve konvansiyonel sistemlere kıyasla daha düşük emisyon değerleri ile çalıştırılabilir.  

 
 

Şekil 12. Yakıt Pili İle Trijenerasyon Uygulaması [4] 
 
 
 
 

5. TİCARİ YAKIT PİLİ UYGULAMALARININ GELECEĞİNİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ 
 
Yakıt pili teknolojisi ile ilgili mevcut pazar koşulları incelendiğinde fosforik asit yakıt pillerinin bina 
uygulamaları özelinde diğer yakıt pillerine kıyasla daha başarılı olduğu görülmektedir. Yakıt pili 
maliyetlerinin düşmesi için gerekli olan seri üretim koşullarının oluşması direkt olarak yakıt pillerinin 
konvansiyonel sistemlere karşı yakalayacağı ticari başarı ile ilgilidir. Mevcut eğilimler incelendiğinde 
önümüzdeki 10 yıl süresinde çeşitli Avrupa ülkeleri ile Amerika ve Japonya’da yakıt pili üretimi ve 
kullanımı konusunda aşama kaydedileceği görülmektedir.  
 
Sera gazı emisyonlarındaki artışın önüne geçilebilmesi için uygulamaya konulan çeşitli yasal 
prosedürler ve Kyoto Protokolü gibi uluslar arası antlaşmalar yakıt pillerinin de içerisinde bulunduğu 
çeşitli temiz enerji teknolojilerini yakın ve ortada vadede daha ön plana çıkaracaktır. Çeşitli teknolojiler 
sadece elektrik üretim verimleri açısından karşılaştırıldığında kombine doğal gaz çevrim santralleri 
(KGÇS) gibi mevcut bazı teknolojilerin verimlerinin yakıt pilleri ile sıkı rekabet halinde olduğu 
görülmektedir.  
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Şekil 13. Çeşitli Elektrik Üretim Teknolojilerinin Alt Isıl Değer Göre Elektrik Üretim Verimleri [7] 
 

Doğal gaz çevrim santrallerinde atık ısı yoluyla buhar üretilmekte ve buhar daha sonra buhar 
türbininden geçirilerek tekrar elektrik üretilmektedir. Doğalgaz kullanan fosforik asit yakıt pillerinin 
elektrik üretim verimleri doğalgaz çevrim santrallerine kıyasla düşük gözükmesine rağmen yakıt 
pillerinin bileşik ısı güç üretimi mantığı içinde kullanılmalarıyla toplam verim %90 mertebelerine 
çıkmaktadır. Enerji iletim hatlarındaki kayıplarda dikkate alındığında merkezi olmayan elektrik 
üretiminde yakıt pillerinin sağladığı avantaj artmaktadır. Son yıllarda üzerinde durulmaya başlanan 
hidrojen türbinlerinin verimlerinin yüksekliği ise dikkat çekicidir. Gelecekte özellikle katı oksitli ve erimiş 
karbonat yakıt pillerinin ticari uygulamalarının artmasıyla konvansiyonel sistemlerle yakıt pilleri 
arasındaki farkın açılacağı tahmin edilmektedir.  
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Şekil 14. Çeşitli Elektrik Üretim Teknolojilerinin CO2 Emsiyonu Değerleri [7] 
 

Yakıt pilleri CO2 emisyonları açısından değerlendirildiğinde özellikle ticari başarı yakalamış fosforik 
asitli yakıt pillerinin emisyon değerlerinin doğalgaz çevrim santrallerine kıyasla daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Karbondioksit emisyonları açısından görülen bu belirgin problem yakıt pillerinin atık 
ısısından yararlanılması yoluyla aşılabilmektedir. Tipik bir yakıt pilli kojenerasyon uygulaması 
doğalgaz çevrim santrallerine kıyasla sera gazı emisyonlarında yaklaşık %10-30 arasında azalma 
sağlar [8]. Yukarıdaki karşılaştırmada merkezi güç santralinden kullanım noktasında kadar olan 
kayıplar dikkate alınmamıştır. Hat kayıplarının dikkate alınması durumunda kullanıcıya ulaştırılması 
gereken birim kilowatt elektrik enerjisi için doğalgaz çevrim santralinde daha fazla doğalgaz yakılması 
gerekeceğinden merkezi güç santrallerinin karbondioksit emisyonu açısından performansı düşecektir.  
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Şekil 15. Doğal Gaz Yakıt Pili Emisyon Oranlarının Yaklaşık Yüzdesel Karşılaştırması 

 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Ek-6’da verilen CO2 emisyon parametreleri ile mevcut ticari 
yakıt pili uygulamalarının emisyon performansları karşılaştırıldığında, yakıt pillerinin hidrolik enerji 
hariç diğer uygulamalara göre emisyon değerlerinin düşük olduğu görülmektedir. Bu durum yakın 
gelecekte BEP yönetmeliğinin yaratacağı yeni olanaklar ve zorunluluklar dikkate alındığında yakıt pili 
teknolojisinin Türkiye’de yerleşebilmesi açısında bir avantaj yaratabilir.  
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Şekil 16. FAYP CO2 Emisyonu İle BEP Yönetmeliği Emisyon Parametrelerinin Karşılaştırılması [8] 

 
Fosil yakıtlı merkezi güç santrallerinin NOx salınımları açısından performansları ise oldukça düşüktür. 
Sülfür oksitleri ile birlikte asit yağmurlarına yol açan bu kirletici gazların salınımdaki artışın başlıca 
kaynaklarından biriside merkezi güç santralleridir. Yakıt pilleri ise hidrojen kullanılması durumunda sıfır 
emisyon ile enerji üretebilmektedir. Ancak merkezi bir hidrojen servis sağlayıcısının olmayışı, 
hidrojenin fosil yakıtlardan veya anerobik çürütücülerin kullanılması gibi ikincil yöntemlerden 
üretilmesini zorunlu kılmaktadır. Hidrojen üretiminin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan sistemler 
yardımıyla yapılması günümüzde değerlendirilen seçeneklerden biridir. Yakıt pillerinin enerji 
üretiminde gerçek anlamda baskın aktörlerden biri olabilmesi muhtemelen, öncelikle taşıtlarda 
kullanımının yaygınlaşması ve bununla beraber hidrojen üretimi ile satışına dair belli bir altyapının 
gelişmesinden sonra mümkün olacaktır. Yakıt pilleri dahil düşük emisyonlu sürdürülebilir enerji 
çözümlerinin yaygınlaşması sadece tekil çabalarla değil sera gazı salınımının azaltılmasını zorlayıcı 
yasal düzenlemelerin yapılması ve aynı zamanda teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi ile mümkün 
olabilir.  
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Şekil 17.  Çeşitli Elektrik Üretim Teknolojilerinin NOx Emisyonu Değerleri [7] 
 

Yakıt pillerinin yaygın kullanımındaki temel engellerden belki de en önemlisi yüksek ilk yatırım 
maliyetleridir. Yakın zamanda pazara girmiş olan 400kW’lık fosforik asit yakıt pilleri için 3000 – 
4000$/kWe ilk yatırım maliyeti öngörülmektedir. Üretici firma bir önceki seri 200kW’lık fosforik asit 
pilleri için öngörülen 40.000 saatlik işletme ömrünün yeni nesil ünitelerde iki katına çıkacağını 
belirtmektedir. 200kW’lık üniteler gerçek saha koşullarında 40.000 saat ve üzeri çalışma saatlerini 
yakalamışlardır. Mevcut fosforik asit pili uygulamalarında yaklaşık 5 sene olan yakıt pili yığını ömrünün 
artması yakıt pili kullanımının yaygınlaşmasına yardımcı olacaktır. Katı oksit ve erimiş karbonat yakıt 
pili teknolojileri henüz deneme ve geliştirme safhasında veya yaygın ticarileşme öncesi evrelerinde 
bulunduklarında maliyetleri konvansiyonel sistemler ile karşılaştırılamayacak kadar yüksektir. Fosforik 
asit yakıt pilleri için bakım maliyetleri ise 0.015 – 0.025$/kWh mertebelerindedir. Fosforik asit yakıt pili 
üreticilerinin yıllık toplam 3000 adet ünite satışı baz alınarak öngördükleri ilk yatırım maliyeti ise 
1200$/kWe, DOE ( Amerikan Enerji Bakanlığı )’nin gelecek projeksiyonu ise 1500$ /kWe’tir [4]. 
 
Fosforik ait yakıt pilleri yüksek maliyetlerine rağmen finans sektörü gibi enerji kesintilerinin maliyetinin 
milyon dolarları bulabildiği sektörlerde başarıyla uygulanmıştır. Bankacılık, telekomünikasyon gibi 
yoğun bilgi akışının olduğu sektörlerde elektrik kesintisi, voltaj dengesizlikleri ve hatlardaki 
kalitesizlikler nedeniyle veri kaybı yaşanması çok ciddi ekonomik kayıplara neden olabilmektedir. Yakıt 
pillerinin maliyeti bu gibi problemlerin maliyetinin kabul edilemediği sektörlerde önemsiz kalmaktadır. 
First National Bank of Omaha (Amerika) bilgi işlem merkezi fosforik asitli yakıt pillerinin tam anlamıyla 
ticari uygulamalarından birisidir[4].Toplam 4 adet 200kWe kapasitesinde fosforik asit yakıt pili 
kesintisiz güç kaynağı olarak kullanışmış, atık ısıdan da ısıtmada yararlanılmıştır. Yakıt pillerinin her 
biri 57,6m³/h doğalgaz tüketmekte buna karşılık 200kWh elektrik ve 263kWh atık ısı üretmektedir. 
Kullanılan her bir yakıt pili ünitesinin boyutları 3m x 5,5m x 3m şeklindedir ve dâhili montaj yapılmıştır.  
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Şekil 18. Fosforik Asit Yakıt Pili Banka Bilgi İşlem Merkezi Kesintisiz Enerji Kaynağı Uygulaması [1] 
 

Yakıt pilleri Türkiye özelinde değerlendirildiğinde bazı özel problemler ve avantajlar ortaya 
çıkmaktadır. Yüksek şebeke kayıpları yakıt pilli kojenerasyon uygulamaları ile azaltılabilir ve özellikle 
güney bölgelerimizde güneş enerjisi destekli hidrojen üretim tesislerinin kurulumu ve bunların yakıt 
pilleri ile entegrasyonu değerlendirilebilir. Ancak yakıt pili hiç şüphesiz yapı sektörü için çok yeni bir 
teknolojidir. Bakım, montaj ve işletme gereksinimlerinin karşılanması uzmanlık gerektirir. Yukarıda 
öngörülen ilk yatırım ve bakım masraflarının Türkiye koşullarında farklılık gösterebileceği de dikkate 
alınmalıdır.  
 
 
 
6. MEVCUT BİR OFİS BİNASINA YAKIT PİLİ ENTEGRASYONU 
 
İstanbul şartlarında toplam kapalı alanı yaklaşık 18.000m² olan, 12 katlı, taze havalı klima santrali ile 
iklimlendirilen ve yardımcı sistem olarak dört borulu fan-coil kullanılan bir ofis binasından yakıt pili 
entegrasyonu aşağıda incelenmiştir. Bina ısıtma ve soğutma yüklerini karşılamak için sırasıyla 
1200kW’lık 1 adet sıcak su kazanı ve toplam 1300kW kapasitesinde 2 adet hava soğutmalı vidalı 
soğutma grubu seçilmiştir. Sistem ısıtma, soğutma ve elektrik yüklerinin Carrier HAP–4.4 yazılımı 
yardımıyla senelik simülasyonu yapılarak yük profili çıkarılmıştır. Seçilecek yakıt pili ve sistem 
karakteristikleri simülasyon sonuçlarına göre belirlenmiştir. Yapılan senelik simülasyonda baz elektrik 
yükü 800kWe olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre 400kWe kapasitesindeki iki adet ticari fosforik asit 
yakıt pili binanın baz elektrik yükünü karşılayabilmektedir.  
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Şekil 19. Mevsimlere Göre Günlük Baz Elektrik Tüketim Profilleri 
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Şekil 20. Aylara Göre Toplam Elektrik Enerjisi Tüketimleri  
 

Yakıt pillerinin binalara entegrasyonu; elektriksel yükün izlenmesi, ısıl yükün izlenmesi, elektriksel baz 
yükün karşılanması, ısıl baz yükün karşılanması gibi farklı yollarla yapılabilir. Ele alınan örnekte baz 
elektrik yükünün karşılanması ve atık ısıdan da trijenerasyon mantığı içerisinde yararlanılması en 
optimum çözüm olarak gözükmektedir. Kullanılması düşünülen yakıt pilinin karakteristikleri Tablo-1’de 
verilmiştir.  

 
Tablo 1. Ticari Fosforik Asit Yakıt Pili Yakıt Pili Karakteristikleri  

 
    
Kapasite,kWe 400 
Boyut, m²/kWe 5,5 
Elektriksel Verimi %42 
Elektriksel Verimi - %50 Yükte  %42 
Toplam Verim %90 
Toplam Isıl Kapasite, kWt 500 
CO2 Emisyonu  508kg/MWh 
CO Emisyonu  0.004kg/MWh 
NOx Emisyonu  0.026kg/MWh 
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Şekil 21. Fosforik Asit Yakıt Pilinin Mevcut Isıtma / Soğutma Sistemine Entegrasyonu  
 
400kWe kapasitesindeki bir ticari fosforik asit yakıt pilli 110ºC dönüş suyu sıcaklığına göre 121ºC’de 
230kW, 27ºC dönüş suyu sıcaklığına göre 60ºC’de 270kW olmak üzere toplam 500kW ısı açığa 
çıkarabilir. Yüksek sıcaklık derecesindeki atık ısıdan yararlanılmaması durumunda tüm atık ısı 500kW 
olarak düşük sıcaklık derecesinde kullanılabilmektedir. Yüksek sıcaklık derecesindeki atık ısının sıcak 
su tahrikli absorbsiyonlu soğutma grubunda kullanılmasıyla 80ºC giriş 71 ºC dönüş suyu sıcaklığına 
göre yaklaşık 300kW soğutma yapılabilmektedir. Ancak absorbsiyonlu soğutma grubunun sisteme 
entegrasyonu ilave bir soğutma kulesinin de kullanımını gerektirmektedir. Kışın ise her iki fosforik asit 
pilinden elde edilecek 80ºC’deki 460kW’lık atık ısı direkt olarak ısıtmada kullanılacaktır.  
 
Senelik bazda yapılan saatlik simülasyon sonuçlarına göre 2009 yılı şubat ayı verileri baz alındığında 
aydınlatma ve diğer elektrik yükleri de dahil olmak üzere konvansiyonel sistem toplam yıllık elektrik 
enerjisi maliyeti yaklaşık 782.000TL, toplam yıllık elektrik ve doğalgaz maliyeti ise 980.000TL 
civarındadır. Yıllık CO2 emisyonu miktarı ise 2.500.000 kg olarak bulunmuştur.  
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Şekil 22. Konvansiyonel Sistemde Bina Aylık Elektrik Maliyetinin Aylara Göre Dağılımı 
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Şekil 23. Konvansiyonel Sistem İle Yakıt Pilli Trijenerasyon Sisteminin Yıllık Maliyetinin 
Karşılaştırılması 

 
Yakıt pili entegrasyonu durumunda ise bina elektrik maliyeti düşmekte doğalgaz maliyeti ise 
artmaktadır. Toplamda ise yakıt pilli trijenerasyon sistemi yaklaşık olarak senelik %12 daha az 
maliyetle işletilebilmektedir. Küresel sürdürülebilirlik açısından sistem performansı incelediğinde ise 
yakıt pilli trijenerasyon sisteminin kullanılması durumunda toplam CO2 emisyonu miktarı ise 2.500.000 
kg’dan 1.895.000kg’a düşmekte yani toplam emisyon yaklaşık %24 azalmaktadır. Ancak burada 
belirtilmesi gereken önemli bir nokta mevcut binada merkezi bir kullanma suyu sistemi veya ihtiyacı 
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olmadığından yakıt pilinin düşük sıcaklıktaki atık ısısından faydalanılamadığıdır. Yakıt pilinin düşük 
sıcaklıktaki atık ısısından tamamıyla faydalanılabildiği düşünülürse, 540kW atık ısı ile sürekli rejimde 
45ºC’de (10ºC giriş su sıcaklığı kabulü ile)  1,8 l/s sıcak su üretilebilmektedir. Bu genelleştirilmiş 
yaklaşım üzerinden sıcak su üretiminin de konvansiyonel olarak yapıldığı durum ile yakıt pilli 
trijenerasyon sisteminin senelik maliyeti karşılaştırıldığında, yakıt pilli trijenerasyon sisteminin senelik 
maliyetinin %27, CO2 emisyonun ise yaklaşık %37 oranında daha az olduğu görülmektedir.  
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Şekil 24. Kullanım Sıcak Suyu İlavesi Durumunda Karşılaştırma 
 
Ele alınan bina özelinde yakıt pilli trijenerasyon sisteminin ilk yatırım maliyeti ve geri dönüş süreleri 
Şubat 2009 doğalgaz ve elektrik fiyatları baz alınarak incelendiğinde yakıt pili aleyhine dramatik bir 
fark ortaya çıkmaktadır. Fosforik asit yakıt pilleri için mevcut koşullarda 4000$/kWe ilk yatırım maliyeti 
öngörülmektedir. Bu değer dikkate alınarak, absorbsiyonlu soğutma grubu, soğutma kulesi gibi 
ekipmanlarında maliyetleri ilave edildiğinde yakıt pilli trijenerasyon sisteminin geri dönüş süresi 47 yıl 
gibi uzun bir süre olmaktadır. Bu değerlendirme yakıt pilinin atık ısısının kullanım sıcak suyu 
üretiminde de kullanıldığı düşünülerek tekrar yapıldığında ise geri dönüş süresi 18 yıl olmaktadır.  
 
 
 
7. SONUÇ 
 
Yukarıdaki analizin sonuçları gelecek 10 yıllık perspektif içerisinde değerlendirildiğinde yakıt pillerinin 
ticari binalarda yaygın kullanımının, yüksek verimli yakıt pillerinin konvansiyonel sistemlere kıyasla 
daha rekabetçi fiyatlarla pazara girmelerine bağlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada bir ofis binası 
ele alınmış olmasına rağmen, yakıt pilli kojenerasyon sistemleri sürekli sıcak su veya ısı ihtiyacı olan 
yapılar için daha uygun olabilmektedir. Yakıt pilleri çevresel etkileri ve sera gazı emisyonları açısından 
konvasiyonel sistemlere kıyasla daha yüksek performanslı bir çözüm olsa bile son kullanıcının yakıt 
pili gibi alternatif teknolojilerin kullanımına yönelmesi için sadece piyasa koşullarının olgunlaşması 
veya ilgili teknolojinin ucuzlaması değil, bu konuda kamusal teşviklerinde yapılması gereklidir. Artık 
insanoğlu sistem veya ekipman maliyetlerini değil, yaşamı sürdürebilme maliyetini hesaplamak ya da 
başka bir değişle CO2 emisyonu ekonomisi yapmak durumundadır. Yakıt pilleri bu açıdan 
değerlendirildiğinde özellikle otomotiv endüstrisinin tetiklemesiyle geniş bir hidrojen ekonomisinin 
ortaya çıkması durumunda, sıfır emisyonlu ve rekabetçi bir ısı-güç üretim aracı olabilecekleri 
görülmektedir.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, nem almalı (desisif)  iklimlendirme sistemlerinin özellikle hastane uygulamaları için 
ülkemiz koşullarında uygulanabilirliğinin araştırılması amacıyla Çukurova Üniversitesi Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Laboratuarında bir sistem kurulmuş ve deneysel 
olarak araştırılmıştır. Kurulan desisif iklimlendirme sisteminin detaylı analizlerini yapabilmek, 
performansını belirleyebilmek ve sistemde yer alan birçok üniteyi bağımsız olarak irdeleyebilmek 
amacıyla sistem üzerinde sıcaklık, nem, debi, elektrik tüketimi gibi çeşitli parametreler ölçülerek 
deneyler gerçekleştirilmiştir. Yazın yapılan deneylerde, iklimlendirilen ortamın sıcaklığı 26oC’ye ve 
rölatif nemi %50’ye ayarlanmış olup, deneyler süresince hava debisi sabit tutulmuştur. Bu durumda, 
gerekli üfleme sıcaklığı ve rölatif nemi sağlamak için nem alma ünitesine giren rejenerasyon havasının 
sıcaklığı ve diğer bazı parametreler sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilmektedir. Bu 
bildiride, deney düzeneğinden elde edilen ilk deneysel veriler sunulmuş ve değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: İklimlendirme, desisif soğutma, nem alma, hijyen 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, a desiccant based air-conditioning system, which is constructed in the laboratories of 
Mechanical Engineering Department of Çukurova University, is investigated experimentally to study 
the suitability of the system for the health care facilities in which hygiene is crucially important. In this 
system, temperature, relative humidity, flow rate and power consumption are measured to carry out an 
energy analysis, to determine the performance of the system and to investigate the components in the 
system separately. In the experiments, temperature and relative humidity of air conditioned room are 
fixed at 26oC and %50 respectively. Flow rate of the air is kept constant during the experiments. 
Desired blowing temperature, regeneration temperature and some other parameters are controlled 
automatically to obtain the comfort conditions in a room. In this paper, first experimental datas at the 
desiccant based air-conditioning system is presented and evaluated. 
 
Key Words: Air-conditioning, desiccant cooling, dehumidification, hygiene 
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1. GİRİŞ 
 
İnsanlar, içerisinde yaşadıkları binaların kendilerine en iyi ısıl konforu sağlamasını isterler. Bu ısıl 
konfor da iklimlendirme ve ısıtma-soğutma sistemleri yardımıyla sağlanır. Fakat enerji gereksiniminin 
artması, bazı ekonomik problemler ve konvansiyonel iklimlendirme sistemlerinde kullanılan soğutucu 
akışkanların çevreye verdikleri zararlı etkiler sonucunda, son yıllarda alternatif iklimlendirme 
sistemlerine ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. 
 
Bu arayış içerisinde düşünülen sistemlerden birisi de nem almalı (desisif) iklimlendirme sistemleridir. 
Desisif sistemlerde, iklimlendirilecek mahale gönderilen hava, nem alıcı (kurutucu) madde (katı veya 
sıvı) üzerinden geçirilerek nemi düşürülmekte ve daha sonra istenilen konfor sıcaklığına kadar 
buharlaştırmalı soğutma veya konvansiyonel buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi tarafından 
soğutulmaktadır. Nem alıcı üzerindeki nem ise rejenerasyon havası olarak bilinen ikincil bir sıcak hava 
akımı tarafından uzaklaştırılmaktadır [1]. Daou ve ark. [2], mevcut desisif iklimlendirme teknolojilerini 
derleyerek, bu tür sistemlerin değişik uygulamalarını tartışmışlardır. Enerjinin gittikçe daha çok önem 
kazanmaya başladığı dünyamızda, desisif sitemlerin, enerji tasarrufu, düşük yatırım maliyeti, daha iyi 
iç hava kalitesi ve çevre koruması gibi avantajlarından dolayı kullanım potansiyeli olduğunu 
belirtmişlerdir. Özellikle ucuz bir enerji kaynağı (atık ısı veya güneş enerjisi) tarafından rejenere 
edilmeleri durumunda enerji tasarrufunun çok ciddi düzeylere çıkabileceğini belirtmişlerdir. 
Araştırmacılar desisif soğutmanın nemlendirmeli soğutma, tavandan soğutma gibi diğer teknolojiler ile 
birleştirilerek daha verimli hale getirilebileceğini belirtmişlerdir. İklimlendirme sistemlerinde uygulanan 
değişik nem alma sistemleri Mazzei ve ark. [3] tarafından da derlenmiş ve bir tiyatro salonu ile bir 
süper market için yapılan analizler neticesinde, desisif sistemlerin işletme maliyetlerinde büyük 
tasarruflar ve daha iyi nem kontrolü sağladığı, ancak ilk yatırım maliyetlerinde artışların olduğu 
belirtilmiştir. Desisif iklimlendirme sistemlerinin en önemli özelliklerinden birisi hijyen açısından uygun 
bir iklimlendirme sistemi olmasıdır [4]. Kovak ve Heimann [5], nem almalı soğutma teknolojisinin, 
sağlık kuruluşlarında ve kritik araştırma laboratuarlarında ciddi sağlık problemlerine ve salgınlara yol 
açan hava yoluyla yayılabilen bakteri, virüs, mantar, toz bitleri ve mantar sproları gibi biyolojik 
kirleticileri  (biyoaerosol) azaltmada etkin olup olmayacağını araştırmışlardır. Araştırmacılar üç ayrı 
sağlık kuruluşunda çalışan desisif soğutma sisteminde ölçüm yapmışlar ve ayrıca laboratuarda bazı 
deneyler gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda, desisif sistemlerin hava yoluyla gelen bakteri ve 
mantarlarda %93 seviyesinde azalma sağladığını tespit etmişlerdir. Bu azalmanın esas olarak nem 
alma tekerinde gerçekleştiği ancak azalmaya yol açan mekanizmanın tam olarak anlaşılamadığı 
bulunmuştur. Yazarlar biyoaerosollerin ciddi problem olduğu sağlık kuruluşları ve temiz oda 
uygulamalarında, desisif soğutma sistemlerinin kullanımını önermişlerdir. Bu sistemlerin alışılagelmiş 
sistemlere göre sağlık açısından daha uygun olduğu Phillips ve Wagner [6] tarafından da saptanmıştır. 
 
Bu çalışmada, nem almalı (desisif)  iklimlendirme sistemlerinin özellikle hastane uygulamaları için 
ülkemiz koşullarında uygulanabilirliğinin araştırılması amacıyla, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Laboratuarında bir sistem kurulmuş ve deneysel 
olarak araştırılmıştır. Kurulan desisif iklimlendirme sisteminin detaylı analizlerini yapabilmek, 
performansını belirleyebilmek ve sistemde yer alan birçok üniteyi bağımsız olarak irdeleyebilmek 
amacıyla sistem üzerinde sıcaklık, nem, debi, elektrik tüketimi gibi çeşitli parametreler ölçülerek 
deneyler gerçekleştirilmiştir. 
 
 
 
 
2. SİSTEM TANITIMI 
 
2.1. Deney Düzeneği ve çalışma prensibi 
 
Şekil 1’de tasarlanıp, kurulan nem almalı iklimlendirme sisteminin genel görünüşü verilmiştir. 
Sistemde, hastane iklimlendirmesi düşünülerek %100 temiz hava kullanılmakta ve üç adet hava kanalı 
(temiz, atık ve rejenerasyon) bulunmaktadır. Temiz hava kanalı, tamamı dışardan alınan taze havayı 
iklimlendirerek mahale iletmek için kullanılır. Atık hava kanalı yardımıyla, mahal içerisinden emilen 
hava dışarı atılmaktadır. Rejenerasyon hava kanalı ise nem alma ünitesinde emilen nemi 
uzaklaştırmak için kullanılır. Bu kanallara, kullanılan havayı sistemin amacına uygun olarak 
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şartlandırmak ve kontrol etmek amacıyla çeşitli elemanlar (nem alma ünitesi, ısı değiştiricisi, fan, 
soğutma grubu, ısıtıcı ünitesi, v.b.) yerleştirilmiştir. 
 
Temiz hava kanalına 1 noktasında alınan havanın nemi, nem alma ünitesinde (döner tip) 
düşürülmekte (1 2) ve kuru, ancak daha yüksek sıcaklıkta bir hava elde edilmektedir (2).  Aynı anda 
bir miktar sıcak hava (rejenerasyon havası) ters yönden nem alıcıya gönderilerek (14) taze havadan 
çekilen nem, nem alma ünitesinden uzaklaştırılmaktadır (14 15). Nem alma ünitesinden sonra, temiz 
hava 1 numaralı ısı değiştiricisinden geçirilerek (2 3), daha düşük bir sıcaklığa sahip olan dış ortam 
havası ile (11) bir ön soğutma işlemine tabi tutulmakta ve sıcaklığı düşürülmektedir. Bir sonraki 
aşamada ise temiz hava, yine bir ısı değiştiricisinden (2 numaralı) geçirilerek (3 4) sıcaklığı bir miktar 
daha düşürülmektedir. Bu ısı değiştiricisinde temiz havayı soğutmak için, mahalden çekilip, 
nemlendirilerek soğutulan (8 9) havadan yararlanılmaktadır (9 10). Mahalden çekilen hava 
içerisinde hastalıklara sebep olabilecek bakteriler bulunabileceğinden, mahale verilecek temiz hava ile 
mahal havasının karışmasını engellemek amacıyla 1 ve 2 numaralı ısı değiştiricisinin reküperatif tip 
olması gerekmektedir. 1 ve 2 numaralı ısı değiştiricilerinde temiz havadan sadece duyulur ısı 
çekilmekte, havanın mutlak neminde bir değişiklik olmamaktadır. 
 
2 numaralı ısı değiştiricisinden çıkan havanın sıcaklığı, son olarak buhar sıkıştırmalı bir soğutma 
grubu tarafından soğutulan su yardımıyla kuru soğutucu serpantinde (3 numaralı ısı değiştiricisi)  
üfleme sıcaklığına kadar düşürülmektedir. Burada temiz havanın içerisindeki su buharının 
yoğuşmaması için, serpantine gönderilen soğuk su sıcaklığının, soğutulan havanın çiğ noktası 
sıcaklığından en az 1oC daha yüksek olması sağlanmaktadır. Bunun için sisteme gerekli otomatik 
kontrol elemanları ve sensörler yerleştirilmiştir. Serpantinde dolaşan soğutulmuş suyun sıcaklığının 
ayarlanması için, su hattında bir üç yollu karıştırıcı vana kullanılmıştır.  
 
Tasarlanan bu sistemde mahale gönderilen temiz havadan nem alma işlemi sadece döner nem alıcıda 
gerçekleşmekte, diğer hiç bir ünitede (3 numaralı serpantin dahil) nem alma işlemi 
gerçekleşmemektedir. 
 
İklimlendirilen mahalden (7) atık hava kanalına emilen hava, soğu geri kazanımı amacıyla kullanılan 2 
numaralı ısı değiştiricisine gelmeden önce, bir nemlendirme ünitesinde nemlendirilmekte ve sıcaklığı 
düşürülmektedir. Bu işlemin amacı soğu geri kazanımını artırmaktır. Doyma eğrisine yakın bir noktaya 
kadar nemlendirilerek soğutulan atık hava (9), mahale gönderilen temiz havadan (3) 2 numaralı ısı 
değiştiricisinde ısı çekerek bu havayı soğutmakta (4), bu esnada kendi sıcaklığı da artmaktadır (10). 
Atık hava daha sonra dışarı atılmaktadır.  
 
Döner nem alıcıda temiz havadan çekilen nemin (1 2) uzaklaştırılması için sıcak rejenerasyon havası 
kullanılmaktadır. Rejenerasyon kanalına 11 noktasında emilen dış hava, mahale nemi alınarak 
gönderilen temiz havadan (2) 1 numaralı ısı değiştiricisinde ısı çekerek bu havayı soğutmakta (3), bu 
esnada kendi sıcaklığı da artmaktadır (12). Rejenerasyon havası daha sonra 4 numaralı ısı 
değiştiricisinde (rejeneratif tip) yine bir ön ısıtma işlemine tabi tutulmaktadır (12 13). Bu ısı 
değiştiricisinde hava, nem alma ünitesinden çıkan ve hala yeterince yüksek bir sıcaklığa sahip olan 
rejenerasyon havası (15) kullanılarak ısıtılmaktadır. 4 numaralı ısı değiştiricisinden çıkan hava (13), 
daha sonra, nem alma ünitesindeki nemi uzaklaştırmak için gerekli olan sıcaklığa (rejenerasyon 
sıcaklığı) kadar elektrikli ısıtıcılar kullanılarak ısıtılmaktadır (13 14). Bu çalışmada, gerekli 
rejenerasyon sıcaklığı son olarak elektrikli ısıtıcılar kullanılarak elde edilmektedir. Desisif sistemlerde, 
elektrikli ısıtıcılar yerine, işletme maliyetinin de düşürülebilmesi için yaygın olarak güneş enerjisi, atık 
ısı, doğal gaz, vb. ucuz enerji kaynakları kullanılabilmektedir. 14 noktasında nem alma ünitesine giren 
rejenerasyon havası, nem alıcıdaki nemi içine alarak soğumakta (15) ve 4 numaralı ısı 
değiştiricisinden geçirilerek (15 16) dışarı atılmaktadır (17).  
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Şekil 1. Tasarlanıp Kurulan Nem Almalı İklimlendirme Sisteminin Genel Görünüşü 
 
 
2.2. Ölçüm Sistemi 
 
Kurulan desisif iklimlendirme sisteminin detaylı analizlerini yapabilmek, performansını belirleyebilmek 
ve sistemde yer alan birçok üniteyi bağımsız olarak irdeleyebilmek amacıyla sistem üzerinde sıcaklık, 
nem, debi, elektrik tüketimi gibi çeşitli parametreler ölçülmektedir. Tablo 1’de sistemin farklı 
noktalarında (şekil 1) ölçülen parametreler verilmiştir. Burada verilen parametrelerin dışında, sistemde 
elektrikle çalışan her bir ekipmanın güç tüketimi, akım ve voltajlarının ayrı ayrı ölçülmesiyle 
belirlenmektedir. 
 
Sistemde kuru termometre sıcaklık ölçümleri K tip ısıl eleman çiftleri (hassasiyet 0.1oC) kullanılarak 
gerçekleştirilmektedir. Isıl eleman çiftlerinin çıktıları, referans sıcaklığı olarak kullanılan buz 
banyosundan geçirildikten sonra, veri toplama ünitesine gönderilmektedir. Sistemde, 4 noktasında 
yapılan çiğ noktası sıcaklık ölçümü, 0.2oC hassasiyete sahip bir sensör kullanılarak yapılmaktadır. 
Sistemin 6 farklı noktasında yapılan nem ölçümleri, rölatif nem sensörü (hassasiyet ±%2) kullanılarak 
yapılmaktadır. Sistemde bulunan üç farklı hava kanalı (taze, atık ve rejenerasyon) için debi ölçümü, 
pitot tüp ve fark basınç sensörü (hassasiyet ±%1) kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Debi ölçümü 
yapılan kanal kesitinin farklı noktalarındaki (şekil 1’de 2, 7 ve 15 noktası) fark basınçları ölçülerek, 
kesitteki ortalama hız hesaplanmakta ve debi belirlenmektedir. Sistemde elektrikle çalışan 
ekipmanların güç tüketimleri, ±%1.5 hassasiyete sahip modüller kullanılarak yapılan akım ve voltaj 
ölçümleriyle belirlenmektedir. Ölçülen tüm parametreler bir veri toplama ünitesine gönderilmekte ve 
anlık olarak kaydedilmektedir. 
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Tablo 1. Sistem Üzerinde Farklı Noktalarda Ölçülen Parametreler 
 

Ölçülen Fiziksel Büyüklük Ölçüm 
Noktası Sıcaklık Çiğ Noktası 

Sıcaklığı Rölatif Nem Debi 
(Basınç Farkı) 

1 X  X  
2 X   X 
3 X  X  
4 X X   
5 X    
6 X  X  
7 X  X X 
8 X    
9 X  X  
10 X    
11 X  X  
12 X    
13 X    
14 X    
15 X   X 
16 X  X  
17 X    

 
 
2.3. Sistemdeki Kontroller 
 
Sistemde yer alan birçok elemanın kontrolü için PLC (Programmable Logic Controller) kontrollü bir 
otomatik kontrol sistemi tasarlanmıştır. Tükettikleri güç, diğer ünitelere göre çok yüksek olan elektrikli 
ısıtıcıların elektrik beslemesi ve kontrolü için bir kontrol ünitesi, diğerleri için ise ayrı bir kontrol ünitesi 
tasarlanmıştır. Sistemde yer alan kontroller aşağıda başlıklar halinde verilmiştir. 
 
2.3.1. Elektrikli Isıtıcıların Kontrolü 
 
Elektrikli ısıtıcılar, hücrenin yerleştirildiği rejenerasyon hattında hava akışı olmadığı veya hava akışının 
durması durumunda devreden çıkacak şekilde tasarlanmıştır. Böylelikle elektrikli ısıtıcıların yüksek 
sıcaklıktan dolayı zarar görmeleri engellenmiştir. Nem alıcı rotorun korunması için de bu panoda yine 
bir kontrol yapılmıştır. Bu kontrolde, nem alıcı rotorun çalışmaması veya durması durumunda elektrikli 
ısıtıcılar devre dışı kalmaktadır. 
 
2.3.1.1. İklimlendirilen Mahalin Nem Kontrolü 
 
Temiz havadan uzaklaştırılan nemin, diğer bir deyişle iklimlendirilen mahale gönderilen havanın 
neminin, dolayısıyla da mahal içerisindeki havanın neminin kontrolü için rejenerasyon havasının 
sıcaklığı kullanılmaktadır. Rejenerasyon havası da son olarak elektrikli ısıtıcılar tarafından 
ısıtıldığından, mahal içersindeki havanın nem kontrolü elektrikli ısıtıcılar tarafından sağlanmaktadır. 
Mahal içerisindeki nem (pano üzerinden ayarlanabilmekte), nem sensörü kullanılarak anlık olarak 
ölçülmekte ve panodaki kontrol sistemine gönderilmektedir. Kontrol sistemi odadan ölçülen nem 
değerine göre elektrikli ısıtıcılara enerji vermekte veya kesmektedir.  
 
2.3.1.2. Nem Alma Ünitesine Giren Havanın Üst Limit Değerinin Kontrolü  
 
Yukarıda (Bölüm 2.3.1.1) açıklanan mahalin neminin kontrolü amacıyla ısıtıcı kontrolüne ilave olarak, 
sistemde ayrıca nem alma ünitesine gönderilen sıcak havanın üst limit değeri de kontrol edilmektedir. 
Bu hem nem alma ünitesini korumak hem de değişik rejenerasyon havası sıcaklıklarında deneyler 
gerçekleştirebilmek için tasarlanmıştır.  
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2.3.2. Sistemde Kullanılan Diğer Elemanların Kontrolü 
 
Kurulan nem almalı iklimlendirme sisteminde, aşağıda maddeler halinde verilen kontroller için ayrı bir 
PLC kontrollü pano tasarlanmıştır. PLC’nin giriş değerleri dokunmatik bir ekran üzerinden 
yapılabilmekte, ayrıca çıktılar da ekrandan görülebilmektedir.  
 
2.3.2.1. İklimlendirilen Mahal Sıcaklığının Kontrolü 
 
İklimlendirilen mahalin sıcaklığının kontrolü, soğuk su ısı değiştiricisine (soğutma serpantinine) 
gönderilen suyun sıcaklığının ayarlanması ile sağlanmaktadır. Su sıcaklığı ise su hattında kullanılan 
bir üç yollu karıştırıcı vana tarafından ayarlanmaktadır. Karıştırıcı vana ısı değiştiricisine giren suyun 
sıcaklığını, soğuk su deposundan alınan soğuk suyu, ısı değiştiricisinden çıkan ılık su ile karıştırarak 
ayarlamaktadır. Mahal içerisindeki hava sıcaklığı pano üzerindeki ekrandan set edilmektedir. Bu 
sıcaklık bir PT-100 sensörü tarafından hissedilmekte ve panodaki kontrol sistemine sinyal 
göndermektedir. Kontrol sistemi bu sinyali değerlendirerek karıştırıcı vanayı yönlendirmektedir.  
 
2.3.2.2. Soğuk Su Isı Değiştiricisinde Yoğuşma Kontrolü 
 
3 numaralı ısı değiştiricisi üzerinde yoğuşma olmaması için soğutma serpantinine giren suyun 
sıcaklığının, ısı değiştiricisi üzerinden geçen havanın çiğ noktası sıcaklığından büyük olması 
gereklidir. Kontrolün gerçekleştirilebilmesi için, soğutma serpantinine giren havanın çiğ noktası 
sıcaklığı ile suyun sıcaklığı anlık olarak bilinmelidir. Bu amaçla, serpantinin hava tarafı girişine bir çiğ 
noktası sıcaklık sensörü ve su hattı girişine de bir sıcaklık sensörü yerleştirilmiştir. Kontrol sistemi 
sensörlerden gelen sinyalleri anlık olarak değerlendirmekte ve üç yollu karıştırıcı vanayı 
yönlendirmektedir.  
 
Yukarıda da belirtildiği gibi, soğuk su hattında kullanılan üç yollu vana hem mahal havasının 
sıcaklığının ayarlanmasında hem de yoğuşmanın engellenmesinde kullanılmaktadır. Üç yollu 
karıştırıcı vana, öncelikli olarak mahal sıcaklığına göre çalışmaktadır. Fakat soğutma serpantinine 
giren suyun sıcaklığı, serpantin üzerinden geçen havanın çiğ noktası sıcaklığına önceden belirlenen 
bir ayar değeri kadar (pano üzerindeki ekrandan girilebilmektedir) yaklaşmasıyla, karıştırıcı vana 
mahal sıcaklık kontrolünü bırakıp, yoğuşmayı engelleyecek şekilde serpantine gönderilen su 
sıcaklığını belirli bir miktar artırmaktadır. 
 
2.3.2.3. Hava Debisi Kontrolü 
 
Sistemde üç adet hava hattı (taze, atık ve rejenerasyon) ve her bir hatta da bir adet fan yer almaktadır. 
Bu hatlardaki hava debisinin kontrolü, kullanılan fan motorlarının frekanslarının kontrolü (devir 
kontrolü) ile sağlanmaktadır.  
 
2.3.2.4. Döner Rejeneratörün Kontrolü 
 
İklimlendirme sisteminde ısı geri kazanımı için kullanılan elemanlardan biri de döner rejeneratördür. 
Bu rejeneratörün kullanılmasının sebebi nem alma ünitesinden geçip atmosfere atılacak olan havanın 
ısıl enerjisinden faydalanmaktır. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için nem alma ünitesinden gelen 
havanın sıcaklığı, ön ısıtmaya tabii tutulacak olan havanın sıcaklığından daha büyük olmalıdır. Bu 
sebeple bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç duyulmuştur. Kurulan kontrol sisteminde, nem alma 
ünitesinden gelen havanın (şekil 1’de 15 noktası) ve ön ısıtmaya tabii tutulacak havanın (şekil 1’de 12 
noktası) sıcaklıkları PT-100 sıcaklık sensörleri yardımıyla ölçülmektedir. Eğer nem alma ünitesinden 
gelen havanın sıcaklığı, ön ısıtmaya tabii tutulacak havanın sıcaklığından belirli bir sıcaklık farkı 
(panodan ayarlanabilmekte) kadar büyük değilse döner rejeneratör motoru durdurulmaktadır.  
 
2.3.2.5. Su Soğutma Grubunun Kontrolü 
 
Su soğutma grubunun yük kontrolü de otomatik kontrol panosu tarafından yapılmaktadır. Soğuk su 
tankı içerisinde soğuk su çıkış kanalına yakın bir noktaya yerleştirilen sıcaklık sensörü tank 
içerisindeki sıcaklığı ölçmekte ve kontrol paneline göndermektedir. Kontrol paneli üzerinde istenilen su 
sıcaklığı ayarlanabilmektedir. Tank içerisindeki su sıcaklığı ayar değerine ulaştığında kompresör 
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durmaktadır. Belirli bir diferansiyel (yaklaşık 1-2 oC) değeri ile su sıcaklığı arttığında kompresör tekrar 
devreye girmektedir. 
 
2.3.2.6. Nem Alma Ünitesi, Soğuk ve Sıcak Su Sirkülasyon Pompalarının Enerji Beslemesi 
 
Sistemde kullanılan nem alma ünitesi, soğuk su sirkülasyon pompası sürekli çalışmakta olup, herhangi 
bir kontrole ihtiyaç duymamaktadırlar. Ancak bütünlük açısından bu cihazların enerji beslemesi de 
pano üzerinden yapılmış olup, cihazların çalışıp çalışmadığını pano üzerinden görmek mümkündür. 
 
 
 
 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Kurulan nem almalı iklimlendirme sisteminde, bölüm 2.3’te açıklanan otomatik kontroller sayesinde 
farklı parametrelerin sistem üzerindeki etkisi deneysel olarak araştırılabilmektedir. Bu bildiride, 120 oC 
rejenerasyon sıcaklığında yapılan örnek bir deney incelenecektir.  29 Temmuz 2008 tarihinde 08:00 ile 
19:00 saatleri arasında (yaklaşık 40000 saniye) gerçekleştirilen bu deneyde, oda sıcaklığı ve rölatif 
nemi, ASHRAE tarafından verilen konfor bölgesi sınırlarına uygun olarak, sırasıyla 26 oC ve %50’ye 
ayarlanmıştır. Sistemde bulunan her üç hava kanalındaki debiler, eşit ve 4000 m3/saat olacak şekilde 
ayarlanmıştır.  
 
120 oC rejenerasyon sıcaklığında gerçekleştirilen deneyde elde edilen veriler Şekil 2-6’da 
gösterilmiştir. Şekil 2-4’de sırasıyla taze, atık ve rejenerasyon hava kanalı üzerinde farklı noktalardaki 
sıcaklıkların zamanla değişimi görülmektedir. Bu şekillerde, dış hava sıcaklıkları (T1, T11) dışındaki 
sıcaklıklarda deney süresince salınımların olduğu görülmektedir. Bunun sebebi, mahal içerisinde set 
edilen nem değerini (%50) yakalayabilmek için elektrikli ısıtıcıların devreye girip çıkmasıdır.  
 
Şekil 2’de taze hava kanalına yaklaşık 30 oC’de giren havanın (T1) sıcaklığının, neminin alınmasıyla 
50–60 oC’ye kadar ısındığı (T2)  ve daha sonra ısı değiştiricilerinden geçirilerek (T2→T6) üfleme 
sıcaklığına kadar (yaklaşık 22 oC) soğutulduğu görülmektedir. Şekil 3’de iklimlendirilen mahal 
sıcaklığının (T7) deneyin başlamasından kısa bir süre sonra (1500. s) set edilen 26 oC’de sabit kaldığı, 
dolayısıyla sistemin mahal içerisinde istenilen sıcaklık şartını sağladığı görülmektedir. Bu grafikte 
ayrıca soğu geri kazanımını arttırmak amacıyla nemlendirilen atık havanın, nemlendirici çıkışındaki 
sıcaklığı da (T9) görülmektedir. Deney süresince yaklaşık 26 oC’de mahali terk eden atık hava 
nemlendirilerek 20 oC’ye kadar soğutulabilmektedir. Şekil 4’de deney boyunca ölçülen rejenerasyon 
havası sıcaklığının (T15) zamanla değişimi görülmektedir. Bu deneyde rejenerasyon havası sıcaklığı 
120 oC’ye set edilmiş olmasına rağmen, sıcaklık 100 oC civarında kalmaktadır. Bunun sebebi mahal 
içerisinde nemin, set edilen nem değerini (%50) yakalamasıyla elektrikli ısıtıcıların devre dışı 
kalmasıdır. Dolayısıyla bu deney boyunca sıcaklığın 120 oC’ye ulaşılmasına gerek kalmadan mahal 
içerisinde istenen nem değeri sağlanmıştır. 
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Şekil 2. Taze Hava Kanalı Üzerinde Farklı Noktalardaki Sıcaklıkların Zamanla Değişimi 
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Şekil 3. Atık Hava Kanalı Üzerinde Farklı Noktalardaki Sıcaklıkların Zamanla Değişimi 
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Şekil 4. Rejenerasyon Hava Kanalı Üzerinde Farklı Noktalardaki Sıcaklıkların Zamanla Değişimi 

 
Şekil 5’de deney boyunca sistem üzerinde farklı noktalarda ölçülen rölatif nemlerin zamanla değişimi 
verilmiştir. Elektrikli ısıtıcıların devreye girip çıkmasından kaynaklanan salınımlar bu ölçümlerde de 
görülmektedir. Mahal içerisindeki nem değeri (RH 7), set edilen %50 değeri civarında değişmektedir. 
Bunun sebebi, elektrikli ısıtıcıların mahal içerisinde set edilen nem değerine ulaşıncaya kadar 
çalışmaları ve set değerine ulaşılmasıyla birlikte devre dışı kalmalarıdır. Bu andan itibaren ısıtıcılar 
devrede olmamasına rağmen ısıtıcıların soğumasına kadar geçen zamanda kanal içerisindeki sıcak 
havadan dolayı mahaldeki nem bir miktar daha düşmektedir. Isıtıcıların devre dışı kalmasıyla mahal 
içerisindeki nem yükselmeye başlamakta ve set edilen değerin üzerine çıktığı zaman ısıtıcılar devreye 
girmektedir. Isıtıcıların havayı ısıtıncaya kadar geçen sürede de nem miktarı yine bir miktar 
artmaktadır. 
 
Şekil 6’da 1, 2 ve 4 numaralı ısı değiştiricilerinde, deney boyunca transfer edilen ısının (sıcaklık ve 
debi kullanılarak hesaplanmıştır) zamanla değişimi verilmiştir. Grafikten de görüldüğü gibi en fazla ısı 
transferi dış havanın kullanıldığı 1 numaralı ısı değiştiricisinde gerçekleşmektedir. 
 
Şekil 7’de 1, 2 ve 4 numaralı ısı değiştiricilerinin hesaplanan etkinliklerinin zamanla değişimi verilmiştir. 
1 ve 2 numaralı ısı değiştiricileri için etkinlik değerinin % 65-75 arasında, 4 numaralı ısı değiştiricisi için 
ise %90 civarında olduğu görülmektedir. Elektrikli ısıtıcıların devreye girip çıkmasıyla sıcaklıklarda 
oluşan salınımlar ısı değiştiricilerinin etkinliklerini de etkilemektedir. Sistem tasarımı yapılırken, 1 ve 2 
numaralı ısı değiştiricilerinin etkinliklerinin reküperatif tip olmalarından dolayı %60,  4 numaralı ısı 
değiştiricisinin etkinliğinin ise rejeneratif tip olmasından dolayı %85 mertebesinde olacağı 
öngörülmüştü. Deneylerden elde edilen etkinlik değerleri ile öngörülen değerler arasında iyi bir uyum 
olduğu görülmektedir.  
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Şekil 5. Sistem Üzerinde Farklı Noktalarda Ölçülen Rölatif Nemlerin Zamanla Değişimi 
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Şekil 6. 1, 2 ve 4 Numaralı Isı Değiştiricilerinde Transfer Edilen Isının Zamanla Değişimi 
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Şekil 7. 1, 2 ve 4 Numaralı Isı Değiştiricilerinin Etkinliklerinin Zamanla Değişimi 

 
 
4. SONUÇ 
 
Bu çalışmada, nem almalı (desisif)  iklimlendirme sistemlerinin özellikle hastane uygulamaları için 
ülkemiz koşullarında uygulanabilirliğinin araştırılması amacıyla Çukurova Üniversitesi Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Laboratuarında bir sistem tasarlanıp, kurulmuş ve 
başarıyla denenmiştir. Gerçekleştirilen ilk deneylerden, sistem içerisindeki otomatik kontrollerin hassas 
ve düzenli bir şekilde çalıştığı görülmüştür. Deneylerden elde edilen sonuçlar ile tasarım sırasında 
öngörülen değerler arasında iyi bir uyum olduğu belirlenmiştir. Bundan sonra yapılacak olan 
çalışmalarla, farklı parametrelerin sistem üzerindeki etkisi deneysel olarak araştırılacak ve 
sunulacaktır. 
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KURUTUCUNUN ENERJİ ANALİZİ 

 
 

M. Ali ERSÖZ 
Hikmet DOĞAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, Isı Geri Kazanımlı Akışkan Yataklı Sürekli Kurutucu (IGKAYSK) tasarımı yapılarak 
imalatı gerçekleştirilmiştir. Bu kurutucu, gıdadan kimya endüstrisine kadar birçok alanda kullanılan 
tuzun, kurutulması deneysel olarak incelenmiştir. IGKAYSK ile Akışkan Yataklı Sürekli Kurutucu 
(AYSK) karşılaştırılarak enerji analizi yapılmıştır. IGKAYSK'da kurutma havasından kazanılan enerji 
kurutma havası sıcaklığı yükseldikçe artmıştır. 94 oC yapılan deneyde geri kazanılan enerji 0,37 kW, 
126 oC kurutma havası sıcaklığında 0,64 kW ve 171 oC kurutma havası sıcaklığında 1,10 kW olarak 
tespit edilmiştir. IGKAYSK’ da ısı geri kazanım ünitesinin kurutma havasından geri kazanılan enerji 
miktarı 94 oC kurutma havası sıcaklığı için  % 7,  126 oC kurutma havası sıcaklığı için  % 8 ve 171 oC 
kurutma havası sıcaklığı için ise % 10 olmuştur. Sisteme kazandırılan enerji ile kurutma havası 
sıcaklığı yükseltilerek tuzdan daha fazla nem atılması sağlanmıştır. Böylece aynı miktarda enerji 
kullanılarak daha kısa sürede ve daha kuru olan tuz elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Isı geri kazanım, Akışkan yatak kurutucu, Enerji 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, heat recovery fluidized bed continuous dryer (HRFBCD) has been designed and 
manufactured. This apparatus was experimentally used for drying of salt which is used in various 
areas from food to chemistry. Experimental results getting from HRFBCD and fluid bed continuous 
dried fluid beds (FBCD) were compared each other and then energy analysis was made. In HRFBCD, 
the rate of obtained energy in air of drying increased when air of drying increased. Recovered energy 
achieved at 94 oC, 126 oC and 171 oC were determined 0,37 KW, 0,64 KW and 1,1 KW, respectively. 
In HRFBCD, the rate of recovered energy acquired from drying air of heat recovery unit for 94 oC, 126 
oC and 171 oC were % 7, % 8 and % 10, respectively. Putting out more moisture from salt by 
increasing the temperature of drying air was provided with recovery energy for system. So, more dry 
salt in sort time were acquired by using equal quantity of energy. 
 
Key Words: Heat recovery, Fluid bed dryer, Energy 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Tüm ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de enerji ihtiyacının; artan nüfus ve gelişen teknolojiye bağlı 
olarak artması, buna karşılık bir yandan enerji kaynaklarının kısıtlı olması diğer yandan da enerjinin 
sağlanması ve kullanılmasında çevre sorunlarının getirdiği sınırlamalar mevcut enerji kaynaklarının 
kullanımının yanısıra yeni arayışları da beraberinde getirmektedir. 
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Endüstriyel süreçlerde enerji atıklarının değerlendirilmesi ile enerjinin etkin kullanımı sağlanarak 
mevcut enerji kayıpları en aza indirilir. Böylece ülkenin ekonomik kalkınmasına ve sosyal refahına 
önemli ölçüde katkı sağlanır. Enerji tasarrufunun güncel ve önemli bir konu olmasında, çeşitli 
dönemlerde meydana gelen petrol krizleri sebebiyle enerji maliyetindeki büyük artışların ve enerji 
kaynaklarındaki azalmanın rolü oldukça büyüktür. Özellikle, Türkiye gibi gelişmekte olan ve enerji 
açısından büyük ölçüde dışa bağımlı olan ülkeler için bu durum son derece önemlidir [74]. 

 
Enerjinin etkin kullanılması sonucunda verimlilik artışı meydana gelir. Verimlilik artışı, enerji tasarrufu 
sağlar. Enerji tasarrufu da enerji arz-talep dengesini düzenler. Savurganlığı kaldırarak, talebin 
abartılmış biçimde ortaya çıkmasını engeller. Enerji tasarrufu, ekonomik büyümeden ve yaşam 
koşullarından ödün vererek enerjinin az kullanılması değildir. Enerji tasarrufu, enerji üretim ve 
tüketiminin maksimum verimle gerçekleştirilmesi, enerji kayıplarının minimuma indirilmesi, ekonomik 
büyümeyi ve yaşam konforunu engellemeden enerji talebinin kontrol altına alınması ve artış hızının 
düşürülmesidir. 
 
Enerji tasarrufu enerjinin etkin kullanımı ve verimlilik artışı biçiminde ele alınmalıdır. Enerji tasarrufu 
sağlanmasında, atık enerjinin geri kazanılması çok önemlidir ve enerji tasarrufunun özüdür.  
 
Endüstride kurutma işlemi uygulayan firmaların kurutma fırınlarıyla ilgili temel beklentileri; fırının teknik 
açıdan uygulanabilirliği, karmaşık kontrol sisteminden uzak olması ve enerji tasarrufu sağlamasıdır. İlk 
yatırım maliyetleri yüksek olsa da, bilgisayar kontrollü otomasyon tekniğinin gelişmesi ile kontrol 
sistemleri çok basitleşmiştir. Böylece, kurutma fırın tasarımında geriye kalan en önemli iki husus fırının 
teknik özellikleri ve enerji maliyeti olmaktadır. 
 
 
 
 
2. KURUTMA 
 
Kurutma, genel olarak bir maddenin bünyesindeki sıvıların alınması anlamına gelir. Bununla birlikte 
kurutma, katı maddelerden ısıl yöntemlerle su veya uçucu diğer maddelerin buharlaştırılması ve sonra 
da bunların ortamdan uzaklaştırılması işlemlerini tanımlamaktadır. Kurutma öncesi ısıl yöntemler 
dışında başka yöntemlerle katı maddeden suyun mümkün olduğunca uzaklaştırılması daha ekonomik 
bir kurutma işlemidir. Ürünlerin mekanik yöntemler olarak tanımlanan filtreleme, presleme, 
santrifüjleme, çökeltme, eleme gibi işlemlerle kurutulması daha az enerji ihtiyacı ve uzaklaştırılan birim 
miktar su için daha az maliyet gerektirmektedir. Kurutulacak ürün mekanik yöntemlere uygun değilse 
ürüne gaz akımı ile ısı transferi uygulanarak buharlaştırma yolu ile kurutma sağlanır. Transfer edilen 
ısı ürün içerisindeki nemin buharlaşmasına ve ortamdan uzaklaştırılmasına harcanır. Bu kurutma 
işleminde ısı ve kütle transferi aynı anda gerçekleşir. 
 
Kurutmada, kurutma gazı olarak genellikle hava kullanılır. Kurutma havası hızının ya da sıcaklığın 
artması; kullanılan enerji miktarının artmasına neden olur. Ürün içerisindeki nemin buharlaştırılması 
için verilmesi gereken enerjinin daha kısa sürede kurutma sistemine verilmesi ise, kurutma süresini 
azaltır. Kurutma havasının sıcaklığı nemi, ürün içerisindeki nem ise, kuruma hızını belirler. Kurutma 
havasının neminin azaltılması da bu kurutma hızını artırarak kurutma süresini kısaltır. 
 
Kurutmanın yaygın olarak uygulandığı alanlar; gıda, deri, kimya, tekstil ve orman ürünleri endüstrisi, 
tarım sektörü ve silah sanayidir. Bu alanlarda kurutma işlemi uygulanarak ürünlerin kalitelerinin 
iyileştirilmesi yanında, nemden korunması, hacimlerinin ve ağırlıklarının azaltılması, taşıma, 
depolama, işlenme ve kullanım kolaylığı gibi üstünlükler kazandırılır. 
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3. TUZ 
 
Eski çağlardan beri besin maddesi olarak kullanılan tuz, çağımız kimya sanayinin en önemli 
girdilerinden biridir. Kübik sistemde kristalleşen tuz, “Na” (Sodyum) ve “Cl” (Klor) iyonlarından 
oluşmakta ve “NaCl” (Sodyum Klorür) sembolü ile ifade edilmektedir. 
 
Yüksek basınç altında plastik özellik gösteren tuzun sertliği 2-2,5 olup, özgül ağırlığı 2,1 - 2,55 g/cm3 
arasında değişir. Erime noktası 800,8 °C, kaynama noktası ise 1412 °C dir [1].  
 
Havadaki nemi kapacak kadar higroskopiktir; suda kolayca çözünmesi bu özelliğini yansıtır. Tuzdaki 
yabancı maddeler ve kil, tuza değişik renkler verir. Tuz beyaz, gri, koyu gri ve siyaha yakın renklerde 
görülmektedir. Molekül ağırlığı 58,454 g/mol olan tuzun ağırlık olarak % 39,34’ü sodyum, % 60,66’sı 
klor içerir. Tuzun suda erime miktarı sıcaklık ile değişir. 0 °C’de 100 g suda 36 g tuz eriyerek doymuş 
tuzlu çözelti oluşturulduğu halde, 100 °C de bu miktar 40 g olmaktadır. Yüksek basınç altında tuz 
plastik özellik gösterir [2]. 
 
Rutubet miktarı sofra tuzlarında kütlece en çok % 0,5, gıda sanayinde kullanılan tuzlarda ise en çok % 
2 olmalıdır [3]. Sodyum klorür miktarı; katkı maddeleri hariç olmak üzere sofra tuzunda kuru maddede 
en az % 98, gıda sanayi tuzunda kuru maddede en az % 97 olmalıdır. Sofra tuzuna 50-70 mg/kg 
oranında potasyum iyodür (KI) veya 25-40 mg/kg oranında potasyum iyodat (KIO3) katılması 
zorunludur. İyot eklenmesi gıda sanayi tuzunda zorunlu değildir. Tuzda asitte çözünmeyen madde 
miktarı, asitte çözünmeyen katkı maddeleri hariç olmak üzere kütlece en çok % 0,5 olmalıdır [3]. 
Tuzda suda çözünmeyen madde miktarı, suda çözünmeyen katkı maddeleri hariç olmak üzere kütlece 
en çok % 0,5 olmalıdır [3]. 
 
 
 
 
4. AKIŞKAN YATAK KURUTUCULAR 
 
Küçük katı taneciklerinin, gaz veya sıvı ile temas ettirilerek akışkanların özelliklerine benzer özellikler 
kazandırma işlemine “akışkanlaştırma” denir [4]. 
 
Modern kurutma yöntemleri arasında akışkan yataklı kurutma tekniği önemli bir yere sahiptir [5]. 
Akışkan yataklı kurutucularda, ürünün silindirik veya küresel tanecik biçiminde olabilmesi için 
kurutulacak malzeme bir elekten geçirilerek kurutucuya yüklenir. Tanecikli malzeme bu süre içinde 
akışkanlaştırılmıştır ve malzemenin nemi bir kurutma gazı (genellikle havadır) ile uzaklaştırılır [6]. 
Akışkan yatakta gaz hızı çok önemlidir ve dikkatli ayarlanmalıdır. Toz veya taneli yapıdaki kurutulan 
malzeme ile akışkanlaştırma gazı arasında temas çok iyi olmaktadır. Bu nedenle kurutma havası ve 
tanecikler arasında ısı transferi de etkin şekilde gerçekleşir. Bu kurutma sistemi ile büyük sıcaklık 
farklarında malzemelerin sakınca olmaksızın kurutulması mümkündür. Otomatik yükleme ve 
boşaltmanın mümkün olduğu bu sistemin en önemli üstünlüğü kurutma işleminin kısa sürede 
tamamlanmasıdır [7]. 
 
Akışkan yatak kurutucular, biyolojik ürünlerin kurutulmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 
sistemlerin en önemli üstünlüğü yatak içinde tanecik karışımının yüksek seviyede olması ve bu 
nedenle kurutma için daha homojen bir sürecin meydana gelmesidir. Ürünün aşırı ısınmaması da 
sistemin diğer bir üstünlüğüdür. Bundan dolayı ısıya karşı hassas maddelerin kurutulmaları için çok 
uygundurlar. Ürün taneciklerinin mekanik olarak zarara uğrama riski, şeklinin değişmesi ve taneciklerin 
topaklaşıp akışkanlığı zorlaştırmaları ise akışkan yataklar için sakınca teşkil etmektedirler [8]. 
 
Akışkan yataklı sistemlerde kurutulan malzemelere; kömür, kireç taşı, çimento, kabuklar, dökümhane 
kumu, fosfat kayası, tuz, bor, plastik, tıbbi malzeme ve hububat örnek olarak verilebilir. 
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5. DENEYLERİN YAPILIŞI 
 
 
5.1. Deney Malzemelerinin Hazırlanışı 
 
Bu çalışmada kullanılan tuz (NaCl), Koçhisar Tuz Gölü’nden alınan göl tuzu olup, Ankara Cad. No:124 
Şereflikoçhisar/Ankara adresinde bulunan Tekin Tuz Nak. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’den temin edilmiştir. 
 
Deneylerde kurutmaya tabi tutulan tuz ham tuz olmayıp, belirtilen işletmede belirli işlemlerden (ön 
işlemler, buharlaştırma, öğütme, yıkama, santrifüj vb.) geçirilerek kurutma şartlarına getirilen tuzdur. 
Tuz, genelde farklı tane büyüklüklerinde olup, içerisinde zerrecikler halinde de bulunmaktadır. 
 
Tuz, işletmeden 10 kg ’lık plastik bidonlarla silme doldurularak çevre havasının nemini almayacak 
şekilde kapatılarak deney setinin bulunduğu yere taşınmış ve deneyler yapılıncaya kadar bu 
bidonlarda muhafaza edilmiştir. 
 
 
5.2. Tuzun Tam Kuru Ağırlığının Bulunması 
 
Tuz kurutma deneyleri yapılmadan önce bazı ön deneyler yapılarak tuzun tam kuru ağırlığı 
bulunmuştur. 
 
Tam kuru ağırlığı bulmak için tuz numuneleri, her birine 50 g ıslak tuz konulan 4 ayrı çay tabağı 
halinde hazırlanmıştır. Tuz konulmadan her bir çelik çay tabağının boş ağırlıkları (daraları) tespit 
edilmiştir. Numuneler, 103 ±2 °C ’de etüvde birinci aşamada 6 saat süre ile bekletilmiş, daha sonra 
desikatörde soğumaya bırakılmıştır. Soğuyan numuneler 0,001 g duyarlıklı dijital ölçüm cihazında 
tartılarak sonuçlar alınmıştır. İkinci aşamada numuneler, 6 saat etüvde bekletilmiş ve aynı yöntemle 
sonuçlar alınmıştır. Üçüncü aşamada da numuneler tekrar 6 saat etüvde bekletilmiş ve aynı yöntemle 
sonuçlar alınmıştır. Numunelere ait sonuçlar Çizelge 1’de verilmiştir. Tuz numunelerinin kuru baza 
göre nem miktarı; eşitlik 1’den hesaplanarak % 4,4 g su/g kuru madde olarak bulunmuştur. 
 
Tuzdaki kuru esasa göre nem miktarı; 
 

SOKA=
KA

KAYA−
                   (1) 

 
Tuzdaki yaş esasa göre nem miktarı; 

SOYA=
YA

KAYA−
                   (2) 

eşitliği ile bulunur [9]. 
 
Çizelge 1. Tam Kuru Ağırlığın Bulunması İçin Hazırlanan Numunelere Ait Kuruma Değerleri 
 

Numuneler 1. 2. 3. 4. 

Dara (g) 57,8 57,8 57,7 57,8 

Ürün Miktarı (g) 50,0 50,0 50,0 50,0 

Toplam Miktar (g) 107,8 107,8 107,7 107,8 

İlk 6 saat sonunda ürün miktarı (g) 105,7 105,8 105,6 105,7 

İkinci 6 saat sonunda ürün miktarı (g) 105,7 105,7 105,6 105,6 

Üçüncü 6 saat sonunda ürün miktarı (g) 105,7 105,7 105,6 105,6 

% (g su / g kuru madde) 4,3 4,3 4,3 4,6 
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5.3. Deney Setinin Hazırlanması 
 
Isı geri kazanımlı akışkan yataklı sürekli kurutma istemi Şekil 1’de görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. Isı Geri Kazanımlı Akışkan Yataklı Sürekli Kurutma Sistemi 
 

Deney setinin imalatında kullanılan ekipmanların özellikleri Çizelge 2'de verilmiştir. 
 
Çizelge 2. Kullanılan Ekipmanların Özellikleri 
 

Ekipmanın adı Özellikleri 

Kurutma havası 
fanı 

Fanın giriş ağız çapı 125 mm ve çıkış ağzı 90x100 mm dikdörtgen kesitlidir. Fana ait diğer 
özellikler; DEMSAN Havalandırma San. Tic. Ltd. Şti., 750 m3/h, 2483 dev/dak., 180 Watt, 
0,8 A, 50 Hz, 130 °C, 63 dBA, 4 kg, 220-230 V, 5/400 MF’dir. 

Isı değiştirici 0,6 HP (441,6 W) Soğutma davlumbazında ve ısı geri kazanım ünitesinde 1 er adet 

Titreşim motoru 
Elektrik motorunun milinin her iki ucuna 10 mm kalınlığında 80 mm çapında alüminyum 
disk bağlanarak (ağırlık merkezi değiştirilerek) titreşim motoruna dönüştürülmüştür. 
Elektrik motoru JIAN, 220 V,50 Hz,120 W, 1,5 Amps. 

Taşıyıcı yaylar TOFAŞ Şahin marka otomobillerin motorlarında kullanılan supap yayları 

Devir-daim 
pompası 

GRUNDFOS, Type UPS 15-50, No: HRF 310, 220 V, I: 042 A, P: 95 Watt, n: 1700 min -1, 
Class F 

Isı üreteci 

Her bir rezistans gücü 410 W olan 25 adet boru tipi rezistans üretece bağlanmıştır. Boru 
tipi rezistanslar 3 adet 6 ’lı, 1 adet 7’li olmak üzere gruplandırılmıştır. Her bir 6’lı grubun 
gücü 2460 W, 7’li grubun gücü ise 2870 W’tır. 6’lı gruplardan, 1. grup 1 no’lu, 2. grup 2 
no’lu, 3. grup 3 no’lu, 7’li grup 4 no’lu anahtar tarafından kontrol edilmektedir. 

 
Her iki kurutucu modelinde de enerji kaynağı olarak, boru tipi elektrikli ısıtıcılardan yararlanılmıştır. 
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Şekil 2. Akışkan Yataklı Sürekli Kurutma Sistemi Şeması 
 
AYSK’ da yapılan deneylerde sıcaklık ölçümlerinin yapıldığı noktalar Şekil 2’de, IGKASYK’ da yapılan 
deneylerde sıcaklık ölçümlerinin yapıldığı noktalar Şekil 3’de görülmektedir. 
 
Elektrikli ısıtıcılar, 1. kademe 4920 W, 2. kademe 7380 W ve 3. kademe 10250 W olmak üzere üç 
kademede kullanılmıştır. Deneyler her bir ısıtıcı gücü için ayrı ayrı yapılmış ve bütün deneyler için 
kurutma süresi, sistemin çalışmaya başlangıcından sürecin tamamlanmasına kadar 120 dakika ile 
sınırlandırılmıştır. 
 

 
Şekil 3. Isı Geri Kazanımlı Akışkan Yataklı Sürekli Kurutma Sistemi Şeması 
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Yine bütün deneylerde kurutma havası hızı 4,5 m/s olup, kurutma süreçlerinde sabit tutulmuştur.  
Ayrıca kurutucunun titreşim frekansı tüm deneylerde sabittir. Bu nedenle; yapılan deneylerde kurutma 
sürecini etkilemeyeceği için titreşim frekansı ölçülmemiştir. 
 
 
5.4. Deney Planı 
 
Yapılan deneylerin planı Çizelge 3’de verilmiştir: 
 
Çizelge 3. Deney Planı 
 

Deneyler Kurutma sistemi 
tipi 

Boru tipi elektrikli 
ısıtıcı gücü (Watt) 

Sisteme  
hava giriş hızı  

(m/s) 

Isı geri kazanım 
ünitesinde 

kullanılan ısı 
taşıma akışkanı 

1. Deney AYSK 4 920 4,5 - 

2. Deney IGKAYSK 4 920 4,5 Su 

3. Deney AYSK 7 380 4,5 - 

4. Deney IGKAYSK 7 380 4,5 Su 

5. Deney AYSK 10 250 4,5 - 

6. Deney IGKAYSK 10 250 4,5 Su 
 
Tuz kurutmalı bütün deneylerde akışkan yataklı sürekli kurutucuya tuz yüklemesi; sistem çalıştırılıp, 
kurutma havası sıcaklığı denge haline ulaştıktan sonra, yani; sistemin çalışmaya başlamasından 30 
dakika sonra ve eşit miktarlarda yapılmıştır. Kuru ürün numuneleri, tuzun akışkan yatağa 
yüklenmesinden 90 dakika sonra kuru ürün toplama kabında biriken tuzdan, cam kavanozlara silme 
doldurulup, kavanoz kapakları kapatılarak alınmıştır. 
 
 
5.5. Deneylerde Kullanılan Ölçme Cihazları 
 
Deneyler yapılırken kullanılan ölçme cihazları ve özellikleri Çizelge 4’de verilmiştir. 
 
Çizelge 4. Kullanılan Ölçme Cihazları ve Özellikleri 
 

Ölçme Cihazları Özellikleri 

Hava hızı ve sıcaklık 
ölçüm cihazı 

Testo, sıcaklık -20,+70 °C, hız 0-20 m/s, ölçüm hassasiyeti 0,01 m/s, 0,1 
°C, heated wire, NTC sensör. 

Dijital tartı Metler Toledo, Excellence XS6002S model, en yüksek ölçülebilecek miktar 
6100 g, ölçme hassasiyeti 0,001g. 

Sıcaklık ölçme 
cihazı* 

Elimko, tip E-6700-12, tip J, ölçüm aralığı 0-400 °C, 12 kanallı elektronik 
sıcaklık ölçüm cihazı. 

Sıcaklık ölçme 
cihazı** 

TFA, art. No:30.1018, ölçme aralığı (-20) – (+200) °C ve (-40) – (+392) °F, 
ölçüm hassasiyeti 0,1 °C, batarya 1,5 V. 

* Isı geri kazanım devresindeki ölçümlerde kullanılmıştır. 
**Akışkan yatak sürekli kurutucudaki ölçümlerde kullanılmıştır. 
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6. ARAŞTIRMA BULGULARI 
 
Her iki kurutucu modeli için sistemin denge haline varabilmesi, sistemin çalışmaya başlamasından 
itibaren ilk 30 dakikadan sonra olmaktadır. Bu süreden sonra birinci kademede ısı geri kazanım ünitesi 
ile kazanılan kurutma havası sıcaklığında 4,5 °C – 5,9 °C aralığında artan bir değişim olmuştur. İkinci 
kademede ısı geri kazanım ünitesi ile kazanılan kurutma havası sıcaklığında 8,7 °C – 9,8 °C ve 
üçüncü kademede ise ısı geri kazanım ünitesi ile kazanılan kurutma havası sıcaklığında 14,2 °C – 
16,7 °C aralığında değişim gözlemlenmiştir. Yani her iki kurutucuda da eşit miktarda enerji 
kullanılmasına karşın IGKAYSK ile AYSK’dan daha fazla kurutma havası sıcaklığı sağlanılmıştır. Buna 
göre 120 dakikalık kurutma süreci sonunda birinci kademede 5,9 °C, ikinci kademede 9,8 °C ve 
üçüncü kademede ise 16,7 °C’lik sıcaklık artışı sağlanmıştır. 
 
AYSK ile IGKAYSK’da aynı ısıtıcı kademelerinde elde edilen kurutma havası sıcaklığının zamana 
bağlı olarak değişimi karşılaştırmalı olarak Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6’da verilmiştir. 
 

 
Şekil 4. Birinci Kademede Her İki Kurutucuda Elde Edilen Kurutma Havası Giriş Sıcaklığının Zamana 

Bağlı Değişimi 
 

 
 

Şekil 5. İkinci Kademede Her İki Kurutucuda Elde Edilen Kurutma Havası Giriş Sıcaklığının Zamana 
Bağlı Değişimi 
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Şekil 6. Üçüncü Kademede Her İki Kurutucuda Elde Edilen Kurutma Havası Giriş Sıcaklığının 
Zamana Bağlı Değişimi 

 
AYSK ile IGKAYSK’da aynı ısıtıcı kademelerinde elde edilen kurutma havası sıcaklığına bağlı olarak 
kazanılan enerjinin kurutma zamanına göre değişimi karşılaştırmalı olarak Şekil 7’de verilmiştir. 
 
Şekil 7’de görüldüğü üzere kurutma sisteminin çalışmaya başlamasından itibaren geçen ilk 30 
dakikalık süre, sistemin dengeye gelmesi için gereken süre olarak kabul edilmiş ve bu süre içinde 
meydana gelen değişimler grafiğe yansıtılmamıştır. Yine görülmektedir ki birinci kademede kazanılan 
enerjinin zamana bağlı değişimi 0,31-0,40 kW aralığında, ikinci kademede kazanılan enerjinin zamana 
bağlı değişimi 0,59-0,67 kW aralığında ve üçüncü kademede ise kazanılan enerjinin zamana bağlı 
değişimi 0,97-1,13 kW aralığında olmaktadır. Buna göre IGKAYSK’da ilave olarak kurutma havasında 
kazanılan enerji birinci kademede ortalama 0,37 kW, ikinci kademede ortalama 0,64 kW ve üçüncü 
kademede ortalama 1,10 kW’dır. 
 

 
 

Şekil 7. Isıtıcı Kademelerinde Kazanılan Enerjinin Zamana Bağlı Değişimi 
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7. SONUÇLAR 
 
AYSK’da ve IGKAYSK’da eşit miktarda enerji kullanılmasına karşın IGKAYSK’da daha yüksek 
kurutma havası sıcaklığı elde edilmiştir. Buna göre 120 dakikalık kurutma süreci sonunda birinci 
kademede 5,9 °C, ikinci kademede 9,8 °C ve üçüncü kademede ise 16,7 °C’lik sıcaklık artışı 
sağlanmıştır.  IGKAYSK’da AYSK’ya ilave olarak kurutma havasında kazanılan enerji birinci 
kademede ortalama 0,37 kW, ikinci kademede ortalama 0,64 kW ve üçüncü kademede ortalama 1,10 
kW olarak tespit edilmiştir. 
 
IGKAYSK’da ısı geri kazanım ünitesinin kurutma havasında kazanılan enerji miktarı birinci kademede 
% 7 ikinci kademede % 8 ve üçüncü kademede % 10 olmuştur.  
 
IGKAYSK’da, birinci kademede yapılan deneyde kuru olarak alınan tuz numunesinin nem içeriği % 3,1; ikinci 
kademede % 1,9; üçüncü kademede % 0,4 olarak tespit edilmiştir. IGKAYSK’da, AYSK’ya göre kurutma 
havası sıcaklıklarının daha yüksek olması nedeniyle birinci kademede % 93, ikinci kademede % 79 ve 
üçüncü kademede % 44 oranında daha kuru tuz elde edilmiştir. 
 
IGKAYSK’da sisteme kazandırılan enerji ile kurutma havası sıcaklığı yükseltilerek tuzdan daha fazla 
nem atılması sağlanmıştır. Böylece aynı miktarda enerji kullanılarak aynı sürede daha kuru olan tuz 
elde edilmiştir. IGKAYSK’da kurutma süreci sonunda yani 120 dakika sonunda ısı geri kazanım ünitesi 
ile tuzun soğutulmasıyla kazanılan enerji ise, birinci kademede 0,45 kW, ikinci kademede 0,64 kW ve 
üçüncü kademede 0,84 kW olmuştur. IGKAYSK’da ısı geri kazanım ünitesi ile kazanılan toplam enerji 
(tuzun soğutulmasıyla kazanılan enerji ile kurutma havasına kazandırılan enerjinin toplamı) birinci 
kademede 0,82 kW, ikinci kademede 1,28 kW ve üçüncü kademede 1,90 kW olmuştur. IGKAYSK’da 
ısı geri kazanım ünitesinin enerji verimi birinci kademede % 16 ikinci kademede % 17 ve üçüncü 
kademede % 18 olmuştur.  
 
Belirtilen sonuçlar dikkate alındığında, ilk yatırım esnasındaki az bir maliyet farkı ile daha az enerji 
harcayarak, kuru tuz üretim maliyetini düşürmek mümkün olacaktır. Ayrıca; enerji ve özellikle de temiz 
enerji ihtiyacının gün geçtikçe daha da arttığı dünyamızda, az enerji ile çok iş yapmak oldukça önem 
kazanmaktadır. Kaldı ki, bu sistem deney amaçlı olduğu için iyi bir yalıtım da yapılmamıştır, bu 
sebeple; iyi bir yalıtım yapıldığında verimin, yani; enerji tasarrufunun daha da yükseleceği aşikârdır.  
 
 
 
 
KISALTMALAR 
 
KA Kuru ağırlık (kg) 
YA Yaş ağırlık (kg) 
SOKA Üründeki kuru ağırlığa göre su oranı (g su/ g kuru ağırlık) 
SOYA Üründeki yaş ağırlığa göre su oranı (g su/ g yaş ağırlık) 
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ÖZET 
 
Enerji etkin bina tasarımı için değişik bina bileşenleri kullanılması durumunda, ısı kayıp ve kazançlarını 
hızlı bir şekilde hesaplayabilmek gereklidir. İklimlendirme projesi yapılacak binalarda ısı kazancının 
hesaplanması, çok sayıda tablo ve formül kullanılması nedeniyle zahmetli ve hata olasılığı yüksek bir 
işlem sürecini gerektirir. Bu işlemlerin bilgisayar ortamında yapılması, proje hazırlama süresini 
kısaltacak ve olası hataları en aza indirecektir. Sunulan çalışmada, bu amaçla geliştirilmiş bir yazılım 
tanıtılmaktadır. Yazılımla ısı kazancı hesabı, sekiz ayrı sekme altında sıralı olarak açılan pencereler 
içinde gerekli alanların doldurulmasıyla yapılmaktadır. Yazılım kullanıcı dostu olarak hazırlanmıştır. 
Elle veri girişi mümkün olduğunca azaltılmıştır. Hesaplarda gerekli olan tablo verileri yazılım içinde 
gömülü olarak bulunmaktadır. Türkiye’deki illere ait dizayn şartları da yazılımda mevcuttur. Zorunlu 
alanlara veri girişi unutulduğunda, kullanıcı bir mesaj kutusu ile uyarılır. Kullanıcı, işlem arasında her 
an Yardım düğmesine tıklayarak, HTML tabanlı yardım dosyasına ulaşabilir. Hatalı bir işlem, geri 
dönülerek, baştan başlamayı gerektirmeden düzeltilebilir. 
 
Hesaplamalar, ASHRAE “Total Equivalent Temperature Differential/Time Averaging“ (TETD/TA) 
yöntemi esas alınarak yapılmaktadır. Sonuç tablosunda Anlık Duyulur Isı Kazancı ve Anlık Gizli Isı 
Kazançları 24 saatlik dönem için saat saat verilmekte ve maksimum yükün oluştuğu saat 
belirlenmektedir. Saatlik ısı kazançları tablo veya grafik olarak görülebilmekte ve sonuçlar HTML 
formatında rapor edilip çıktısı alınabilmektedir.  
 
Yazılımda psikrometrik diyagram modülü de bulunmaktadır. Cihaz çiğ noktası sıcaklığı girildiğinde, iç 
ve dış dizayn şartları ile karışım oranına bağlı olarak psikrometrik çevrim diyagram üzerinde 
çizilmektedir. Nemli havanın özelikleri, psikrometrik diyagram üzerinde fare imlecini hareket ettirerek 
anında görülebilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: İklimlendirme, ısı kazancı yazılımı, psikrometri 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Energy efficient building design needs rapid calculation of heat gain and loss for using different 
building materials. Heat gain calculation of air-conditioning design tasks for buildings is tough job and 
has high fault risk because of study on many tables and formulas. Using computer for this calculation 
reduces design time and minimizes the risk of mistake. In this study, the computer software presented 
which is developed for this aim. To calculate heat gain, user would fill opening cells in sequence from 
eight different tabulated menus. Software is prepared as user friendly. Manual data typing has 
reduced as possible as. Values of required tables are inserted in the software. Software enclosed also 
design parameters of province towns of Turkey. If it is forgot typing any value at any stage, user is 
warned by a message box. User can reach HTML based help file, at any time. Any fault during 
calculation can be corrected by returning without cancel all jobs. 
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Calculation based on ASHRAE “Total Equivalent Temperature Differential/Time Averaging“ (TETD/TA) 
method. On finish report, Instantaneous Sensible Heat Gain and Instantaneous Latent Heat Gain are 
tabulated hourly for 24 hours period and maximum load time can be figured-out. Hourly heat gain can 
be seen as tabulated or as a graphic and can be reported at HTML format and printed-out. 
 
There is also psychrometrics chart module in software. When apparatus dew point temperature typed, 
psychrometric cycle is drawn which is function of indoor and outdoor design conditions and mixture 
ratio. Properties of moist air can be seen instantaneously while moving mouse arrow on the 
psychrometrics chart. 
 
Key Words: Air-conditioning, heat gain software, psychrometry 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İklimlendirme sistemi kurulacak bir binada ne tür sistem uygulanacak olursa olsun önce ısı kazancı ve 
soğutma yükü hesaplanmalıdır. Hesaplanan bu soğutma yüküne uygun olarak istenen sistem seçilir. 
Isı kazancı ya da soğutma yükü hesabı son derece zahmetli bir işlemdir. Çok sayıda formülle ve 
tablolardan alınan değerlerle hesap yapılır. Bilgisayarların ortaya çıkıp gelişmesiyle bu zahmetli işi 
bilgisayar yazılımları sayesine en az hata ile ve kısa sürede yapma imkânı doğmuştur.  
 
Türkiye’de mekanik tesisat alanında faaliyet gösteren proje firmalarınca kullanılabilecek Türkçe ticari 
yazılımların istenen sayı ve nitelikte olduğunu söylemek ne yazık ki zordur. Zaten az sayıdaki bu 
firmalar genellikle kendini kanıtlamış yabancı lisanslı paket programları tercih etmektedirler. Oysa 
bizim gibi genç nüfusun toplam nüfusa oranı yüksek olduğu toplumlarda; yazılım kendi başına bir 
sektör olabilecek önemdedir. Özellikle diplomalı işsizlerin oranının yüksek olduğu göz önüne alınırsa, 
düşük maliyetli yatırım gerektiren yazılım sektörü daha bir önemli hale gelmektedir. Sunulan yazılım, 
bu düşünceden hareketle lisans bitirme projesi olarak üretilmiş, amatör bir çalışmanın ürünüdür [1]. 
Dolayısıyla alanında tecrübeli uzmanların yıllarca emek harcayıp ürettiği profesyonel yazılımlarla 
karşılaştırılması düşünülemez. Ancak yine de bir mahallin ısı kazancı ve soğutma yükünün hesabında 
hissedilir bir zaman kazancı yarattığı ve özellikle 24 saat için saatlere göre ısı kazancını 
hesapladığından, elle işlem yapmaya göre kıyaslanamaz fayda sağladığı söylenebilir. 
 
Ticari ve amatör olarak yerli yazılım üreten kişi ve kuruluşlar bulunmaktadır. Koyun ve Pakkan, sıcak 
su, soğuk su, kalorifer ve doğal gaz tesisatı boyutlandırmasını içine alan bir algoritma ve yazılım 
geliştirilmiştir. Yazılımda fare yardımıyla iki boyutlu ve izometrik olarak boru hattının çizilmesine imkan 
tanıyacak biçimde matematiksel bir algoritma hazırlanmıştır. Yazılım tamamen görsel nesne 
oluşturmaya dayalıdır. Yazılım ile tesisatın çizilmesi sırasında akışkan tüketim noktalarında debi 
pencereleri açılabilmekte ve kullanıcı buraya debi girmek yerine çamaşır makinası, bulaşık makinası, 
musluk gibi duyar noktaları kullanarak hat yüklerini gösterebilmektedir. Kalorifer tesisatı hattı üzerinde 
radyatör ısı yükü girmek yerine yaklaşık ısı kaybı metoduna göre yükler, duyar noktalar yardımıyla 
hesaplanabilmektedir. Boruların üzerinde özel kayıp elemanları tanımlanabilmektedir. Yazılım yine 
çizilen hat için genleşme kabı, kazan, boyler, hidrofor hesaplarını ve radyatör yükleri ile gaz tesisatı 
regülatör ayar değerini hesaplayabilmektedir [2].  
 
Bu bir ticari yazılımdır ve Koyun ve Pakkan, 2001 yılında yapılan bu Kongrenin 5.sinde yazılımı 
tanıtırken; “Türkiye’de Türkçe olarak hazırlandığını” söylediklerinde alıcılarda bir güvensizlik 
oluştuğunu ve satın almaktan vazgeçtiklerini belirtmiştir.  
 
Selbaş ve arkadaşları Soğuk depoları için soğutma yükünün hesaplanması ve soğutma sistemi 
elemanlarının doğru bir şekilde seçilebilmesi amacıyla Soğutma Yükü Hesap Programı 
hazırlamışlardır. Yazılımın daha çok eğitim amaçlı hazırlandığı bildirilmiştir [3]. 
 
İnam ve Eyriboyun, radyan ısıtma sistemleri için bir bilgisayar yazılımı oluşturmuştur. Geliştirilen 
yazılım, farklı bina tiplerinde, hem radyan yöntem ısı kayıplarını hem de geleneksel yöntem ısı 
kayıplarını hesaplayabilmektedir. Ayrıca yapı bileşenlerinin ısı transfer katsayılarını hesaplamakta, 
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mevcut ise, binanın komşu bina durumlarını göz önüne almakta, yıllık yakıt sarfiyatını hesaplamakta, 
radyan sistem için ortama verilen CO2 miktarını ve gerekli havalandırma açıklıklarını hesaplamaktadır. 
Program temel olarak CIBSE (The Chartered Of Building Services Engineerings) kuruluşunun önerdiği 
hesap yöntemini kullanmaktadır. Bu yöntemin kullanım amacı, ülkemizde henüz radyan ısıtma 
uygulamalarında kullanılacak bir hesap yönteminin bulunmamasıdır [4].  
 
Yukarıda özetlenenler dışında kalorifer tesisatı, klima ısı kazancı, mekanik tesisat hesabı, ısı yalıtım 
hesabı ve doğal gaz proje tasarımı ile ilgili yerli yazılımlar üreten firmalar da mevuttur.   
 
 
 
2. YAZILIMDA KULLANILAN FORMÜLLER  
 
ASHRAE Temel El Kitabı’nın “Konut Dışı Yapılarda İklimlendirme, Soğutma ve Isıtma Yükleri” adlı 26.  
Bölüm’ünde ısı kazancı hesabı yöntemleri detaylı olarak ele alınmıştır [5]. Sunulan yazılım, esas 
itibariyle bu eserde verilen Toplam Eşdeğer Sıcaklık Farkı/Zaman Ortalaması (Total Equivalent 
Temperature Differantial / Time Averaging,  TETD/TA) yöntemleri üzerine kurulmuştur. Ancak 
Türkiye’nin illerine ait dış hava tasarım şartları, kapı ve pencerelerin çeşitleri ile bunların ısı geçirme 
katsayıları MMO Yayını olan Klima Tesisatı [6] kitabından alınmıştır. 
 
Aynı mahal için hemen hemen aynı sonucu veren değişik hesaplama yöntemleri mevcuttur [5]. Bunlar; 

• TETD/TA 
• TFM 
• CLTD/SCL/CLF Yöntemidir. 

Çeviri kitapta kısaltmalar İngilizce’den aynen alınmıştır olup burada da değiştirilmemiştir:  
 
TETD/TA : Total Equivalent Temperature Differencial/Time Averaging  

  (Toplam Eşdeğer Sıcaklık Farkı Yöntemi) 
TFM  : Transfer Function Methods (Geçiş Fonksiyonu Yöntemi) 
CLTD/SCL/CLF : Cooling Load Temperature Difference/Solar Cooling Load Factor/Cooling Load Factor 

  (Soğutma Yükü Sıcaklık Farkı/ Güneş Enerjisi Soğutma Yükü  
   Faktörü/Soğutma Yükü Faktörü) 

SHGF  : Solar Heat Gain Factor (Güneşten Isı Kazancı Faktörü)  
 
Sunulan yazılımda esas itibariyle TETD/TA yöntemi kullanılmış olmakla beraber, dış ısı kazançlarının 
hesabında gerekli güneş-hava sıcaklığı ve 24 saat ortalama güneş-hava sıcaklığı değerlerinin hesabı 
TFM yöntemindeki ile aynıdır.  
 
ASHRAE örnek binasının ısı kazancı ve soğutma yükü her üç yöntemle hesaplandığında sonuçların 
Şekil 1’de görüldüğü gibi pek az değiştiği rapor edilmiştir [5].  

 
Şekil 1. Duyulur Isı Kazancı ve Soğutma Yükünün Hesaplanmasında TFM, CLTD/SCF/CLF ve 

TETD/TA Yöntemlerinin Karşılaştırılması [5]. 
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Burada, yazılımda kullanılan TETD/TA yöntemine ait konular ve formüller verilecektir.  
 
Isı kazancı bileşenleri: 

1. Dış ısı kazançları 
a. Çatılar ve duvarlar 
b. Pencereler 
c. Ayrıcı panolar, tavanlar, döşemeler 

2. İç ısı kazançları 
a. İnsanlar 
b. Aydınlatma araçları 
c. Cihazlar 

3. Havalandırma ve sızma havası 
 
Mahallin ısı kazancına ilave olarak hava hazırlama cihazının karşılaması gereken ve cihaz seçimine 
esas olan soğutma yükünün hesaplanması için gerekli formüller de verilecektir. 
 
 
2.1. Dış ısı kazançları 
 
Bina ya da mahallin dış ortamla arasında bulunan her türlü yapı bileşeninden olan ısı kazançlarını 
ifade eder. Pencerelerin saydam cam kısımlarında farklılık göstermekle beraber çatı, duvar, pencere, 
ayrıcı panolar, tavanlar ve döşemeden iletim ve taşınım birlikte olan ısı kazancı için esas olarak 
Eşitlik 1 kullanılır.  
  

( )TAUq Δ=         (W)  (1) 
 
Burada ΔT sıcaklık farkı binanın değişik bölümleri için değişik değerler alır. Hesaplardan kullanılan 
hesaplanmış bazı sıcaklık değerleri: 
 

ootoe hRhItt // εδα −+=        (K veya °C) (2) 

oDTooaea hRIhtt /)24/(/ εδα −+=      (K veya °C) (3) 
 

TFM’da yüzey renk faktörü (α/ho) değeri açık renk yüzeyler için 0,026; koyu renkli yüzeyler için 0,052 
olarak verilmiştir.  
 
2.1.1. Çatılar ve Duvarlar 
 

( )TETDAUq =        (W)  (4) 

)( eaeiea ttttTETD −λ+−= δ       (K veya °C) (5) 
 
 
Bu formüllerdeki değerler [5] no.lu yayındaki tablolardan yazılım içine alınmıştır.  
 
2.1.2. Pencerelerden Isı Kazancı  
 
Pencerelerin saydam kısımlarından güneş ışınımı ile ısı kazancı olur. İlave olarak camın ısıyı iletmesi 
ve her iki yüzeyinde taşınım olması sonucunda taşınımla geçen ısı kazancı da hesaplanmalıdır.  
Taşınımla ısı kazancı, 
 

( )io ttAUq −=        (W)  (6) 
 
Eşitliği ile hesaplanır. Güneş ışınımı ile ısı kazancı ise 
 

( )( )SHGFSCAq =        (W)  (7) 
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Eşitliği ile hesaplanabilir.  
 
2.1.3. Ayırıcı Panolar, Tavanlar ve Döşemelerden Isı Kazancı  
 
İç duvarları ayıran panolar, tavan ve döşemelerden ısı kazancı, 
 

( )ib ttAUq −=        (W)  (8) 
 
Eşitliği ile hesaplanabilir.  
 
 
2.2. İç Isı Kazançları 
 
Bir mahalde bulunan insanlar, aydınlatma araçları ve her türlü elektrikli cihazlar ortama ısı yayarlar. 
İnsanlar bedensel aktivite derecelerine bağlı olarak hem duyulur, hem gizli ısı yayar. Elektrikli 
cihazların bazıları yalnız duyulur ısı yayarken bazıları da (çay makinası, buharlı ütü vb.) hem duyulur 
hem gizli ısı yayarlar. Cihazların ortama verdikleri ısı, çalışma süreleri ile orantılıdır. Dolayısıyla 
cihazların etiketlerinde yazılı güçleri değil kullanma faktörleri de dikkate alınarak verdikleri ısı, kazanç 
olarak hesaplanmalıdır.  
 
2.2.1 İnsanlardan Isı Kazançları 
 
Kapalı bir ortamda bulunan insanların, sahip oldukları aktivite derecesine göre iç ortama verdiği 
duyulur ve gizli ısı miktarları tablolar halinde verilmiştir. Bu değerler, hesap anında mahalde bulunan 
kişi sayısı ile çarpılarak ısı kazanç değerleri hesaplanmış olur. 
 
Duyulur ısı kazancı:  

 
qduyulur = N × duyulur ısı kazancı     (W)  (9) 
 
qgizli = N × gizli ısı kazancı      (W)  (10) 

  
Burada N ortamda bulunan insan sayısını ifade eder. 
 
2.2.2. Aydınlatma Araçlarından Isı Kazançları 
 
 

qel = N × W × Ful × Fsa       (W)  (11) 
 

 
Armatür faktörü farklı olan akkor telli ve floresan lambalar ayrı ayrı hesaba katılır.  
 
3.2.3. Cihazlardan Isı Kazançları 
 
Gücü P ve verimi EF olarak bilinen bir cihazdan ısı kazancı: 

 
qP = P × EF        (W)  (12) 

 
Bunun dışında elektrikli ve buharlı cihazlardan ısı kazancı:  

 
qduyulur = qis × FUA× FRA       (W)  (13) 
 
qgizli = qil × FUA        (W)  (14) 

 
Kullanım ve ışınım değeri bilinmediği durumlarda duyulur ve gizli ısı kazancı değerleri, katalog 
değerlerinin %50’si olarak alınabilir. 
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2.3. Havalandırma ve Sızma (Enfiltrasyon) Havası ile Isı Kazançları 
 
İster havalandırma ister sızıntı havası olsun her iki durumda da dış ve iç ortam havası arasındaki 
sıcaklık farkı nedeniyle duyulur ısı, nem oranı farkı nedeniyle de gizli ısı kazancı olacaktır.  
 

qduyulur = 1,23 Q (to-ti)        (W)  (15) 
 
qgizli = 3010 Q (Wo-Wi)       (W)  (16) 

 
qtotal = 1,20 Q (Ho-Hi)        (W) 

 (17) 
 
Katsayıların açıklaması: 
1,23 : W = 0.01 (kgnem/kgkuru hava) değeri için özgül ısı, (kJ/kg·K) 
3010 : ortalama sıcaklık ve nem oranı için (yoğunluk×entalpi) değerini temsil eder, (kJ/m3) 
1,20 : hava yoğunluğu, (kg/m3) 
 
 
2.4. Soğutma Yükü  
 
Yazılımda duyulur soğutma yükü hesabı için kullanılan formüller: 
 

qduyulur = (qcf + qarf + qc)       (W)  (18) 
 

( ) ( ) ( )nnssscf rfqrfqrfqq −++−+−= 1...11 ,22,11,    (W)  (19) 
 

( )
∑

θ

=γ

γ

θ−+
θ

++×+×
=

1

...22,11,

ah

nss
arf

rfrfqrfq
q     (W)  (20) 

 

βscscscc qqqq ,2,1, ++=        (W) 
 (21) 
 
Eşitlik 19 ve 20’nin payındaki son terimler ASHRAE Fundamentals’ın 1993 [5] ve 1997 basımlarında 
[7] faklıdır.  
 
Gizli Soğutma Yükü 
 

βlllgizli qqqq ,2,1, ++=        (W)  (22) 
 
 
 
 
3. YAZILIMIN TANITIMI  
 
Yukarıda yazılımda kullanılan formüller verilmiştir.  Burada ise yazılımın mimarisi tanıtılacaktır. Yazılım 
alanındaki gelişmeler, bilgisayar hakkında hiçbir ön bilgisi olamayan kişilerin dahi yazılımları kolayca 
kullanabilmesine olanak sunar hale gelmiştir. Bunun için yazılımlarda kullanıcıyı yönlendiren ikonlar, 
gerekli yerde ulaşılabilen yardım dosyaları gibi kolaylaştırıcı unsurlar yazılıma dahil edilmektedir. 
Sunulan yazılımda da bu tür unsurlara yer verilmiş olup, kullanıcı dostu olarak tabir edilen bir yazılım 
oluşturulmaya çalışılmıştır.  
 
Mühendislik yazılımlarından beklenen bir özellik de yarım kalan bir çalışmaya daha sonra kalındığı 
yerden devam edilebilmesi ya da bitmiş bir proje çalışmasında daha sonra değişiklikler 
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yapılabilmesidir.  Sunulan yazılım (program) çalıştırıldığında var olan bir projenin mi açılacağı, yoksa 
yeni bir projeye mi başlanacağı sorulmaktadır (Şekil 2).  
 

 
 

Şekil 2. Yazılımın Açılış Ekranı 
 

Var olan proje açılıp üzerinde gerekli düzeltme veya değişiklikliler yapılabilir. “Yeni Proje” seçeneği 
tıklandığında Şekil 3’de görülen form açılır. Burada projeyi hazırlayan, projenin adı, adresi, türü, 
tasarım tarihi gibi bilgilerin girilmesi istenir. Bunun yanında aynı form üzerinde projenin uygulanacağı il 
seçildiğinde, o ile ait enlem, boylam, rakım ve sıcaklık bilgileri otomatik olarak ilgili hücrelere atanır. 
 

 
 

Şekil 3. Yeni Proje Açılış Sayfası. 
 

Şekil 3’deki form üzerinde 8 farklı sekme görülmektedir. Bunlar sırasıyla; 
 Genel, 
 İklim mahalleri, 
 Yapı bileşenleri, 
 İnsanlar, 
 Aydınlatma, 
 Elektriksel Yükler, 
 Dış Hava, 
 Soğutma Yükü 

Sekmeleridir.  
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Her sekme altında açılan form üzerinde doldurulması gereken bilgiler doldurulduğunda “İleri” tuşuna 
tıklanarak sonraki sekmeye ait formun açılması sağlanmış olur. Şekil 4’te “İklim Mahalleri” sekmesine 
ait pencere görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 4. “İklim Mahalleri” Sekmesine Ait Pencereye Ait Ekran Görüntüsü. 
 
Şekil 4’te görülen menüde iklimlendirilecek hacmin cinsi (salon, ofis, atöyle vs.), boyutları, yapı 
bileşenleri ve sayıları girilmelidir. Bir sonraki sekmede ise seçilen duvar, kapı, pencere gibi bileşenleri 
yönleri ile yapı kodları gibi bilgiler girilir (Şekil 5). 
 

 
 

Şekil 5. “Yapı Bileşenleri” Sekmesinde 2 No.lu Dış Duvara Ait Bilgilerin Girilmesi. 
 
Aşağıdaki şekillerde (Şekil 6-10) yazılımın diğer sekmelerinden örnekler verilmiştir.  
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Şekil 6. “Yapı Bileşenleri” Sekmesinde 6 no.lu Pencereye Ait Bilgilerin Girilmesi. 
 
 

 
 

Şekil 7. “İnsanlar” Sekmesinde Aktivite, Kadın, Erkek Sayısı İle  
Giriş Saati ve Faaliyet Süresi Girilmektedir. 
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Şekil 8. “Aydınlatma” Sekmesinde Lamba Tipi, Adedi, Açılış Saati ve Faaliyet Süresi Girilmektedir. 

 
 

 
 

Şekil 9. “Elektriksel Yükler” Sekmesinde Mutfak ve Hastane Cihazları Gibi Cihazların Gücü, Adedi, 
Açılış Saati ve Faaliyet Süresi Girilmektedir. 
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Şekil 10. “Dış Hava” Sekmesinde Söz Konusu Hacmin Çalışma Saatleri ve Hava Debileri 
Girilmektedir. 

 
Kullanıcı gerek duyduğunda yazılımın Yardım menüsünden yararlanabilir. “Yardım” menüsüne ait 
örnek bir sayfa Şekil 11 verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 11. Yardım Menüsünden “Aydınlatma” Bölümüne Ait Yardım Penceresi. 
 
Son sekmeye (Soğutma Yükü) gelindiğinde (Şekil 12), “SOĞUTMA YÜKÜNÜ HESAPLA” düğmesine 
tıklandığında; Şekil 13’deki pencere açılır. Burada binanın bileşenlerine ait soğutma yükü değerleri 
saat saat tablo halinde görünmektedir. İstenirse “Yük Grafiği” düğmesine tıklanarak sonuçlar grafik 
halinde de görüntülenebilir (Şekil 14). 
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Şekil 12. “Soğutma Yükü” Sekmesi Altında Açılan Pencere Görüntüsü. 
 
 

 
 

Şekil 13. “Soğutma Yükü” Sekmesi Altında Açılan Pencere Görüntüsü. 
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Şekil 14. Soğutma Yükünün Saatlere Göre Grafik Olarak Gösterilmesi. 
 
 
Şekil 12’de verilen penceredeki “Psikrometrik Diyagram” düğmesine tıklanırsa Şekil 15’de verilen 
diyagram çizilir. Burada çizilen diyagram İstanbul’un rakım değeri olan 40 m içindir. Seçilen yere bağlı 
olarak çizilen diyagram ve değerler değişmektedir. 
 
 

 
 

Şekil 15. Yazılımın 40 m Rakım İçin Çizdiği Psikrometrik Diyagram. 
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4. YAZILIM İLE UYGULAMA ÖRNEĞİ  
 
Şekil 16’da şematik kat planı görülen binaya ait yer hariç [5] no.lu kaynaktan alınan veriler:  
 
Yer: İstanbul. 
 
Güney Duvarı 
 
100 mm açık renkli kaplama tuğla, 200 mm tuğla, 16 mm alçı sıva, 6 mm sıva üzerine yapıştırılmış 
kontraplak panel (U=1,36 W/m2·K veya R=0,755 m2·K/W). 
Dominant yapı elemanı C9 ve “Entegre Kütle” için olan tablodan Tabaka 14. 
Dış tabaka A2 veya A7 
İç Tabaka E1 (kontrplak panelin etkisi ihmal edilmiştir.) 
R değeri aralığı 6. 
Bu verilerle Duvar Grup sayısı 24, zaman farkı 11,29 saat ve efektif azaltma faktörü 0,23 olarak 
bulunur. 
  
Doğu Duvarı ve Kuzey Duvarının Dış Atmosfere Açık Kısmı 
 
200 mm açık renkli ağır konstrüksiyon beton blok, duvarda 16 mm sıva (U=2,73 W/m2·K veya R=0,366 
m2·K/W). 
Dominant yapı elemanı C8, iç yüzey E1  
  
Batı Duvarı ve Bu Duvara Bitişik Kuzeye Bakan Ayırıcı İç Duvar 
 
325 mm tuğla, sıva yok (U=1,4 W/m2·K veya R=0,713 m2·K/W). 
 
Çatı 
 
50 mm yüksek yoğunlukta beton, 50 mm esnemez çatı yalıtım malzemesi, iki kat su sızdırmaz çatı 
yalıtım malzemesi ile kaplanmış çatma çatı ve koyu renkli çakıllı çatı kaplaması, asma tavansız çatı 
(U=0,51 W/m2·K veya R=1,96 m2·K/W) 
  
Döşeme 
 
100 mm zemin üzeri beton döşeme 
 
Lambalar 
 
Floresan: 40 W’lık 360 adet lamba, 08:00-17:00 saatleri arasında açık. 
Akkor: 100 W’lık 40 adet lamba, 24 saat açık. 
 
İnsanlar 
 
85 kişi (erkek), 08:00-17:00 saatleri arasında, orta derecede büro işi yapıyor. 
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Şekil 16. Örnek Hesaplama İçin Esas Alınan Bina Kat Planı [5]. 
 

Bölüm 3’te yazılımın tanıtılması için verilen ekran görüntüleri örnek hesaplama için kullanılan binaya 
ait değerleri içerdiğinden burada tekrar verilmeyecektir.  
 
Şekil 13’te görülen ekranda “RAPOR” düğmesine tıklandığında; pik yükün oluştuğu saate ait değerler 
rapor edilmektedir. İstenirse, bu raporun çıktısı yazıcıdan kağıda alınabilir. Şekil 17’de raporun bir 
kısmı görülmektedir.  Örnek bina için Şekil 13’ten en yüksek ısı kazancının saat 15:00’te, 56.4 kW 
olarak gerçekleştiği görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 17. Pik Yükün Oluştuğu Saat İçin Rapor Görüntüsü.  
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SONUÇ 
 
İklimlendirme için ısı kazancı ve soğutma yükü hesabı yapmak üzere oluşturulan bir yazılım 
tanıtılmıştır. Yazılım MS Visual Basic 6.0 ile derlenmiştir. Bir öğrenci çalışması olarak ticari kaygı veya 
reklam amacı gütmemektedir.  
 
Bilgi üretiminin ve paylaşımının çok hızlı gerçekleştiği günümüzde, üretilen bir yazılımın da sürekli 
güncellenmesi gerekmektedir. Nitekim bu yazılımda kullanılan formülasyon, ASHRAE Fundamentals 
2005’te [8] değiştirilmiş; Işınım Zaman Serisi Metoduna (Radiant Time Series -RTS- Method) 
geçilmiştir. Bir yazılımın sürekli güncellenmesi ve hatta yeniden yazılması ancak bu işten geçimini 
sağlayabilecek profesyonel ekiplerce yapılması gereken bir iştir.  
 
Ülkemizde yerli yazılım sektörünün gelişmesi için yeterli insan potansiyeli olduğu söylenebilir. Ancak 
çetin yarış ortamında yazılım üreticilerinin ayakta kalabilmesi için üretilen yazılımların uluslararası 
pazara sunulması kaçınılmazdır.  Bunun için de yazılımların içeriği kadar görselliği ve kullanıcı dostu 
olması önemlidir. Yazılımda kullanılan terminolojinin de kullanıcı için zorluk çıkamaması önemlidir. 
 
Yerli yazılım üretiminin önündeki engellerden biri telif haklarına yeterli özenin gösterilmemesi, 
yazılımın kolayca çoğaltılarak dağıtılabilmesi ise bir diğeri de firmaların yerli yazılım kullanma 
konusundaki tereddütleridir. Bu noktada özellikle mühendisler arasında ortak bir dil oluşturulmasının 
önemine değinmek gerekir. Ülkemizde iklimlendirme konusunda referans sayılabilecek ortak bir yayın 
bulunmamaktadır. ASHRAE yayınlarının çevirisine dayalı kitaplarda ise çok sayıda formül ve yazım 
hatası bulunmaktadır. Dolayısıyla bu kaynaklara dayalı olarak üretilen yazılımların hatalı sonuç üretme 
riski ortaya çıkmaktadır.  
 
 
SEMBOLLER 
 
Sembol  Açıklaması Birimi 
A : ısı transfer alanı m2 
EF : elektrikli cihazın verimi % 
FRA  : ışınım faktörü %  
Fsa : armatür faktörü % 
FUA  : kullanım faktörü  % 
Ful : kullanma faktörü % 
ha : soğutma yükü hesabının yapıldığı saat (1’den 24’e kadar)    
Hi : iç ortam havasına ait entalpi kgnem/kgk. hava 
Ho : dış ortam havasına ait entalpi kJ/kgk. hava 
IDT : toplam günlük güneş ısı kazancı (tablodan alınır) W / m2  
It : toplam güneş enerjisi (=1,15 × (SHGF) olup, SHGF tablodan alınır) W / m2  
N : kişi sayısı veya aydınlatma armatürlerinin sayısı adet 
P : elektrikli cihazın gücü W 
q : ısı miktarı W 
Q : ASHRAE Standart 62’den havalandırma debisi veya sızan hava debisi Litre/s 
qarf : n yük elemanı için saatlik duyulur ısı kazancı ortalama ışınım oranı W 
qc : β yük elemanının sadece taşınımla olan saatlik duyulur ısı kazancı 

miktarı (hesapların yapıldığı saat için) 
W 

qcf  : n yük elemanı için hesapların yapıldığı saat için duyulur ısı kazancının 
taşınım bileşeni 

W 

qduyulur  : duyulur ısı kazancı W 
qel  : aydınlatma araçlarından olan ısı kazancı W  
qil : cihazın kataloğunda verilen gizli ısı kazancı W 
qis : cihazın kataloğunda verilen duyulur ısı kazancı W 
ql  : β yük bileşenlerinden olan saatlik gizli ısı kazancı (hesapların yapıldığı 

saat için)   
W 

qP : elektrikli cihazdan ısı kazancı W 
qs,1  : 1,…,n yük bileşenlerinden olan saatlik (hesapların yapıldığı saat için) 

duyulur ısı kazancı 
W 
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qtotal : havalandırma veya sızma havasından olan toplam ısı kazancı W 
rf1  : yük elemanı 1,…,n için saatlik duyulur ısı kazancı ışınım oranı   
SC : gölgeleme katsayısı   
tb : bitişik ortam sıcaklığı °C 
te : güneş-hava sıcaklığı °C 
tea : 24 saat ortalama güneş-hava sıcaklığı °C 
teδ : hesaplama saatinden δ saat önceki güneş-hava sıcaklığı °C 
ti : iç tasarım kuru termometre sıcaklığı °C 
to : hesap anındaki kuru termometre sıcaklığı  °C 
to : 24 saat ortalama güneş-hava sıcaklığı °C 
to  : dış ortam sıcaklığı °C 
U : toplam ısı geçiş katsayısı W/m2·K 
W : aydınlatma armatürlerinin her birinin gücü W 
Wi : iç ortam nem oranı   kgnem/kgk.hava 
Wo : dış ortam nem oranı   kgnem/kgk.hava 
α : yüzey yutma katsayısı   
α/ηο : yüzey renk faktörü; açık renk yüzeyler için 0,15; koyu renkli yüzeyler 

için 0,30’dir. 
  

γ   : hesaplama saatlerinden biri   
λ : azaltma faktörü % 
θ  : duyulur ısı kazancı ortalama ışınım oranının bulunduğu saat sayısı   
εδR / ho : uzun dalga ışınım faktörü (yatay yüzeyler için −3,9 °C, düşey yüzeyler 

için 0 °C) 
°C 

 
 
 
KISALTMALAR 
 
TETD / TA : Total Equivalent Temperature Differencial/Time Averaging (Toplam Eşdeğer 

Sıcaklık Farkı / Zaman Ortalaması) 
TFM : Transfer Function Methods (Geçiş Fonksiyonu Yöntemi) 
CLTD : Cooling Load Temperature Difference  

(Soğutma Yükü Sıcaklık Farkı) 
SHGF : Solar Heat Gain Factor (Güneşten Isı Kazancı Faktörü) 
SCL  Solar Cooling Load Factor (Güneş Enerjisi Soğutma Yükü Faktörü) 
CLF  Cooling Load Factor (Soğutma Yükü Faktörü) 
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ÖZET 
 
Mühendislik uygulamalarının en önemli ve en çok karşılaşılan işlemlerinden birisi, farklı sıcaklıklardaki 
iki veya daha fazla akışkan arasındaki ısı değişimidir. Bu değişimin yapıldığı cihazlar, genelde ısı 
değiştirici olarak adlandırılmakta olup, pratikte termik santrallerde, kimya endüstrilerinde, ısıtma, 
iklimlendirme, soğutma tesisatlarında, taşıtlarda, elektronik cihazlarda, alternatif enerji kaynaklarının 
kullanımında, ısı depolanması gibi birçok yerde bulunabilmektedir. Uygulamada çok çeşitli ısı 
değiştiricileri kullanılmakta olup bunlar arasında en fazla tercih edilenlerinden biri plakalı ısı 
değiştiricileridir 
 
Bu çalışmada plakalı ısı değiştirici kullanılan bir soğutma sistemi deneysel olarak tasarlanmış ve imal 
edilmiştir. Sistem kapalı ve açık olmak üzere iki farklı şekilde çalışmaktadır. Sistemde dolaşan akışkan 
çevrimini tamamladığında soğuk su toplama tankına dönüyorsa kapalı sistem, çevrimini tamamlayan 
akışkan soğuk su toplama tankına dönmeyip dışarıya atılıyorsa açık sistem olarak adlandırılmıştır. 
Deneysel sistemdeki plakalı ısı değiştirici, farklı sıcaklık ve debi değerlerinde analizlere tabi 
tutulmuştur. Farklı çalışma şartlarındaki sistemin soğutma etkinlik katsayıları belirlenerek grafikler 
halinde sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Plakalı ısı eşanjörü, Enerji, Soğutma etkinlik katsayısı, Soğutma. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Engineering applications of the most important and most common operation, two or more different 
temperatures is the heat exchange between the fluids. This change in the devices, usually as heat 
exchangers are known, and in practice, thermal power plants, in chemical industry, heating, air 
conditioning, refrigeration equipment, the motor vehicles, electronic devices, alternative energy 
sources in use, such as heat storage in many places it can be. In practice a wide variety of heat 
exchangers are used, and they heat exchanger plates are one of the most preferred.  
 
In this study, heat exchanger plates used as an experimental cooling system was designed and 
manufactured. Closed and open systems to operate in two different ways. Complete the cycle when 
circulating in the system flowing back to the cold water tank is a closed system, completing the cycle 
back to the flowing cold water tank is not as open systems as laid out was called. Experimental heat 
exchanger plates in the system, different temperature and flow rate values has been subject to 
analysis. Cooling efficiency of the system in different working conditions are determined coefficients 
are presented in graphs. 
 
Key Words: Plate heat exchanger, Energy, COP, Cooling. 
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1. GİRİŞ  

Mühendislik uygulamalarının en önemli ve en çok karşılaşılan işlemlerinden birisi, farklı sıcaklıklardaki 
iki veya daha fazla akışkan arasındaki ısı değişimidir. Bu değişimin yapıldığı cihazlar, genelde ısı 
değiştirici olarak adlandırılmakta olup, pratikte termik santrallerde, kimya endüstrilerinde, ısıtma, 
iklimlendirme, soğutma tesisatlarında, taşıtlarda, elektronik cihazlarda, alternatif enerji kaynaklarının 
kullanımında, ısı depolanması gibi birçok yerde bulunabilmektedir.  
 
60 yıl önce geliştirilmiş olan plakalı ısı değiştiriciler, bu süre içerisinde pek çok uygulamalar ile 
kullanım alanlarını sürekli geliştirmişlerdir. Özellikle son 20 yıl içerisinde üretim metotlarında meydana 
gelen gelişmelere kaynaklı tip plakalı ısı değiştiricilerinde geliştirilmesi mümkün olmuştur. 

Bu çalışmada da kullanılan lehimli plakalı ısı değiştiriciler, standart contalı plakalı ısı değiştiricilerin bir 
başka versiyonudur. Özellikle yüksek basınç ve sıcaklıklarda daha düşük maliyetli bir alternatif 
oluşturmaktadır. Contalı plakalı ısı değiştirici gibi dalgalı paterne sahip plaka oluşan bir plaka 
paketinden meydana gelir. Ancak burada contalar bulunmaz. Ayrıca sıkıştırmayı sağlayan sapmalar 
ve baskı plakalarda mevcut değildir. Bunun yerine sızdırmazlık plakaların vakumlu fırınlarında birbirine 
nikel ya da bakır yardımı ile kaynaklanması sayesinde elde edilir. Diğer plakalı ısı değiştiricilerde 
olduğu gibi elde edilen yüksek türbülans, ısı transfer verimini arttırdığı gibi, kirlenmenin önlenmesini de 
sağlar. Lehimli plakalı ısı değiştiricileri ısıtma, soğutma, havalandırma  ve endüstriyel uygulamalarda 
geleneksel ısı değiştiricilere göre aşağıdaki gibi pek çok avantaj getirmektedir. 

• Çok yüksek ısı transfer katsayısı sebebiyle, lehimli plakalı ısı değiştiriciler kompakt yapısı ile 
sınırlı hacimlerde rahatlıkla kullanabilirler.  

• Lehimli üniteler conta içermediklerinden, yüksek basınç ve/veya sıcaklık bulunan görevlerde 
rahatlıkla çalışabilirler.  

• Seri olarak imal edildiklerinden standart plaka sayıları ile ihtiyaç duyulduğunda çok daha kısa 
sürelerde temin edilebilirler.  

Şekil 1’de lehimli plakalı bir ısı eşanjörünün yapısı görülmektedir.  
 

 

 
 

Şekil 1. Lehimli Plakalı Isı Eşanjörünün Yapısı 
 
Isı eşanjöründe transfer edilen ısı miktarının düşmesi ısı eşanjörünün performansının düşmesine neden 
olur. Bu da ısı eşanjörü kullanan sistemde kapasite kaybı anlamına gelmektedir. Isı transferinin 
iyileştirilmesi, sistem boyutlarının uygun ölçülerde tutulmasına ve dolayısıyla sistem maliyetinin ve 
işletme giderlerinin azaltılmasına olanak sağlar. Bu çalışmada, lehimli plakalı ısı eşanjörü kullanılan bir 
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soğutma sistemi deneysel olarak tasarlanarak imal edilmiş ve soğutma sisteminin performans 
karakteristikleri incelenmiştir. 
 
 
 
 
2. TERMODINAMIK ANALIZ  

 
Bir ısı eşanjöründeki ısı geçişi, sadece içindeki akışkanlar arasında olduğu, yani ortama bir ısı 
kaybının olmadığı kabul edilirse, aşağıdaki bağıntılarla yazılabilir: 
 
Q& = K.A.∆tm          (1) 
 
Sıcak ve soğuk akışkanların soğuması ve ısınması esnasında verilen ve alınan ısılar, akışkanların 
kütlesel debileri ile giriş ve çıkış entalpilerinin farkından bulunabilir ve aşağıdaki gibi yazılabilir: 

Q& ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= cçcg hhm.

.
         (2) 

Isının alınması ve verilmesi durumunda akışkanların sıcaklıkları değişiyor ise, geçen ısı miktarı: 

Q& ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −=⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −= cgtcçtpcccmhçthgtphchm ..

.
..

.
     (3) 

şeklinde yazılabilir. Bu denklemde: 

 cmvehm
..

: Sırasıyla sıcak ve soğuk akışkanın kütlesel debisi (kg/s) 

pccvephc : Sırasıyla sıcak ve soğuk akışkanın özgül ısısı (J/kgK) 

hçtvehgt : Sırasıyla sıcak akışkanın giriş ve çıkış sıcaklıkları (oC) 

cçtvecgt : Sırasıyla soğuk akışkanın giriş ve çıkış sıcaklıkları (oC) 

 
Ortalama logaritmik sıcaklık farkı değeri, ısı eşanjöründe akışın türüne göre belirlenmektedir. Ortalama 
logaritmik sıcaklık farkı (∆tm) aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

2

1

21
m

t
tln

ttt

Δ
Δ
Δ−Δ

=Δ          (4) 

Son eşitlik Denklem (1)’e taşınırsa: 

Q&

2

1

21

ln

).(.

t
t

ttAK

Δ
Δ

Δ−Δ
=          (5) 

ifadesi elde edilir. 
Soğutma sisteminin soğutma performans katsayısı (COP) aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

W
QCOP
&

&
=           (6) 
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3. DENEYSEL ANALİZ  
 
Deneysel çalışmanın amacı, lehimli plakalı ısı eşanjörü kullanılan soğutma sistemi imal etmek ve 
lehimli plakalı ısı eşanjörü kullanılan bir soğutma sisteminin soğutma etkinlik katsayısını belirlemektir. 
Bu amaçla oluşturulan deney cihazı iki farklı çalışma durumu için tasarlanmıştır. Deney cihazı; 
soğutma amaçlı kapalı sistem ve soğutma amaçlı açık sistem olmak üzere iki farklı şekilde 
çalışabilmektedir. Kurulan deneysel sistem Şekil 2’ de görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 2. Deney Cihazı 
 

Deney setinde lehimli plakalı ısı eşanjöründe sıcak akışkandan soğuk akışkana ısının aktarıldığı 
devre, sekonder devre; soğuk akışkanın sıcak akışkandan ısı aldığı devre ise primer devre olarak 
isimlendirilmiştir. Deneysel sistem soğutma amaçlı çalıştırıldığında; soğuk su tankındaki su, bir pompa 
vasıtasıyla soğutma sistemine ait ayrı bir lehimli plakalı ısı eşanjörüne gönderilir. Lehimli plakalı ısı 
eşanjörüne soğuk su tankından gelen suyun ısısı, ayrı bir kompresörlü soğutma grubunda dolaşan 
soğutucu akışkana aktarılır. Dolayısıyla lehimli plakalı eşanjörden soğumuş olarak çıkan su, tekrar 
soğuk su tankına döner. Eşanjörden çıkan suyun ısısını alarak ısınan soğutucu akışkan, tekrar 
kompresörlü soğutma grubuna gelir ve burada tekrar soğutulur. Soğutma sisteminde soğutucu 
akışkan olarak R-12 kullanılmıştır. Soğutma sistemi hava soğutmalı kondensere sahiptir.  
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Şekil 3. Deney cihazı şematik gösterimi 
 
Soğutma amaçlı olarak dizayn edilen deney düzeneğinde; sekonder devre olarak isimlendirilen yani 
sıcak akışkanın soğuk akışkana ısısını verdiği devrede; sistemde dolaşan akışkan çevrimini 
tamamladığında sıcak su toplama tankına dönüyorsa kapalı sistem, çevrimini tamamlayan akışkan 
soğuk su toplama tankına dönmeyip dışarıya atılıyorsa açık sistem olarak adlandırılmıştır.  
 
Deneysel sistemin soğutma amaçlı ve kapalı sistem olarak çalıştırılması esnasında da üç farklı debi 
kullanılmıştır.  İlk deney 0,94 m3/h, ikinci deney 1,37 m3/h ve üçüncü deney 1,73 m3/h değerlerinde 
yapılmıştır. Deneysel sistemin soğutma amaçlı ve açık sistem olarak çalıştırılması esnasında yine iki 
farklı debi kullanılmıştır.  İlk deney 1,12 m3/h, ikinci deney 1,14 m3/h değerlerinde yapılmıştır. Soğutma 
amaçlı çalıştırılan deney düzeneğindeki ısı eşanjörü, Şekil 3’de görüldüğü gibi 6 adet plakadan oluşan 
kaynaklı plakalı ısı eşanjörü olarak tasarlanmıştır. Deneysel sistemde kullanılan plakalı ısı eşanjörü 
ters akımlıdır. Plakalı ısı eşanjörünün özellikleri Tablo 1’ de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Plakalı Isı Eşanjörünün Özellikleri 
 

Toplam plaka sayısı 6 
Toplam ısı transfer alanı 0,63 m2 
Plaka malzemesi 0,5 mm kalınlığında paslanmaz çelik 

(AISI 316) 
Dizayn sıcaklığı -50/195 oC 
Dizayn basıncı 30/45 bar 
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Şekil 4. Plakalı Isı Eşanjörü 
 
 
 
4. SONUÇ VE TARTIŞMA  
 
Soğutma amaçlı ve kapalı sistem olarak çalıştırılan deney düzeneğindeki lehimli plakalı ısı 
eşanjöründeki toplam ısı transfer miktarına bağlı olarak, soğutma sistemi performans katsayısı 
değişimleri Şekil 4’de verilmiştir. Lehimli plakalı ısı eşanjöründeki toplam ısı transferindeki azalmayla 
soğutma performans katsayısının da azaldığı görülmektedir.       
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Şekil 5. Toplam Isı Transfer Miktarına Bağlı Olarak Soğutma Etkinlik Katsayısı Değişimi (Soğutma 
Amaçlı ve Kapalı Sistem, Debi Değeri=0,94 m3/h) 

 
Soğutma amaçlı ve kapalı sistem olarak çalıştırılan deney düzeneğindeki lehimli plakalı ısı 
eşanjöründeki toplam ısı transfer miktarına bağlı olarak, soğutma sistemi performans katsayısı 
değişimleri Şekil 5’de verilmiştir. Lehimli plakalı ısı eşanjöründeki toplam ısı transferindeki azalmayla 
soğutma performans katsayısının da azaldığı görülmektedir.       
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Şekil 6. Toplam Isı Transfer Miktarına Bağlı Olarak Soğutma Etkinlik Katsayısı Değişimi (Soğutma 

Amaçlı ve Kapalı Sistem, Debi Değeri=1,37 m3/h) 
 

Soğutma amaçlı ve kapalı sistem olarak çalıştırılan deney düzeneğindeki lehimli plakalı ısı 
eşanjöründeki toplam ısı transfer miktarına bağlı olarak, soğutma sistemi performans katsayısı 
değişimleri Şekil 6’de verilmiştir. Lehimli plakalı ısı eşanjöründeki toplam ısı transferindeki azalmayla 
soğutma performans katsayısının da azaldığı görülmektedir.       
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Şekil 7. Toplam Isı Transfer Miktarına Bağlı Olarak Soğutma Etkinlik Katsayısı Değişimi (Soğutma 

Amaçlı ve Kapalı Sistem, Debi Değeri=1,73 m3/h) 
 

Soğutma amaçlı ve açık sistem olarak çalıştırılan deney düzeneğindeki lehimli plakalı ısı 
eşanjöründeki toplam ısı transfer miktarına bağlı olarak, soğutma sistemi performans katsayısı 
değişimleri Şekil 7’de verilmiştir. Lehimli plakalı ısı eşanjöründeki toplam ısı transferindeki azalmayla 
soğutma etkinlik katsayısının azaldığı, toplam ısı transfer miktarında artış olduğunda da ise soğutma 
etkinlik katsayısının da arttığı görülmektedir.     
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Şekil 8. Toplam Isı Transfer Miktarına Bağlı Olarak Soğutma Etkinlik Katsayısı Değişimi (Soğutma 

Amaçlı ve Açık Sistem, Debi Değeri=1,12 m3/h) 
 

Soğutma amaçlı ve açık sistem olarak çalıştırılan deney düzeneğindeki lehimli plakalı ısı 
eşanjöründeki toplam ısı transfer miktarına bağlı olarak, soğutma sistemi performans katsayısı 
değişimleri Şekil 8’de verilmiştir. Lehimli plakalı ısı eşanjöründeki toplam ısı transferindeki azalmayla 
soğutma etkinlik katsayısının azaldığı, toplam ısı transfer miktarında artış olduğunda da ise soğutma 
etkinlik katsayısının da arttığı görülmektedir.       
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Şekil 9. Toplam Isı Transfer Miktarına Bağlı Olarak Soğutma Etkinlik Katsayısı Değişimi (Soğutma 

Amaçlı ve Açık Sistem, Debi Değeri=1,14 m3/h) 
 
 
 
 

5. SONUÇLAR  
 
Bu çalışmada lehimli plakalı ısı eşanjörü kullanılan bir soğutma sistemi deneysel olarak tasarlanmış ve 
imal edilmiştir. Deneysel sistemdeki lehimli plakalı ısı eşanjörü, farklı sıcaklık ve debi değerlerinde 
analizlere tabi tutularak soğutma sisteminin soğutma etkinlik katsayısına olan etkileri incelenmiştir. 
Deneysel analizlerde lehimli plakalı ısı eşanjöründe sıcak ve soğuk akışkanlar arasındaki ısı transferi 
miktarı, akışkanın debi değerinin ve sıcak su giriş sıcaklığının artmasıyla artmaktadır. Isı transfer 
miktarındaki artış soğutma sisteminin soğutma etkinlik katsayısının artmasına neden olmaktadır. 
Soğutma amaçlı kapalı ve açık sistem olarak çalıştırılan deney düzeneğindeki lehimli plakalı ısı 
eşanjöründeki toplam ısı transfer miktarına bağlı olarak, soğutma sistemi performans katsayısı 
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değişimleri şekillerle verilmiştir. Lehimli plakalı ısı eşanjöründeki toplam ısı transferindeki azalmayla 
soğutma etkinlik katsayısının azaldığı, toplam ısı transfer miktarında artış olduğunda ise soğutma 
etkinlik katsayısının da arttığı görülmektedir. Örneğin yapılan analizde en yüksek soğutma performans 
katsayısı değeri, soğutma amaçlı açık sistem deneyinde 5.87 kW ısı transfer miktarına karşılık gelen 
değer olan 3,91 olarak tespit edilmiştir.       
 
Plakalı ısı eşanjörlerinin kullanıldığı kimya, petrokimya endüstrileri, termik santrallar, ısıtma, soğutma, 
ve iklimlendirme vb. tesislerde enerji verimliliğinin arttırılması ve dolayısıyla enerji ekonomisine katkı 
sağlanabilmesi için ısı eşanjörlerin optimum çalışma şartlarının tespit edilmesi büyük önem 
taşımaktadır. 
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RADYATÖR ARKALARINA YERLEŞTİRİLEN YANSITICI 
YÜZEYLERİN RADYATÖR ETKİNLİĞİNE ETKİSİ 

 
 

Mert TÜKEL 
Müslüm ARICI 
Mehmet Fatih BİNGÖLLÜ 
Hasan KARABAY 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada yapılardaki radyatörlerin arkalarına yerleştirilen yansıtıcı yüzeylerin radyatör etkinliğine 
etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla farklı sıcaklıklardaki düşey iki paralel levha arasındaki akış ve ısı 
transferi sayısal olarak incelenmiştir. 40°C, 60°C ve 80°C sabit radyatör yüzey sıcaklıkları ve 0.2, 0.4, 
0.6, 0.8 ve 1 duvar neşretme katsayıları (ε) için hesaplamalar yapılarak radyatör arka yüzeyinden 
gerçekleşen toplam ısı transferi hesaplanmıştır. Bu çalışma sonucunda, radyatör arkasındaki enerji 
kayıplarını azaltmak için çeşitli kurum ve firmalarca önerilen, ısı iletim katsayısı düşük yalıtım 
levhalarının yüzeylerinin parlak (yansıtıcı) değil mat (siyah cisme yakın) olması gerektiği ortaya 
konmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Yansıtıcı yüzey, radyatör etkinliği, enerji tasarrufu 
 
ABSTRACT 
 
In this study, in order to investigate the effect of heat reflector placed behind of radiators on the 
radiator efficiency, heat transfer and flow between two parallel vertically located plates are modeled. 
Simulations are run for the radiator surface temperatures of 40°C, 60°C and 80°C and the wall 
emissivity coefficient of 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1. Placing heat reflector behind radiators is 
recommended by several associations and companies to reduce energy losses from radiators. 
However, in this study It is concluded that by coating the surface of thermal insulation plates with high-
emissivity materials instead of low-emissivity materials, the efficiency of radiators increases. 
 
Key Words: Heat reflector, radiator efficieny, energy saving 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Meskenlerin ısıtılmasında en yaygın olarak kullanılan ısıtıcı elemanlar,  radyatör olarak adlandırılan, 
içerisinden sıcak akışkanın dolaştırılarak ısıtmanın sağlandığı elemanlardır. Bu ısıtıcı elemandan 
odaya ısı geçişi doğal taşınım ve ışınımla olmaktadır. Şekil 1’de konut ısıtılmasında kullanılan radyatör 
ve yerleşimi ile ilgili şematik bir resim gösterilmiştir. İçerisinden dolaştırılan sıcak suyun etkisi ile 
sıcaklığı yükselen radyatör yüzeyinden odaya ve odanın içerisindeki havaya ısı geçişi sırasıyla ışınım 
ve taşınım mekanizmaları ile sağlanır [1],[2]. Işınımla ısı geçişi, Şekil 1’de görülen peteğin odayı gören 
yüzeyleri ile mahaldeki katı yüzeyler arasında gerçekleşir. Ayrıca sıcak yüzeylerin üzerindeki hava 
filminin ısınması ile meydana gelen yoğunluk farkından oluşan kaldırma kuvvetlerinin etkisi ile doğal 
taşınım gerçekleşerek radyatör yüzeyine yakın bölgede bir hava sirkülâsyonu ile oda içerisindeki hava 
ısıtılır.  
 
Şekil 1’deki peteğin arka yüzeyi ile duvar arasında da yine benzer mekanizmalarla ısı transferi 
gerçekleşir. Fakat bu aralıkta radyatör yüzeyi ile duvar arasında gerçekleşen ışınımın etkisi ile dış 
duvar iç yüzey sıcaklığı yükselir ve dış duvardan bina dışına olan ısı kayıplarının artmasına sebep 
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olur. Bunu engellemek için çeşitli kurum ve firmalarca kullanıcılara radyatöre bakan yüzeyi parlak 
yansıtıcı bir yüzeyle kaplanmış yalıtım levhalarının kullanılması tavsiye edilmektedir [3],[4],[5]. Bununla 
ilgili uyarlama Şekil 1’de gösterilmiştir.  
 
Bu çalışmada önerilen bu uygulamanın etkileri sayısal olarak incelenmiştir.  
 
 

 
 

Şekil 1. Radyatörden Odaya Isı Transferi Mekanizmalarının Şematik Gösterimi 
 
 
 
 
2. PROBLEMİN TANITIMI VE SAYISAL ÇÖZÜM METODU 
 
Bu çalışmada radyatör arkası ile yalıtım plakası arasındaki akış ve ısı transferini sayısal oalrak 
modelleyebilmek için problem, Şekil 2‘de gösterildiği gibi iki boyutlu hale dönüştürülerek 
basitleştirilmiştir. Bu amaçla şekilde görüldüğü gibi farklı sıcaklıklardaki düşey iki paralel levha 
arasındaki akış ve ısı transferi incelenmiştir. Isı transferi hesaplarına yansıtıcı plaka yüzeyinin 
neşretme katsayıları değiştirilerek ışınımla olan ısı transferi de dâhil edilmiştir. Radyatör yüksekliği 
500mm ve ara boşluk mesafesi 50mm olarak alınmıştır. Radyatör yüzeyleri 40°C, 60°C ve 80°C sabit 
sıcaklıkları için duvar tarafı adyabatik kabul edilerek hesaplamalar yapılmıştır. Ayrıca, duvarın 
neşretme katsayıları (ε) 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 ve 1 değerleri için hesaplamalar tekrarlanarak radyatör arka 
yüzeyinden gerçekleşen toplam ısı transferi hesaplanmıştır. Radyatör yüzeyi neşretme katsayısı 0.95 
olarak sabit alınmıştır. Hava ideal gaz kabul edilmiş, diğer fiziksel özellikleri oda sıcaklığı için sabit 
alınmıştır. Şekil 2’de gösterilen geometri için hava giriş sıcaklığı 21°C sabit olarak alınmıştır. 
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Şekil 2. Bu Çalışmada İncelenen Radyatör-Duvar Sistemi 

 
 
Bu çalışmada sonlu hacimler yöntemi esasına dayanan Star-CCM programı kullanılarak sayısal 
modelleme yapılmıştır. Zamandan bağımsız kabul edilerek yapılan çözümlerin yakınsamadığı 
görülmüş, bu sebeple çözümler zamana bağımlı olarak yapılmıştır. Şekil 3’te gösterildiği gibi 
modellemede 120000 hücreden oluşan bir ağ kullanılmıştır. Daha kaba ve daha ince ağlar kullanılarak 
ağ testleri yapılmış, bu testler esnasında radyatör yüzeyindeki toplam ısı transferi karşılaştırılmış ve 
Şekil 3’te gösterilen ağ yapısının çözümler için yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Şekilde görüldüğü 
gibi hücre büyüklükleri yatay doğrultuda cidarlara doğru sıklaştırılmıştır. 
 
Momentum denklemi ikinci dereceden upwind, enerji denklemi birinci dereceden upwind yaklaşımları 
ile ayrıklaştırılmalar kullanılarak çözümler elde edilmiştir. Basınç ve hız denklemleri arasındaki ilişki 
SIMPLE algoritması ile sağlanmıştır. Akış laminer kabul edilmiştir. Paralel yüzeyler arasındaki havanın 
ışınıma katılmadığı kabul edilerek ışınım hesaplamalarında Surface to Surface (S2S) ışınım modeli 
kullanılmıştır.  
 

 
Şekil 3. Çözümde Kullanılan Ağ Yapısı 
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3. SAYISAL SONUÇLAR 
 
Şekil 4’te radyatör yüzeyi ve dış duvar arasındaki havanın sıcaklık dağılımı gösterilmiştir. Şekilden de 
görüldüğü gibi alt taraftan gelen soğuk akışkan, ara boşlukta kaldırma kuvvetlerinin etkisiyle 
yükselmekte ve cidarlara yaklaştıkça havanın sıcaklığının arttığı görülmektedir. Aynı zamanda 
ışınımın etkisiyle duvar tarafına geçen enerjiyle sıcaklığı yükselen arka duvardan da ortam havasına 
ısı geçişinin olduğu gözlenmektedir. Şekil 4’te düşük ve yüksek neşretme katsayıları için verilen 
sonuçlar karşılaştırıldığında ε=1 olduğunda duvar tarafındaki havanın daha sıcak olduğu 
görülmektedir. Aynı sonuç Şekil 5’te de görülebilir. Şekil 5’te y=550mm yüksekliğindeki kesit boyunca 
sıcaklık değişimleri gösterilmiştir. Duvar yüzey sıcaklığının ε=1 için ciddi şekilde arttığı görülmektedir.  

     
                               T( K)                                 a) ε=0.2                                   b) ε=1 
Şekil 4. 80°C Radyatör Yüzey Sıcaklığı ve İki Farklı Duvar Neşretme Katsayıları İçin Sıcaklık dağılımı 
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Şekil 5. 80°C Radyatör Yüzey Sıcaklığı ve Duvar Neşretme Katsayıları 0.2 ve 1 Olan Yüzeylerin 

y=550mm’deki Sıcaklık Dağılımları 
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Şekil 6’da iki yüzey arasındaki kütlesel debinin radyatör yüzey sıcaklığı ve duvar yüzeyinin neşretme 
katsayısı ile değişimi gösterilmektedir. Kütlesel debinin büyüklüğü oda içerisindeki havanın bu 
aralıktaki sirkülasyon büyüklüğünü yani radyatör yüzeyinin ısıl etkinliğinin bir göstergesidir. Şekil 6’da 
artan radyatör yüzey sıcaklığıyla sirküle edilen hava miktarının arttığı görülmektedir. Ayrıca duvar 
yüzeyinin neşretme katsayısının da bu sirkülâsyonun büyüklüğüne kayda değer ölçüde etkisi olduğu 
gösterilmiştir. Duvar yüzeyine neşretme katsayısı düşük parlak yüzeyler yerleştirildiği takdirde tüm 
yüzey sıcaklıkları için bu aralıkta sirküle eden hava miktarını kötüleştirdiği ortaya konmuştur. Yani 
radyatör arkasına yerleştirilen levhaların parlak değil neşretme katsayısı büyük mat cisimler olması 
gerektiği ortaya çıkmaktadır. 
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Şekil 6. Radyatör ve Duvar Arasında Sirküle Olan Havanın Kütlesel Debisinin Duvar Neşretme 

Katsayısı İle Değişimi 
 
 

Şekil 7’de ise radyatör yüzeyinden gerçekleşen toplam ısı transferinin radyatör yüzey sıcaklığı ve 
duvar yüzeyi neşretme katsayılarıyla değişimi gösterilmiştir. Radyatör yüzeyinden toplam ısı 
transferinin duvar yüzeyi neşretme katsayısıyla ciddi oranda arttırılabileceği görülmektedir. Yani arka 
yüzeye yerleştirilen yalıtım levhalarının parlak seçilmesi toplam ısı transferinin kötüleştirdiği için hatalı 
bir uygulama olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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Şekil 7. Radyatörden Transfer Edilen Toplam Isı Miktarının Duvar Neşretme Katsayısı İle Değişimi 

 
Şekil 8 ve Şekil 9’da radyatör yüzeyinde sırasıyla taşınım ve ışınım ile gerçekleşen ısı akılarının 
radyatör yüzey sıcaklığı ve duvar neşretme katsayısı ile değişimi gösterilmiştir. Şekil 8’de görüldüğü 
gibi radyatör yüzeyindeki taşınımın beklendiği üzere artan yüzey sıcaklığı ile arttığı fakat duvar 
neşretme katsayısından etkilenmediği görülmektedir. Şekil 9’da ise radyatör yüzeyinden gerçekleşen 
ışınımın hem radyatör yüzey sıcaklığı hem de duvar neşretme katsayısıyla ciddi şekilde arttığı 
görülmektedir.   
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Şekil 8. Radyatörden Taşınım İle Transfer Edilen Isı Miktarının Duvar Neşretme Katsayısı İle Değişimi  

 
 



  ___________________________________________ 265 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Teknolojik Araştırma Bildirisi

0

20

40

60

80

100

120

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
ε

R
ad

ya
tö

rd
en

 Iş
ın
ım

la
 Y

ay
ıla

n 
Is
ı A

kı
sı

 
(W

/m
)

   40 C
   60 C
   80 C

T

 
Şekil 9. Radyatörden Işınım İle Transfer Edilen Isı Miktarının Duvar Neşretme Katsayısı İle Değişimi 

 
Şekil 10’da duvara radyatör yüzeyinden ışınımla ulaşan enerjinin duvar yüzeyinden ortam havasına 
taşınımla geçmesinin radyatör yüzey sıcaklığı ve duvar neşretme katsayısı ile nasıl değiştiği 
gösterilmektedir. Şekilden de görüldüğü gibi düşük neşretme katsayılı yüzeylerden ortam havasına 
geçen enerji miktarı ciddi şekilde azalmaktadır. Tam yansıtıcı bir yüzey için bu enerji geçişi yok 
edilerek radyatör veriminin düşmesine sebep olabileceği görülmektedir. 
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Şekil 10. Duvardan Taşınım İle Transfer Edilen Isı Miktarının Duvar Neşretme Katsayısı İle Değişimi 

 
Tablo 1’de yukarıdaki grafiklerde verilen sayısal değerler sunulmuştur. Tablodaki değerler mukayese 
edilerek incelendiğinde, radyatör yüzey sıcaklığı ve duvar neşretme katsayısının artmasıyla ısı 
transferinin arttığı görülmektedir. Radyatör yüzeyindeki toplam ısı transferinin içindeki taşınımın payı 
%60 ile %70, ışınımın payı ise %40 ile %30 arasında olmaktadır. Işınımın payı artan yüzey parlaklık 
derecesiyle azalmaktadır. Bizim hesaplarımızdaki en yüksek yansıtma katsayısı 0.8 olmasına rağmen 
böyle bir yüzeyin toplam ısı transferine etkisi %30’lar mertebesindedir. Daha parlak yüzey seçildiği 
takdirde toplam ısı transferi ciddi şekilde kötüleşecektir. Yüzeyin neşretme katsayısı arttıkça hem 
toplam ısı transferi hem de ışınımın toplam ısı transferindeki oranı artmaktadır. 
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Tablo 1. Hesaplanan Değerler 
 

Radyatörden Geçen Isı Miktarı 
(W/m2) 

Radyatör 
Yüzey 

Sıcaklığı 
(°C ) 

Yayınım 
Katsayısı 

(ε) 

Kütlesel 
Debi 

( kg/m s ) Taşınım Işınım Toplam 

Duvardan 
Taşınımla Geçen 
Isı Miktarı (W/m2) 

0.2 0.025247 39.526 15.045 54.571 9.264 
0.4 0.025488 39.667 19.934 59.601 14.893 
0.6 0.025634 39.537 22.997 62.534 18.514 
0.8 0.025717 39.839 25.496 65.335 21.289 

40 

1 0.025641 39.835 27.178 67.013 23.242 
 

0.2 0.026461 87.676 34.293 121.969 21.031 
0.4 0.027586 88.523 45.612 134.135 34.028 
0.6 0.027782 88.765 53.118 141.883 42.641 
0.8 0.028072 89.071 58.443 147.514 48.770 

60 

1 0.028110 89.201 62.350 151.551 53.277 
 

0.2 0.028150 139.961 57.651 197.612 35.265 
0.4 0.028843 140.616 76.364 216.980 56.755 
0.6 0.029323 141.227 88.718 229.945 70.930 
0.8 0.029519 141.593 97.286 238.879 80.805 

80 

1 0.029573 141.850 103.549 245.399 88.028 
 
 
 
 
4. SONUÇ 
 
Bu çalışmada radyatör arkasına yerleştirilmesi önerilen yansıtıcı yüzeylerin ısıtma etkinliğine olan 
etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, yüzey sıcaklığı sabit tutulan bir radyatörün arka yüzeyi ile radyatör 
arkasına yerleştirilen farklı neşretme katsayısına sahip malzemeyle kaplanmış yalıtım elemanı 
arasındaki akış ve ısı geçişi modellenmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar ışığında; 
 
• Radyatör yüzey sıcaklığının ve duvarın neşretme katsayısının artmasıyla havaya geçen ısı miktarı 

artmaktadır. 
• Radyatör yüzeyi ve duvar yüzeyi arasında ışınımla enerji geçişi toplam ısı transferinin %40’ı 

mertebelerine ulaşmaktadır. 
• Duvar yüzeyi neşretme katsayısının artmasıyla radyatör etkinliğinin yükseldiği gösterilmiştir. 

Hesaplarımızda, en küçük neşretme katsayısı 0.2 alınmıştır. Yüzeyin yansıtma katsayısının 0.2’den 
1’e çıkarılması ile yaklaşık %23 daha fazla enerjinin ortam havasına aktarılabileceği gösterilmiştir.  

 
Sonuç olarak bu çalışmada, radyatör arkasındaki enerji kayıplarını azaltmak için çeşitli kurum ve 
firmalarca önerilen, ısı iletim katsayısı düşük yansıtıcı yüzeyli ısı yalıtım levhalarının radyatör 
yüzeyindeki toplam ısı transferini azalttığı gösterilmiştir. Bundan dolayı radyatör arkası yalıtımı için, 
mevcut yalıtım plakalarının yansıtıcı yüzeyler yerine, neşretme katsayıları yüksek siyah cisim 
özelliklerine yakın yüzeyler ile kaplanması gerektiği ortaya konmuştur. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi klima santralleri sıcak su 
dolaşım pompalarının sabit ve değişken devirli işletilmesi durumları için pompa enerji tüketimleri 
araştırılmıştır. Mevcut işletme durumunda üç yollu kontrol vanası ve sabit devirli pompa sisteminin 
enerji tüketimi hesaplanarak, iki yollu kontrol vanası ve değişken devirli pompa kullanılması 
durumunda oluşacak tüketim değeri ile karşılaştırılmıştır. İki yollu kontrol vanası kullanılması 
durumunda, su dönüş sıcaklığının mevcut duruma göre değişimi ve buna göre jeotermal akışkan 
tüketimindeki azalma ayrıca hesaplanmıştır.  
 
Mevcut işletme durumunda ısıtma yükü bölgelere (zonlara) ayrılmış olup, her bir bölge için ayrı pompa 
kullanılmakta ve klima santralleri üzerinden geçen su debileri üç yollu vanalar ile kontrol edilmektedir.  
Sisteme sağlanan basınç sabit tutularak seçilen bölgenin değişken devirli merkezi tek pompa ile 
beslenmesi durumunda pompa güç ihtiyacındaki azalmanın %35, her bir ısıtma bölgesinin ayrı 
pompalarla beslenmesi durumunda ise %46 olduğu görülmüştür.  Diğer bir seçenek olarak pompaların 
basınç debi ile orantılı değişecek şekilde işletilmesi araştırılmıştır.  Bu işletme koşulu ile ve tüm 
sistemin merkezi pompa ile beslenmesi durumunda pompa güç tüketimindeki azalma %83, her ısıtma 
bölgesinin ayrı pompa ile kontrol edilmesi durumundaki ise % 86 olarak hesaplanmıştır.  Değişken 
devirli pompa ve iki yollu kontrol vanası kullanılması durumunda, yıllık ortalama su dönüş 
sıcaklığındaki azalma 25ºC a ulaşmakta ve jeotermal akışkandan yararlanma oranı %30 artmaktadır.    
 
Anahtar sözcükler: Değişken devirli pompa; Jeotermal ısıtma; Hidrolik dengeleme; Kontrol vanası 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this paper, hot water circulating pumps of energy consumptions are investigated for stuations of 
constant and variable operation in Dokuz Eylül University Hospital. At the case of available by using 
three-way valve and constant speed pump, energy consumption is calculated and compared energy 
consumption by using two-way valve and  variable speed pumps. Also, the return water temperature is 
calculated by using two-way valve and variation of geothermal fluid consumption is indicated.  
 
At a constant pump head pressure, electric energy saving that % 35 is provided by using central 
variable speed pump for all of the heating system and electric energy saving that % 46 is provided 
with use of variable speed pumps instead of each pump of available. Also, the state of variation of 
pump head pressure with flow comparatively is investigated. In this application, electric energy saving 
that % 83 is provided by using central variable speed pump and electric energy saving that % 86 is 
provided with use of variable speed pumps instead of each pump of available. Using variable speed 
pump and two-way valve, annual average return water temperature decreases about 25°C and 
utilization of percentage from geothermal fluid  increases about %30. 
 
Key Words: Variable speed pump; Geothermal heating; Hydraulic balancing; Control valve 
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1.GİRİŞ 
 
Isıtılan veya soğutulan hacimlerin, istenilen şartlarda tutulması ve bu işlemlerin en düşük enerji 
sarfiyatı ile gerçekleşmesinin sağlanması ancak sistemlerin hidrolik dengelenmesinin yapılmış olması 
ile mümkündür.  Küçüka ve Musaoğlu tarafından yapılan çalışmada [1], sıcak sulu ısıtma 
sistemlerinde hidrolik dengesizliğin debi ve ısı yükü üzerindeki etkisi açıklanarak hidrolik dengeleme 
yapılmasının gerekliliği ortaya konmuştur. Kılıç [2] ise, ısıtma ve soğutma sistemlerinde uygulanan 
hidrolik dengeleme yöntemlerinden bahsetmiş ve tasarım esaslarını vermiştir.   
 
Sıcak sulu ısıtma veya soğutma sistemlerinde, sabit devirli dağıtım pompası kullanılması halinde 
pompalar ihtiyaç duyulan en yüksek su debisine göre seçilerek pompalar sürekli olarak tam yükte 
çalışmaktadır. Oysa su debisinin gün içerisinde ihtiyaca göre ayarlanması, enerji tasarrufu açısından 
büyük önem taşımaktadır. Ertöz ve Duymuş [3], su debisinin frekans değiştiricili elektrik motoru ile 
sürülen değişken devirli pompalar kullanılarak değiştirilmesi durumunda elde edilen enerji kazancını 
hesaplamışlardır.  Wang ve Burnett [4] ise, dolaylı su soğutmalı çiller sistemlerinde kullanılan değişken 
devirli pompaların basınç ayar noktalarının yük ve işletme şartlarına bağlı olarak değiştirilmesi ile 
optimum pompa devrinde çalışılarak enerji kazancı sağlanabileceğini belirtmişlerdir. 
 
Diğer yandan, jeotermal kaynaklı ısıtma sistemlerinde, jeotermal akışkan dönüş sıcaklığının mümkün 
olduğu kadar düşürülmesi ile,  birim jeotermal akışkandan en yüksek miktarda yararlanılması 
önemlidir. Bu konuda Küçüka [5] tarafından yapılan bir çalışmada, jeotermal bölgesel ısıtma 
sistemlerinde, dış hava sıcaklığı ve farklı iç hacim sıcaklık kontrol yöntemlerine bağlı olarak oluşan 
ısıtma suyu dönüş sıcaklıkları incelenmiş ve optimum kontrol yöntemi ile jeotermal akışkan 
kullanımının azaltılabileceği gösterilmiştir. 
 
Bu çalışmada ise, Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi jeotermal kaynaklı 
ısıtma sisteminin belirli bir kesimindeki sıcak su dağıtım hattı pompalarının değişken devirli olması 
durumunda, yıllık pompa enerjisi ve jeotermal akışkan kullanımında olabilecek değişim gösterilmiştir.  
Debi ayarının değişken devirli pompa ve iki yollu vana kullanımı ile gerçekleştirilmesi durumunda, yıllık 
toplam pompa enerji tüketiminin %35 ile %86 oranları arasında azaltılabileceği gösterilmiştir.  Diğer 
yandan ısıtma sistemindeki mevcut üç yollu kontrol vanası kullanımı yerine iki yollu kontrol vanaları 
kullanılması nedeni ile dolaşım suyunun dönüş sıcaklığının düşürülmesi, jeotermal akışkanın da dönüş 
sıcaklığının düşürülmesini sağlayarak yıllık jeotermal akışkan tüketimini %30 oranında azaltmaktadır. 
 
 
 
 
2. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİMA 

SANTRALLARININ ISITMA SİSTEMİ 
 
 
2.1 Mevcut ısıtma sistemi 
 
DEÜ Hastanesi ısıtma sisteminde farklı mahallerde radyatörle ısıtma (statik) uygulaması bulunmakla 
birlikte, ağırlıklı olarak sıcak hava dağıtımı ile yapılmaktadır. Klima santrallerinde havanın ısıtılması 
sıcak su ile sağlanmakta, tüm ısıtma sisteminde dağıtılan sıcak su ise ısı değiştirgeçlerinde jeotermal 
akışkan kaynaklı olarak ısıtılmaktadır. Jeotermal akışkanın geliş sıcaklığı yaklaşık 110ºC, dönüş 
sıcaklığı mevsime göre 50-60ºC’dir. Isı değiştirgeçlerinden elde edilen dağıtım su sıcaklığı, birbirinden 
farklı olup 60-70ºC arasında değişmektedir. İşletme periyodunun ağırlıklı bir kısmı için klima santralleri 
besleme su sıcaklığı 60ºC, dönüş sıcaklığı 40ºC alınabilir. Santrallerde havanın ısıtılması için 
sağlanması gereken su debisi miktarı ısı yüküne bağlı olarak değişmektedir. Debi kontrolü üç yollu 
kontrol vanaları ile yapılmakta olup, ısıtma ihtiyacına göre pompadan sağlanan debinin bir kısmı klima 
serpantini atlatma (by-pass) hattından geçirilerek dönüş hattına verilmektedir. Pompalar ısıtma 
mevsimi boyunca tam yükte çalışmaktadırlar. Hastane binası, çok sayıda klima sisteminin beslediği 
farklı mahallerden oluşmakta olup, bu çalışmada belirli bir bölge incelenmiştir. İncelenen bölgenin 
santral şeması şekil 2.1’de gösterilmektedir. Şekilde her bir pompanın beslediği hatlardaki klima 
santralleri birbirine paralel bağlı bulunmaktadır. 
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Klima serpantinleri su dolaşımını sağlayan pompa motorlarının yıllık enerji tüketimleri debi ve basma 
yüksekliği değerleri ve pompa ve motor verimleri kullanılarak hesaplanabilir:  
 

pompa pompa
elektrik

pompa motor

Q P
P

η η
×Δ

=
×

        (2.1) 

Burada, 
 
      Qpompa : pompa debisini (m3/s),  

∆P : basınç farkını (kPa) 
      Pelektrik : elektrik hattından çekilen gücü (kW) 
      ηpompa : pompa verimini,  

ηmotor : elektrik motorunun verimini, 
 
göstermektedir. Çalışma süresi boyunca çekilen toplam enerji ise 
 

elektrikE n PΔ = ×           (2.2) 

bağıntısı ile verilir. Burada “n” saat olarak çalışma süresi, EΔ  ise kW-saat olarak çalışma süresi 
boyunca çekilen enerjidir.        
 
Pompa ve elektrik motoru verimleri sırası ile %70 ve %87 kabul edilerek pompaların nominal debi ve 
basıncına göre motor güç ihtiyacı ve buna göre beş aylık ısıtma sezonu boyunca (150 gün) 
pompaların tüm gün çalışarak harcadığı elektrik enerjisi hesaplanmıştır.  Göz önüne alınan bölgedeki 
pompaların nominal debi ve basma yüksekliği değerleri, motor etiket güçleri ve ısıtma sezonu boyunca 
yıllık elektrik tüketimleri tablo 2.1’de verilmiştir. 
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Şekil 2.1 Isıtma Sistemi Akım Şeması 
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Tablo 2.1 Elektrik Enerjisi Tüketimi 
 

Pompa 
Numarası 

Debi 
(m3/h) 

Hm 
(mSS) 

Motor Gücü
(Hp) 

Eelektrik 
(kWh/yıl) 

4 8 6 0,5 788,2 

6 8 6 0,5 788,2 

8 23 11 2 4154,4 

10 44 10 3 7225 

12 20 8 1,5 2627,3 

14 42 12 5,5 8276 

Toplam 23859,1 
     
Klima santrali hava debisi sabit olup, üfleme sıcaklığı ısı ihtiyacı ile değişmektedir. Değişen ısı yüküne 
göre dolaşım suyunun bir kısmı atlatma hattından geçmektedir. Sonuç olarak dış hava koşulları ile, 
santrale hava giriş ve çıkış sıcaklığı, klima santralinden çıkan su debisi ve sıcaklığı değişmekte, 
santral su besleme sıcaklığı ise sabit kalmaktadır. Isı yükü dış ve iç ortamlar arasındaki sıcaklık 
farkına göre doğrusal olarak değişmektedir:  

0
,0

içortam dış

içortam dış

T T
q q

T T
−

= ×
−

         (2.3) 

Serpantin su ve hava tarafındaki ısı taşınım katsayılarının yaklaşık sabit kalması halinde, serpantin ısı 
yükü su ve ısıtılan hava arasındaki logaritmik sıcaklık farkı ile değişir:  

0
,0

lm

lm

Tq q
T
Δ

= ×
Δ

          (2.4) 

Bu bağıntılarda “0” alt indisi tasarım sıcaklık ve ısı yüklerini göstermek için kullanılmıştır.  Havanın 
serpantinden çıkış (üfleme) sıcaklığının ısı yükü ile değişimi denklem (2.5) ile hesaplanır.  

( ), , ,0
0

hava çıkış hava çıkış iç iç
qT T T T
q

= − +        (2.5) 

Değişen ısı yüklerinde havanın serpantine geliş ve çıkış sıcaklıkları ve serpantine gelen su sıcaklığı 
bilindiği takdirde, suyun dönüş sıcaklığı logaritmik sıcaklık farkından deneme-yanılma yöntem ile 
hesaplanır: 

( ) ( ), , , ,

, ,

, ,

ln

su çıkış hava giriş su giriş hava çıkış
lm

su çıkış hava giriş

su giriş hava çıkış

T T T T
T

T T
T T

− − −
Δ =

⎛ ⎞−
⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠

     (2.6) 

Her bir ısıtma bölgesindeki ısı yükü, aynı zamanda suyun bıraktığı enerjiye eşittir: 

su p suq m C T= Δ&           (2.7) 

Isı yükü ve serpantine su geliş ve dönüş sıcaklıklarının kullanılması ile serpantinden geçen su debisi 
hesaplanır.  Debinin diğer kısmı ise atlatma hattından sabit sıcaklıkta geçmektedir. Böylece serpantin 
ve atlatma hattından geçen suyun karışımı ile oluşacak karışım sonrası su dönüş sıcaklığı bulunabilir: 

, ,
,

,

serpantin su çıkış atlatma su giriş
su karışım

su toplam

m T m T
T

m
× + ×

=
& &

&
      (2.8) 
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Çalışılan bölgedeki tüm klima santralleri için, su geliş sıcaklığı ısıtma sezonu boyunca sabit ve 60ºC 
kabul edilmiştir.  Tasarım noktası sıcaklık ve ısı yüklerinin hesaplanmasında aşağıdaki kabuller 
kullanılmıştır: 
Tdış hava = 0ºC; Tiç ortam=25ºC, Tüfleme= 40ºC 
ΔTsu = 20ºC (60ºC geliş, 40ºC dönüş) 
 
Göz önüne alınan bölgedeki klima santralleri toplam ısıtma yükü, su debileri ve su dönüş sıcaklıkları 
TS 825 standardında İzmir için verilen aylık ortalama dış hava sıcaklıkları kullanılarak hesaplanmış ve 
sonuçlar tablo 2.2 de verilmiştir.  
 
 
Tablo 2.2 Aylara Göre Debi, Isıtma Yükü ve Su Dönüş Sıcaklığı Değerleri 
 

 
Dış Hava 
Sıcaklığı 

(ºC) 

Isıtma 
Yükü 
(kW) 

Serpantin 
Üzerinden 

Geçen Debi 
(m3/h) 

Su Dönüş 
Sıcaklığı 

(Serpantin 
Sonrası) 

(ºC) 

Su Dönüş 
Sıcaklığı 
(Karışım 
Sonrası) 

(ºC) 

Tasarım 0 3311 145 40 40 

Ocak 8 2251,5 55,1 24 44,6 

Şubat 9,3 2086 49,3 22,3 47,4 

Mart 11,5 1768 40,6 20,6 49 

Kasım 13,3 1556,2 34,8 20 50 

Aralık 9,4 2086 49,3 22,3 47,4 
 
Aylık ortalama sıcaklıklar esas alınarak hesaplanan ısı yükü ve buna bağlı olarak serpantin üzerinden 
geçirilen debinin oransal değişimi şekil 2.2’ de gösterilmiştir. 

 
Şekil 2.2. 60ºC Su Giriş Sıcaklığı İçin Isıtıcı Serpantindeki Debi ve Isı Yükünün Oransal Değişimi 
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2.2 Değişken Devirli Pompa ve İki Yollu Kontrol Vanası Kullanımı 
 
Önceki bölümde görüldüğü gibi serpantin debisinin pompa debisine oranı en soğuk ayda bile ortalama 
%40’ı aşmamakta, buna karşılık pompalar sürekli tam yükte çalışmaktadırlar.  Mevcut ısıtma 
sisteminde kullanılan sabit devirli pompaların değişken devirli yapılması ve üç yollu kontrol vanaları 
yerine iki yollu kontrol vanaları kullanılması durumunda ise, pompa debisi ısıtma ihtiyacı ile 
değişecektir.  Değişken devirli pompa uygulamasında, farkı devirlerdeki pompa karakteristiği benzeşim 
kuralları uyarınca değişmekte ve sistem karakteristiği ile pompa karakteristiğinin kesim noktası 
çalışma noktasını vermektedir.  Devir sayısı değişimiyle elde edilecek olan debi, basma yüksekliği ve 
pompa gücü arasındaki ilişki aşağıdaki bağıntılarla ifade edilebilir: 

2 3

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

; ;Q n H n P n
Q n H n P n

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
       (2.9) 

 
Bu bağıntılarda n devir sayısını, Q debiyi, H basma yüksekliğini ve P pompa gücünü göstermektedir. 
 
Denklem 4.9’ da görüldüğü gibi devir sayısının düşürülmesi ile pompa gücü büyük ölçüde azaltılmış 
olacağından ilk bakışta iki yollu kontrol vanası kaldırılarak sistemin debi kontrolünün pompa devri ile 
yapılması daha uygun gibi görülebilir. Fakat ideal bir kontrol sistemi, çalışma aralığı boyunca doğrusal 
olarak çalışmalıdır.  Eşit yüzdesel karakteristikli bir kontrol vanası kullanılarak vana açıklığı ile elde 
edilen ısı yükü arasında orantısal bir kontrol elde etmek mümkündür. Bu yüzden ideal bir kontrol 
açısından tek başına değişken devirli pompa kullanmak yerine, değişken devir uygulaması ile birlikte 
iki yollu kontrol vanası kullanılarak sistemin debi ve basıncının birlikte kontrol edilmesi daha uygun bir 
çözüm olmaktadır [6]. 
 
Değişken devirli pompalarda devir değişimi frekans değiştiriciler (inverter) tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Frekans değiştiricilerin tam yükteki kayıpları % 2 ile %6 arasındadır. Devir 
sayısı azaldığında, yüklerde büyük ölçüde azalacağından hem elektrik motorunun hem de frekans 
değiştiricinin verimleri düşmektedir.  Motor ve frekans değiştiricinin verimlerinin devir sayısına bağlı 
olarak değişim örnekleri şekil 2.3’te gösterilmiştir. 
          

Şekil 2.3. Elektrik Motoru ve Frekans Değiştirici Verim Değişimi Örnekleri 
  
Değişken devirli pompa kullanımı ile tüketilen elektrik enerjisi denklem 2.10 kullanılarak hesaplanabilir: 

pompa
elektrik

pompa motor FD

Q P
P

η η η
×Δ

=
× ×

        (2.10) 

 
Burada ηFD frekans değiştiricinin verimidir.   
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2.2.1 Basınç Farkının Sabit Tutulması Durumu    
 
Değişken devirli pompa kullanımında yaygın olarak kullanılan kontrol yöntemi, devir sayısının pompa 
basma yüksekliği sabit tutulacak şekilde ayarlanmasıdır.  Bu uygulamada klima santrallerinden 
geçmesi gereken debi miktarı kontrol vanası yardımı ile ayarlanır.  Kontrol vanası açıklığının 
değişmesi sonucu sistem karakteristiği değişmekte ve yeni bir çalışma noktası oluşmaktadır.  Pompa 
devri ise basınç sabit tutulacak şekilde değiştirilmektedir.  Devir sayısı değişimine bağlı olarak pompa, 
motor ve frekans değiştirici verimleri de değişmektedir.  Bir örnek olarak 4 numaralı pompanın çalışma 
şartlarının debi ihtiyacı ile değişimi burada incelenmiştir. Pompanın tam yükteki debisi tablo 2.1 de 
8m3/saat olarak verilmiştir. Ocak ayındaki talep edilen ortalama debi ise bu değerin % 38’i olan 3,04 
m3/saattir.  Yeni çalışma noktasının pompa basma yüksekliği sabit kalacak şekilde belirlenmesi 
aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 2.4. Sabit Basma Yüksekliği İçin Kısmi Debideki Çalışma Durumu 
 
Ocak ayı için pompa verimi %50 ve devir sayısı nominal devrin %81’i olmaktadır.  Devir sayısına bağlı 
olarak değişen motor ve frekans değiştirici verimleri ise şekil 2.3’ de verilen grafiklerden sırası ile 
yaklaşık %85 ve %95 olarak okunur ve pompanın Ocak ayında tükettiği elektrik enerjisi denklem 2.10 
kullanılarak 90 kWh olarak hesaplanır.  Diğer aylar için enerji tüketimleri ve devir sayıları benzer 
şekilde hesaplanmıştır (Tablo 2.3). Pompa debisinin, çalışma devrindeki optimum debinin %40’ından 
daha az olmaması istenmektedir. Mart ve Kasım aylarında talep edilen debi değerleri kritik debi 
değerlerinin altında kaldığı için, bu aylarda pompanın kritik debi değerlerinde işletildiği varsayılmıştır.  
 
Tablo 2.3. Sabit Basınç Farkı İçin 4 Numaralı Pompanın Aylık Ortalama Debi ve Enerji Tüketimleri  

 

Pompa 4 
Aylar Debi 

(m3/h) 
Hm 

(mSS) 
Verim 

(%) 
Devir 
(%) 

Qkritik 
(m3/h) 

Eelektrik 
(kWh)/ay 

Ocak 3,04 6 50 81,1 2,6 90 
Şubat 2,72 6 47 80,4 2,57 85,7 
Mart 2,24 6 45 80 2,54 84 

Kasım 1,92 6 45 80 2,53 83,5 
Aralık 2,72 6 47 80,4 2,57 85,7 

 Toplam 428,9 kWh 
 
Diğer pompalar için de benzer hesaplamalar yapılarak ısıtma sezonu boyunca tüketilen toplam elektrik 
enerjisi 13019 kWh olarak bulunur.   
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Şekil 2.1’ de verilen akım şemasındaki klima santrali hatlarını besleyen her bir pompayı değişken 
devirli yapmak yerine tüm sistem için tek değişken devirli pompa kullanmak daha ekonomik 
olmaktadır.  Bu durumda seçilecek olan pompanın tüm sistemin debi ihtiyacını ve basınç düşümünü 
karşılayabilecek şekilde olması gerekmektedir. Böylece pompanın basması gereken debi miktarının 
Tablo 2.1’ deki debi değerleri toplanarak 145 m3/h, basma yüksekliğinin ise en yüksek olan değeri 
sağlamak üzere 12 mSS olması gerekmektedir. Yukarıda yapıldığı gibi pompa ve sistem karakteristiği 
eğrileri kullanılarak ısıtma sezonu boyunca tüketilen toplam elektrik enerjisi 15575 kWh olarak 
hesaplanır. 
 
2.2.2 Basınç Farkının Debi ile Orantılı Olması Durumu  
 
Burada diğer bir yöntem olarak, pompa basma yüksekliğinin debi ile orantılı olarak değiştirilmesi 
seçeneği de incelenmiştir.  Klima santrallerinden geçmesi gereken debi miktarı yine kontrol vanası 
yardımı ile ayarlanır. Pompa devri ise, basınç debi ile doğru orantılı değişecek şekilde 
değiştirilmektedir.  Pompa tarafından sağlanan basınç, kontrol vanası, klima santrali ve boru hattından 
kaynaklanan basınç düşümlerinin toplamına eşittir.  Kısmi yükteki çalışmada, klima santralı ve boru 
hattı üzerindeki basınç düşümü geçen debinin karesi ile azalmaktadır.  Bu nedenle, basıncın debi ile 
doğru orantılı olarak azaltılmasının işletme ve kontrol açısından bir sakınca oluşturması beklenmez.  
İstisnai bir durum, birden fazla klima santralinin dağıtımının merkezi pompa ile yapılması ve 
santrallerin bir kısmının işletilmediği durumda diğerlerinin tam yükte işletilmeye devam edilmesi 
olabilir.  Bu halde, toplam debi azaldığı için pompanın sağladığı basınç düşecek ve tam yükte 
işletilmeye devam eden santraller için yeterli işletme ve kontrol basıncından daha düşük değere 
inebilecektir. Ancak ısıtma sezonu boyunca tüm zonlar paralel yük değişimi ihtiyacında olacağı için, bu 
sakınca göz ardı edilebilir.  
 
Basıncın debi ile orantılı olarak azaltıldığı durumdaki çalışma şartları 4 numaralı pompa üzerinden 
incelenmiştir.  Daha önce sabit çalışma basıncı için yapılana benzer şekilde, pompa ve sistem 
karakteristiği eğrileri Ocak ayında oluşan ortalama pompa debisine karşı gelen çalışma durumu 
noktası elde edimli ve karşılık gelen devir ve verim okunmuştur (Şekil – 2.5)  
 

 
Şekil 2.5. Basma Yüksekliğinin Debi İle Doğru Orantılı Değiştiği Çalışma Durumu 

 
Ocak ayı ortalama çalışma durumunda popa devri nominal devrin %54’ü ve bu çalışma durumundaki 
pompa verimi %64 olmaktadır. Devir sayısına bağlı olarak değişen motor ve frekans değiştirici 
verimleri ise yine şekil 2.3’ de verilen grafiklerden sırası ile yaklaşık %84 ve %92 olarak okunur ve 
denklem 2.10 ile Ocak ayında tüketilen elektrik enerjisi 29 kWh olarak hesaplanır. Diğer aylar için 
benzer şekilde hesap yapılarak bulunan değerler tablo 2.4’ de gösterilmektedir. 
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Tablo 2.4. Basınç Farkının Debi İle Doğru Orantılı Değiştiği Durumda 4 Numaralı Pompanın Aylık 
Ortalama Debi ve Enerji Tüketimleri 
 

Pompa 4  
Aylar Debi 

(m3/h) 
Hm 

(mSS) 
Verim 

(%) 
Devir 
(%) 

Qkritik 
(m3/h) 

Eelektrik 
(kWh)/ay 

Ocak 3,04 2,3 64 54 1,72 29 
Şubat 2,72 2,04 63 50 1,6 22,6 
Mart 2,24 1,7 60 45 1,44 17,3 

Kasım 1,92 1,5 56 42 1,34 15,2 
Aralık 2,72 2,04 63 50 1,6 22,6 

 Toplam 106,7 kWh 
 
Diğer pompalar için de aynı işlem sırası uygulanarak hesaplamalar yapıldığında ısıtma sezonu 
boyunca tüketilen toplam elektrik enerjisi 3181,3 kWh olarak bulunur.  Sabit basınçlı sistem için 
yapıldığı gibi tüm sistemin 145 m3/h debi ve 12 mSS basma yüksekliği sağlayan merkezi değişken 
devirli tek pompa ile beslenmesi durumunda ise ısıtma sezonu boyunca tüketilen toplam elektrik 
enerjisinin 3800 kWh olarak hesaplanır.  
 
İncelenen her durum için oluşan enerji tüketimi değerlerinin karşılaştırılması ve elde edilen kazançlar 
tablo 2.5’ de verilmiştir. 
 
Tablo 2.5. Farklı İşletme Durumları İçin Toplam Pompa Enerjisi Tüketimleri  
 

Yöntem 
Toplam Enerji 

Tüketimi 
(kWh) 

Elektrik Enerjisi 
Kazancı 

(%) 

Sabit Devirli Pompa Kullanımı (Mevcut Durum) 23859 - 

Basınç Farkı Sabit 13019 46 Her Zon İçin Ayrı 
Değişken Devirli Pompa 

Kullanımı Basınç Farkı Debi İle 
Doğru Orantılı 3181.3 86 

Basınç Farkı Sabit 15575 35 Tüm Sistem İçin 
Değişken Devirli Tek 

Pompa Kullanımı Basınç Farkı Debi İle 
Doğru Orantılı 3800 83 

 
 
 
 
3. SICAK SU DOLAŞIM DEBİSİ VE JEOTERMAL AKIŞKAN TÜKETİMİ  
 
Mevcut durumda ısıtma yüküne bağlı olarak su debisi ihtiyacı üç yollu kontrol vanaları ile ayarlanıp, 
pompalar sürekli olarak tam yükte çalışmaktadırlar.  Atlatma (by-pass) hattının kullanılmadığı iki yollu 
kontrol vanası kullanılması durumunda dolaşım debisi azalmakta ve dönüş sıcaklıkları serpantinden 
çıkış sıcaklığına eşit olmaktadır. Tablo 2.2’ deki veriler kullanılarak ısıtma sezonu toplam dolaşım su 
debisi mevcut üç yollu kontrol vanası kullanılan sistem için 522000 m3, iki yollu vana ve değişken 
devirli pompa kullanılan sistem için ise 164952 m3 olarak hesaplanmıştır.  
 
Yine tablo 2.2’deki su dönüş sıcaklıklarının beş aylık süreç içerisindeki ağırlıklı ortalamaları 
kullanılarak ortalama su dönüş sıcaklığı üç yollu kontrol vanası kullanılan mevcut işletme durumu için 
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47,7ºC ve iki yollu kontrol vanası kullanılan işletme durumu için 22,1ºC olarak hesaplanmıştır.  Dönüş 
suyu sıcaklığının düşürülmesi, ana ısı kaynağı olarak kullanılan jeotermal akışkanın tüketimini de 
azaltacaktır.  Jeotermal akışkan kullanımının değişiminin tam olarak hesaplanması için tüm dağıtım 
sisteminin göz önüne alınması gerekmektedir.  Hastane jeotermal akışkan geliş sıcaklığının 110ºC ve 
dönüş sıcaklığının 60ºC civarında olduğu bilinmektedir.  İki yollu kontrol vanası sistemine geçilmesi 
durumunda dolaşım suyu dönüş sıcaklığı yaklaşık 25ºC azalmaktadır.  Jeotermal akışkanın dönüş 
sıcaklığının da aynı miktarda düşmesi halinde dönüş sıcaklığı 35ºC olacaktır.  Isıtma yükü için 
kullanılan jeotermal akışkan miktarı denklem 3.1 ile hesaplanabilir. 

( ), ,jeo p jeo geliş jeo dönüşq m C T T= −&         (3.1) 

 
Sistemin ısıtma gücü ihtiyacı tablo 2.2 den ortalama 1949.5 kW olarak hesaplanır.  Bu güce karşılık 
gelen jeotermal akışkan tüketimi 9,33 kg/s ve ısıtma sezonu yıllık toplam tüketimi 120917 ton olarak 
hesaplanır. İki yollu kontrol vanası kullanımı durumunda ise dönüş sıcaklığının düşmesi ile ortalama 
jeotermal akışkan tüketimi ise 6,21 kg/s ve yıllık toplam tüketim 80482 ton olmaktadır. Sonuç olarak üç 
yollu kontrol vanaları yerine iki yollu kontrol vanaları kullanılması durumunda, jeotermal akışkan 
tüketimi % 33 oranında daha düşük olmaktadır. 
 
 
 
 
4. SONUÇLAR 
 
Çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi klima santralleri sıcak su 
dolaşım pompalarının sabit ve değişken devirli işletilmesi durumları için, pompa enerji tüketimleri 
araştırılmıştır.  Mevcut işletme durumunda, pompaların sabit devirli olarak işletilmesi ve klima santrali 
su debilerinin üç yollu kontrol vanaları kullanılarak ayarlanması sonucu fazladan enerji tüketimi olduğu 
görülmektedir.  İki yollu kontrol vanası ve değişken devirli pompa kullanılması durumunda, pompalar 
sadece ihtiyaç kadar debi sağlamakta ve uygulama yöntemine bağlı olarak farklı oranlarda enerji 
kazançları elde edilmektedir. 
 
Değişken devirli pompa kullanılan ısıtma sistemlerinde geleneksel yöntem hattın basınç farkının sabit 
tutulmasıdır.  Mevcut durumdaki her bir pompanın değişken devirli pompa ile değiştirilmesi ve bu 
kontrol yönteminin uygulanması durumunda, % 46 oranında enerji kazancı elde edilmiştir. Tüm sistem 
için, pompa çıkış basıncı yüksek tutularak değişken devirli tek pompa kullanımı ile ilk yatırım 
maliyetinin düşürülmesine karşılık, enerji kazancı % 35’ e düşmüştür.  
 
Isı yükü ve debi ihtiyacının azalması ile birlikte, klima santrali ve boru hatları üzerindeki basınç 
düşümü de azalmaktadır.  Bu durum göz önüne alınarak sistemin basınç düşümünün debi ile orantılı 
değiştiği işletme durumu ayrıca araştırılmıştır. Değişken devirli pompaların basınç farkı, debi ile orantılı 
değişecek şekilde işletildiği durum için, yıllık enerji kazancı % 86 olmaktadır. Bu işletme durumu için 
değişken devirli tek pompa kullanılması halinde ise yıllık enerji kazancının % 83 olduğu görülmektedir.  
 
Değişken devirli pompa kullanılması, ilk yatırım maliyetini artırmakla birlikte, yıllık elektrik giderini 
önemli oranda düşürmektedir. Uygulanacak olan yöntem, enerji kazancı ve maliyet açısından 
incelenip sistem için en uygun olacak şekilde seçilmelidir. 
 
Ayrıca iki yollu kontrol vanaları kullanımı durumunda dolaşım suyunun dönüş sıcaklığının düşürülmesi 
ile jeotermal akışkanın da dönüş sıcaklığı düşürülerek, yıllık jeotermal akışkan tüketimi % 33 oranında 
azaltılmaktadır. 
 
Elektrik enerjisi ve jeotermal enerji kazancı birlikte düşünüldüğünde, değişken devirli pompa ile işletme 
durumuna geçilmesi halinde, enerjinin en etkin şekilde kullanılmasının sağlanacağı görülmektedir.  Bu 
kazançların elde edilmesi ve sistemin kontrolünün en iyi şekilde sağlanması için, sistem 
karakteristiğine ve klima santrallerinin debi ihtiyacına bağlı olarak uygun kontrol vanalarının seçilmesi 
ve sistemin hidrolik dengelemesinin yapılması ile mümkün olacaktır.  
 
 



  ___________________________________________ 282 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Teknolojik Araştırma Bildirisi

KAYNAKLAR  
 
[1] KÜÇÜKA S.,  MUSAOĞLU E., Kalorifer Tesisatında Hidrolik Dengesizliğin Radyatör Debileri ve 

Isı Aktarımlarına Etkisi, TESKON VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, 
MMO yayını, s.:35-45, 2007. 

[2] KILIÇ V., “Isıtma ve Soğutma Sistemlerinin Hidrolik Dengelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız 
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998. 

[3] ERTÖZ A., DUYMUŞ E., Değişken Devirli Pompa Seçimi, 4. Pompa Kongresi, İstanbul, 2001. 
(www.vansan.com.tr/degisken.pdf) 

[4] WANG S., BURNETT, J., Online Adaptive Control For Optimizing Variable Speed Pumps Of 
Indirect Water-Cooled Chilling Systems,  Applied Thermal Engineering, 21, s.:1083-1103, 2001. 

[5] KÜÇÜKA S., The Thermal Effects Of Some Control Logics Used In GDHS, Applied Thermal 
Engineering, 27, s.:1495-1500, 2007. 

[6] KURŞUN B., KÜÇÜKA S., Sıcak ve Soğuksu Dağıtım Hatlarında Kontrol Vanası Karakteristiği, 
Soğutma Dünyası Dergisi (ESSİAD), 11, sayı 42, sayfa 56-66, 2008. 

 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Burak KURŞUN 
 
2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünü bitirdi. Aynı bölümden 2008 
yılında Yüksek Lisans derecesini aldı.  Tezinin konusu sıcak sulu ısıtma sisteminin hidrolik 
dengelenmesi ve kontrol vanalarının davranışı ile ilgilidir.  
 
Serhan KÜÇÜKA 
 
1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünü bitirdi. Aynı bölümden 1985 
yılında Yüksek Lisans, 1993 yılında Doktora derecelerini aldı. 1990-1998 yılları arasında TÜPRAŞ 
İzmit ve İzmir rafinerilerinde borulama, depolama tanklarının imal ve yenilenmesi, pompa sistemleri, 
bina ısıtma sistemleri gibi muhtelif konularda proje mühendisi olarak çalıştı. Halen DEÜ Makina 
Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesidir. TESKON VIII. Ve IX. Kongrelerinde yürütme kurulu üyesi 
olarak görev almıştır.  Çalışma konuları jeotermal ısıtma sistemleri, buhar sıkıştırmalı soğutma 
sistemleri ve akış ve ısı transferi problemlerinin sayısal çözümlemeleridir. 



  ___________________________________________ 283 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Teknolojik Araştırma Bildirisi

EK.1 KONTROL VANASI SEÇİMİ VE SİSTEM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 
Kontrol vanaları, bir boru sistemindeki akışkanı istenilen zamanda ve kontrol emniyet fonksiyonlarını 
yerine getirecek şekilde durduran, kısan veya akışkana yol vermeye yarayan kontrol elemanlarıdır. 
Genel olarak kontrol vanaları, vana gövdesi ve aktüatörden oluşur. Vana gövdesi ve aktüatör,  
aktüatörün değiştirilebilir olacağı şekilde veya vana gövdesinin bir parçası olacak şekilde tasarlanabilir. 
Vana aktüatörü, elektriksel ya da pnömatik sinyal gibi kontrolör çıktılarını vana milinin doğrusal ya da 
dönel hareketine dönüştürür. Şekil 1’ de çıkış şaftı ile kam bağlantılı vana miline bağlanmış elektrik 
motorlu aktüatör ile birlikte çalışan iki yollu vana gösterilmiştir. 
 

Şekil 1. Elektrik Motorlu Aktüatör İle Çalışan İki Yollu Vana  
 
Kontrol vanasından geçmesi gereken debi ve vananın oluşturması gereken basınç düşümü 
belirlendikten sonra vana akış faktörü (Kv) değeri hesaplanarak mevcut kontrol vanalarından uygun 
olanı seçilir. Kv değeri denklem 1 ile hesaplanmaktadır: 
 

0
v

PQ K
ρ ρ
Δ

=           (1) 

Burada, 
Q : hacimsel debiyi (m3/h), ∆P : vanadaki basınç düşümünü (bar) 
ρ : akışkan yoğunluğunu (kg/m3),  
ρ0 : suyun yoğunluğunu (kg/m3) 
KV : vana akış faktörünü (m3/h) 

ifade etmektedir. 
 
1.1 Kontrol Vanası Akış Karakteristikleri 
 
Kontrol vanası akış karakteristiği, sabit fark basınçta (∆P = 6.9 kPa) geçen debinin vana açıklık oranı 
ile değişimidir. Akış karakteristiğinin seçimi kontrol vanasının kullanıldığı yerdeki işlemin veya 
uygulamanın tipine bağlıdır. Ani açılmalı, doğrusal ve eşit yüzdesel olmak üzere üç farklı akış 
karakteristiği geliştirilmiştir. 
 
Ani açılmalı karakteristik, vana milinin küçük miktardaki hareketine karşılık, maksimum debi değişimi 
sağlayan akış karakteristiğidir. Debi ve vana açıklığı arasındaki ilişki denklem 2 ile ifade edilmektedir. 

( )ln
ln
L R

R
×⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

          (2) 

 
Burada Q ve L sırası ile debi oranı ve vana açıklık oranıdır. R ise kontrol oranıdır. 

Kam 

Vana mili 

Manual çalıştırma 
kolu 

Elektrik motorlu 
aktüatör 24V (ac) 
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Doğrusal karakteristikli bir vana için, vana açıklığına göre geçen debi oransaldır. Debi ve vana açıklığı 
arasındaki ilişki denklem 3 ile gösterilebilir: 

1 11Q L
R R
⎡ ⎤⎛ ⎞= + − ×⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

         (3) 

 
Eşit yüzdesel karakteristikli vanada ise, vana mili açık pozisyona doğru ilerlerken debi miktarı 
eksponansiyel olarak artar. Eşit yüzdesel karakteristiğin anlamı, herhangi iki vana pozisyonu 
arasındaki eşit artışa karşılık debideki yüzdesel artışın sabit olduğudur. Debi ve vana açıklığı 
arasındaki ilişki denklem 4 ile gösterilebilir: 

( )ln1 L RQ e
R

×⎡ ⎤= ×⎢ ⎥⎣ ⎦
          (4) 

 
Denklem 2, 3ve 4 kullanılarak elde edilen karakteristik eğriler şekil-2 de verilmiştir (Kontrol oranı 25 
kabul edilmiştir). 
 

 
Şekil 2. Kontrol Vanası Karakteristikleri 

 
Akış karakteristiğinin doğru seçilmesi, sistemden elde edilecek gücün stabil olarak kontrol edilmesi 
açısından büyük önem taşımaktadır.  İdeal bir kontrol sistemi çalışma aralığı boyunca doğrusal olarak 
çalışmalıdır. Örneğin bir ısı değiştiricisinde, ısı değiştiricisinden geçen debi ile elde edilen güç 
arasındaki ilişki doğrusal değildir.  Eşit yüzdesel karakteristikli bir vana kullanılarak vana açıklığı ve ısı 
değiştiricisinden elde edilen güç arasında doğrusallık sağlanabilir. 

 

 
Şekil 3. Isı Yükü İle Vana Açıklığı Arasında Oransal Değişim Elde Edilmesi  
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2.2 Kontrol Vanası Otoritesi  
 
Kontrol vanalarının statik akış karakteristik eğrileri, vanadaki basınç düşümünün sabit olduğu durum 
için oluşturulmuştur. Pratikte ise vana üzerindeki basınç düşümü vana açıklığının değişmesi ile 
değişmektedir.  Minimum basınç düşümünün (vana tam açık) maksimum basınç düşümüne (vana tam 
kapalı) oranı kontrol vanası otoritesini (β) vermektedir. 

min

m

imum

aksimum

P
P

β Δ
=
Δ

          (5) 

Vana otoritesi, statik akış karakteristiği eğrilerinde belirli ölçüde bozulmalar meydana getirmektedir. 
Otorite değerlerine bağlı olarak değişen doğrusal ve eşit yüzdesel akış karakteristik eğrileri sırası ile 
denklem 6 ve 7 kullanılarak oluşturulabilir.  
 

( )2

1

1Q

1
Q 100β=

=
⎛ ⎞⎛ ⎞β⎜ ⎟⎜ ⎟−β+
⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠

        (6) 

 

( )
( ) ( )

2

1
2

1

Q
Q

Q 1
β=

β=

=
× −β +β

         (7) 

 
Denklem 3 ve 4 kullanılarak hesaplanan debi oranları (Qβ=1) yukarıdaki denklemlerde yerine 
konularak, statik akış karakteristiklerindeki aynı vana açıklık oranları için, belirlenen otorite değerlerine 
göre yeni debi oranları elde edilir. Şekil 4 ve 5’te otorite değerlerine bağlı olarak sırası ile doğrusal ve 
eşit yüzdesel akış karakteristiklerindeki bozulmalar gösterilmektedir.  

 
 

Şekil 4. Vana Otoritesine Bağlı Olarak Doğrusal Karakteristikteki Bozulma 
 

 
Şekil 5. Vana Otoritesine Bağlı Olarak Eşit Yüzdesel Karakteristikteki Bozulma 

 
Şekillerden de görüldüğü gibi akış karakteristik eğrilerinin aşırı derecede bozulmaması açısından vana 
otoritesinin 0.25 ile 0.5 arasında seçilmesi gerekmektedir.  
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OTOMOBİL CAMI ÜRETİMİNDEKİ  
OTOKLAV ÇEVRİM SÜRESİNİN KISALTILMASI ÜZERİNE  

TEORİK VE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA 
 
 

Ahmet CAN 
Tamer KANTÜRER 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Otomobil ön camı üretim prosesinin son adımı, yüksek basınç ve sıcaklık odası şeklindeki otoklav 
içindeki otomobil camlarının laminasyon işlemidir. Bunun için önce otoklavın basıncının ve sıcaklığının 
arttırılması gerçekleştirilir. Sonra soğutma ve arkasından havanın dışarıya atılması ile süreç 
tamamlanır. Tüm işlemler, ısıtma ve soğutma sürelerine bağlı olarak, ürün türü, otoklavın doluluk oranı 
ve mevsime göre 110 dakika ile 160 dakika arasındaki sürede sona erer. 
 
Çevrim süresinin kısaltılması amacıyla otoklav çevrim süresinde değişkenliğe neden olan unsurların 
ve işletme parametrelerinin bilimsel olarak analizi yapılmıştır. Bunu esas alan tasarım değişiklikleri 
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. En iyi ve en uygun olan tasarım imal edilerek devreye 
alınmıştır. Otoklava ait tüm tesisatın tasarım öncesi ve tasarım sonrası işletme parametreleri ölçülerek 
sonuçlar karşılaştırılmıştır.  
 
Yapılan teorik ve uygulamalı çalışmalar, hedeflenen ürün kalitesini düşürmeden, enerji yoğun tesisat 
olarak fonksiyon gören otoklavda, çevrim süresinin kısaltılmasının olanaklı ve tekrarlanabilir olduğunu 
kanıtlamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Otoklav, Otoklav çevrimi, Çevrim kısaltılması, Isı değiştirgeci. 
 
ABSTRACT 
 
Lamination process is the last step of the automobile windshield production which is carried out at the 
autoclave cabin by high pressure and temperature. First, raising of the temperature and pressure 
takes place. Then by means of cooling and air releasing the process is completed. Depending on the 
product type, capacity utilization rate of autoclave and seasonal changes the autoclave cycle time vary 
in between 110 and 160 minutes.  
 
In order to shorten the autoclave cycle time, the scientific analysis of the elements and operating 
parameters causing the variability in the autoclave cycle times has been done. Design changes based 
on mentioned scientific analysis were evaluated as comparison. The best design was manufactured 
and implemented. The operating parameters of the autoclave were monitored both before and after 
the implementation of design changes.  
 
The implemented theoretical and practical study prove that minimizing the cycle time of autoclave 
without loss of product quality is possible and can be repeated. 
 
Key Words: Autoclave, Autoclave cycle, Minimizing cycle time, Heat exchanger 
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1. GİRİŞ 
 
Emniyet ve görünüm parçası özelliklerini bir arada taşıyan otomobil camları temel olarak “temperli” ve 
“lamine” olmak üzere ikiye ayrılır. Lamine cam ağırlıklı olarak otomobillerin ön camı olarak 
kullanılırken, temperli camlar kapı, kelebek ve arka camlarını oluşturmaktadır. 
 
Lamine otomobil camları, düz ya da çoğunlukla olduğu gibi bombeli forma sahip iki cam plakanın 
“polivnly Butraly” (PVB) adı verilen bir malzeme yardımı ile birleştirilmesiyle üretilmektedir.  
 
İki cam plaka arasına yerleştirilen PVB’nin yaklaşık 80-100 C sıcaklığa ısıtılması ve ardından pres 
metodu ile cam plakalarına yapıştırılması işlemi “ön laminasyon” olarak isimlendirilmektedir. Gerçekte 
opak renkte olan PVB’nin saydamlaşması ve cam plakalara kalıcı olarak yapışması lamine cam üretim 
prosesinin son adımı olan otoklavda gerçekleşmektedir. 
 
Otoklav prosesinin amacı; daha önce pres işlemi gören PVB ile iki cam arasında kalan havayı PVB 
içinde çözmektir. Hava, PVB içine difüzyon yolu ile girer. Bu difüzyon, sıcaklık ile eksponansiyel 
olarak, zaman ve basınç ile lineer olarak artar. Otoklav çevriminde, PVB yumuşar ve akışkan hale 
gelir. PVB akışkan halde tüm boşlukları doldurur ve bir miktar dışarı akar. Otoklav çevriminin sonunda 
cam ile tam bir bütünlükte olur. Otoklav prosesinde PVB ve camın birbirine bağlanması ile beraber tüm 
noktalardaki PVB’nin kalınlık farkları ortadan kalkar.  
 
 
 
 
2. OTOKLAV ÇEVRİMİ  
 
Otoklav çevrimi, sıcaklık ve basıncın zamana bağlı değişimini kapsamaktadır. Hem sıcaklık hem de 
basınç için artış, sabit kalma ve azalma şeklinde adımlar gerçekleşmektedir. Aşağıdaki şekilde tipik bir 
otoklav çevrimine ait sıcaklık ve basınç değişim grafiği verilmiştir. 
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Şekil 1. Otoklav Çevrimi Basınç ve Sıcaklık Değişim Grafiği 

 
Otoklavda sıcaklığın arttığı ve sabit tutulduğu ısıtma işlemi elektrik enerjisi ile sağlanmaktadır. 
Otoklavda sıcaklığın azaldığı soğutma süreci, su soğutma kulesinden sağlanan soğuk suyun otoklav 
içerisinde yer alan ısı değiştiricisinde dolaştırılmasıyla sağlanmaktadır. Otoklav çevriminin 
tamamlanması otoklav içerisindeki basıncın atmosfer basıncına indirilmesi ile mümkün olabilmektedir. 
Ürün kalitesi açısından otoklav içerisindeki sıcaklığın 45 C değerine ulaşmasından önce otoklav 
içerisindeki basınç düşürülmemektedir bu nedenle otoklav içerisindeki sıcaklık hedeflenenden daha 
uzun sürede 45 C değerine ulaşırsa otoklav çevrimi uzamış olur.  Otoklav çevriminin istenen 
hassasiyette gerçekleşebilmesi için otomatik kontrol uygulanmaktadır. Otoklavda ısıtma işleminde 
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kullanılan elektrik enerjisi sürücüler ile kontrol edilmektedir, buna karşılık soğutma çevriminde 
kullanılan soğuk suyun debisi oransal vanalar yardımıyla kontrol edilmektedir.  
 
Otoklavın basınçlandırılması otoklav basıncından daha yüksek bir basınç değerine çıkarılmış olan bir 
tankta bulunan havanın boru tesisatı yardımıyla otoklava taşınması ile olur. Basınç arttırma ve azaltma 
sırasında uygulanan otomatik kontrol soğutma suyu debisine benzer olarak oransal vanalar yardımıyla 
gerçekleştirilmektedir.  
 
Aşağıdaki şekilde otoklav prosesine ait tesisat şeması verilmiştir. 

 
Şekil 2. Otoklav Tesisat Şeması 

 
Otoklav çevrimi ile ilgili yapılan gözlemler çevrim sürelerindeki değişimin (istenmeyen uzamaların) 
soğutma işlemi sırasında olduğunu göstermiştir. Soğutma süresi, ürün türü, otoklavın doluluk oranı ve 
mevsime göre değişkenlik göstermektedir. Otoklav çevrim süresindeki değişkenliklerin azaltılması 
soğutma sürecinin kontrol altında tutulabilmesi ile mümkündür.  
 
 
 
 
3. OTOKLAV SOĞUTMA SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 
 
Otoklavda soğutma süreci “ön soğutma” ve  “ana soğutma” olmak üzere iki aşamalı olarak 
gerçekleşmektedir. Ön soğutma, otoklav içerisinde yer alan camların ısıl şoktan ötürü kırılmaması için 
gerekli olan düşük hızlı ve kontrollü soğutma işlemidir. Ön soğutma su debisini kontrol eden oransal 
vana maksimum açıklığa ulaştığında ön soğutma süreci tamamlanmış olmaktadır. Bu aşamada ana 
soğutma süreci başlar. [1] 
 
İyileştirme Alternatiflerinin Belirlenmesi 
 
Soğutma sürecinin iyileştirilebilmesi için üç farklı fikir ortaya atılmış ve bilimsel esaslar yönünden 
karşılaştırılmıştır. Bu fikirler; “otoklava ısı değiştirgeci ilave edilmesi”, “otoklavın ilave olarak dış 
yüzeyden de soğutulması” ve “mevcut ısı değiştirgecinin kapasitesinin arttırılmasıdır.”  
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Otoklava Isı Değiştirgeci İlave Edilmesi 
 
Otoklava ilave edilecek bir ısı değiştirgeci ile soğutma yüzey alanının arttırılması dolayısıyla ısı 
geçişinin arttırılarak soğutma süresinin kısaltılması mümkün olabilecektir. Maksimum yüzey alanının 
elde edilebilmesi için İlave edilecek ısı değiştirgecinin kanatlı borulardan imal edilmesi gerekmektedir.  
 
Otoklavın şekli ve camların yerleşiminden ötürü ilave ısı değiştirgecinin hava yönlendirme yanal 
yüzeylerine dolayısıyla hava akışına paralel yerleştirilmesi mümkündür. Güvenlik sebeplerinden ötürü 
otoklava dışarıdan boru girişi yapılması mümkün olmadığı için yeni İlave edilecek ısı değiştirgecinde 
dolaşacak soğutma suyu bir branşman yardımıyla mevcut ısı değiştirgecine gelen boru hattından ve 
mevcut ısı değiştirgeci girişinden önce alınmalıdır.  
 
Isı değiştiricisinin otoklava getirdiği ilave soğutma kapasitesi ısı geçişi ifadesinden yararlanılarak 
hesaplanabilir.  
 

mTKFQ Δ=            (1) 
 

)(WQ   : Isı değiştirgecinde gerçekleşen ısı geçişi  

)/( 2 KmWK  : Isı değiştirgeci için toplam ısı geçiş katsayısı      

)( 2mF  : Isı değiştirgeci toplam yüzey alanı 

)(KTmΔ  : Ortalama logaritmik sıcaklık farkı 
 
Toplam ısı geçiş katsayısını veren ifade; 
 

d
d

i

d
f

i

d

i h
A

Lk
rr

A
A

R
A
A

hK ηπ
1*

2
)/ln(*)(*)1(1 12 +++=       (2) 

 
)/( 2 KmWhi  : Boru iç tarafındaki ısı taşınım katsayısı 

)( 2mAd  : Boru dış yüzey alanı. )( 0 dkdd AAA +=  

)( 2mAi  : Boru iç yüzey alanı 

)(mL   : Boru boyu 
η    : Kanat etkenliği 

)/( 2 KmWhd  : Boru dış taraf ısı taşınım katsayısı 

)/( 2 WKmR f  : Boru iç tarafı kirlilik faktörü 

)(1 mr   : İç yarıçap 

)(2 mr   : Dış yarıçap 
 
Toplam ısı geçiş katsayısı iç ve dış taraf ısı taşınım katsayıları ile geometrinin fonksiyonudur. Boru iç 
tarafındaki (su tarafı) ısı taşınım katsayısı ( ih ): 
 

su

i

k
Dh

Nu 1=            (3) 

)(1 mD     : Boru iç çapı 

)/( mKWksu    : Suyun ısı iletim katsayısı 
3/15/4 PrRe023.0=Nu  : Nusselt sayısı       (4) 

Pr     : Prantl sayısı 
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ϑ
1Re wD

=    : Reynolds sayısı      (5) 

)/( smw    : Su hızı 

)/( 2 smϑ    : Kinematik vizkozite 
 
 
İfadeleri yardımı ile hesaplanır. 
Dikey borulu olarak seçilen ısı değiştirgecinde boru dış tarafındaki (hava tarafı) ısı taşınım 
katsayısı( dh ): 

hava

d

k
Dh

Nu 2=            (6) 

)(2 mD   : Boru dış çapı 

)/( mKWkhava : Havanın ısı iletim katsayısı 

4/1)
Pr
Pr(PrRe

s

nmCNu =          (7) 

Re  :Reynolds sayısı 
Pr  : Hava için Pranlt sayısı 

sPr  : Yüzey sıcaklığındaki hava için Prantl sayısı 

mC,  : Re sayısına bağlı sabitler 
 
İfadeleri yardımı ile hesaplanır. 
 
Isı değiştirgeci için ortalama logaritmik sıcaklık farkının hesaplanabilmesi için her iki akışkanın 
sıcaklıkları bilinmelidir. Otoklav içerisindeki sıcaklık soğutma sürecinde sürekli olarak azaldığı için 
sürekli bir rejim halinden söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle hava ve su sıcaklıklarının ısı 
değiştirgecine giriş ve çıkış değerlerinin tespiti soğutma sürecinin başındaki ve sonundaki değerlerin 
ortalaması alınarak yapılmalıdır.    
 
Ortalama logaritmik sıcaklık farkı ısı değiştirgecinin düzenlenmesine bağlı olarak değişmektedir. Fakat 
ısı değiştirgeci içinde, eğer akışkanlardan birinin sıcaklık değişimi göz ardı edilebilecek düzeyde ise, 
bu durumda ısı değiştirgecinin davranışı, ısı değiştirgecinin düzenlemesinden bağımsızdır [2]. Otoklav 
içerisinde havanın sıcaklığındaki değişim ihmal edileceği için ortalama logaritmik sıcaklık farkı paralel 
ters akışlı ısı değiştirgecine ait hesaplama yöntemi ile hesaplanır. 
 
Ortalama logaritmik sıcaklık farkını veren ifade: 
 

[ ] [ ])/()(ln/)()( suçıkışhavasugirişhavasuçıkışhavasugirişhavam ttttttttt −−−−−=Δ    (8) 
 

)(Cthava  : Otoklav içindeki ortalama hava sıcaklığı  

)(Ctsugiriş  : Su giriş sıcaklığı 

)(Ctsuçıkış  : Ortalama Su çıkış sıcaklığı 
 
Toplam ısı geçiş katsayısı ve ortalama logaritmik sıcaklık farkının hesaplanması ile ısı değiştirgecinin 
ısıl kapasitesi hesaplanabilmektedir. Otoklav içerisine yerleştirilebilecek ilave bir ısı değiştirgeci 
getireceği ilave soğutma kapasitesi mevcut soğutma kapasitesinin 1/3 ila 1/4 ‘ü kadar olmaktadır.  
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Otoklavın İlave Olarak Dış Yüzeyden de Soğutulması 
 
Otoklavın dış taraftan soğutulması ile gerçekleştirilmek istenen; soğutma süreci başladığında devreye 
giren ve otoklav ve ona ait bileşenlerden tamamen bağımsız bir “dış taraf soğutma ceketi” 
kullanılmasıdır. Dış taraf soğutma ceketinde soğutma kulesinden sağlanan su dolaştırılacaktır. Suyun 
soğutma ceketinde dolaştırılması harici bir pompa yardımıyla gerçekleştirilecektir. Soğutma ceketi, 
soğutma sürecinin başlaması ile devreye girecek, ısıtma sürecinde devre dışında olacaktır, bu 
nedenle dolaşım pompası sadece soğutma sürecinde devrede olacaktır. Aşağıdaki şekilde otoklavın 
dış yüzeyine yerleştirilmesi düşünülen soğutma ceketinin görünümü verilmektedir. 
 

                      
 

Şekil 3. Dış Taraf Soğutma Ceketi 
 
 
Otoklavın dış tarafına yerleştirilecek soğutma ceketinin kapasitesi: 
 

ceketceketceketceket tFKQ Δ=          (9) 
 

)/( 2 KmWKceket : Otoklavdaki hava ve soğutma ceketindeki su arasındaki toplam ısı geçiş katsayısı 

)( 2mFceket      : Soğutma ceketi toplam yüzey alanı     

)(KtceketΔ      : Soğutma ceketi ortalama su sıcaklığı ile otoklavdaki ortalama hava sıcaklığı farkı 
 
Toplam ısı geçiş katsayısı otoklav havası ve soğutma ceketindeki su arasındaki katmanlar dikkate 
alınarak yazıldığında: 
 

suceket

ceket
ft

dış

dış

yalıtım

yalıtım

iç

iç

havaceket hk
d

RR
k
d

k
d

k
d

hK
111

+++++++=      (10) 

 
)/( 2 KmWhhava  : Otoklav iç tarafındaki (hava tarafı) ısı taşınım katsayısı 

)(mdiç    : Otoklav iç cidar kalınlığı 

)/( mKWkiç   : Otoklav iç cidarına ait ısı iletim katsayısı 

)(md yalıtım   : Otoklav iç ve dış cidarı arasındaki ısı yalıtım malzemesinin kalınlığı 

)/( mKWk yalıtım  : Otoklav iç ve dış cidarı arasındaki ısı yalıtım malzemesinin ısı iletim katsayısı 

)(mddış   : Otoklav dış cidar kalınlığı 

)/( mKWkdış   : Otoklav dış cidarına ait ısı iletim katsayısı 

)/( 2 WKmRt   : Soğutma ceketi ile otoklav dış yüzeyi arasındaki temas direnci 

Su ceketi

thava

İç cidar

Dış cidar Yalıtım

tsu
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)/( 2 WKmR f   : Soğutma ceketi iç tarafındaki kirlilik faktörü 

)(mdceket   : Soğuma ceketi cidar kalınlığı 

)/( mKWkceket   : Soğutma ceketi ısı iletim katsayısı 

)/( 2 KmWhsu   : Soğutma ceketi iç tarafındaki ısı taşınım katsayısı 
 
Otoklav iç ve dış cidarı arasındaki ısı yalıtım malzemesinin etkisi ile toplam ısı geçiş katsayısı 2 ila 
4 )/( 2 KmW gibi düşük bir değer olarak hesaplanmaktadır. Dış tarafa konulacak soğutma ceketinin 
getireceği ilave soğutma kapasitesi mevcut soğutma kapasitesinin 1/50 ila 1/60 ‘ı olmaktadır. 
 
Mevcut Isı Değiştirgecinin Kapasitesinin Arttırılması 
 
Otoklava ait mevcut ısı değiştirgeci üç sıra üçgen dizilişli kanatlı borulardan oluşmaktadır. Dördüncü 
sıra kanatlı boru ilavesi ile mevcut ısı değiştirgecinin kapasitesinin arttırılması mümkündür. Dördüncü 
sıra boru ilavesi ile boru içindeki akış hızının düşmesinden ötürü su tarafındaki ısı taşınım katsayısı 
azalacaktır fakat ilave soğutma yüzey alanı sayesinde toplam ısı geçişi olumlu olarak etkilenecektir.  
 
Mevcut ısı değiştirgecinin dört sıra borulu hale getirilmesi ile elde edilecek yeni ısı değiştirgecinin 
kapasitesinin hesaplanabilmesi için izlenmesi gereken yöntem boru dış taraf ısı taşınım katsayısı 
hesaplanması dışında bölüm 3.1.1 ile aynıdır.  
 
Boru dış taraf ısı taşınım katsayısının hesaplanması )( dh : 
 
Isı değiştirgeci konstrüksiyonu ve su ve hava akış yönleri incelendiğinde “boru demetleri üzerine 
çapraz akış” durumu söz konusudur. Boru demeti içerisindeki akış koşullarını taşınımla ısı geçişini 
büyük ölçüde etkileyen, sınır tabaka ayrılması ve art bölge etkileşimleri belirler [2] .  

 
Bir boruya ait ısı taşınım katsayısı, boru demetindeki konumuyla belirlenir. İlk sırada bulunan bir boru 
için bu katsayı, yaklaşık olarak çapraz akışta tek bir boruya ait katsayıya eşittir. Oysa iç sıradaki 
boruların daha büyük ısı taşınım katsayıları vardır. İlk birkaç sıradaki boru, bunu izleyen sıralardaki 
boruların ısı geçiş katsayısını arttıran bir türbülans ızgarası görevini yapar  [2].  

 
Mühendislik uygulamaları açısından, genellikle tüm boru demeti için ortalama ısı taşınım katsayısının 
hesaplanması istenir  [2].  

 
Kanatlı borulardan oluşmasından ötürü otoklava ait ısı değiştirgeci “kompakt” ısı değiştirgecidir. 
 
Kompakt ısı değiştiricilerinde etki eden geometrik büyüklüklerin adedinin çok fazla olması nedeniyle, 
bunlardaki ısı geçişini karakterize edecek biçimde bir bağıntının verilmesi çok güçtür. Bu konuda 
yapılan araştırmalar, çoğunlukla deneyseldir. Bunlar üzerine en kapsamlı çalışmaları yapan Kays ve 
London, belli başlı imalatçı firmaların ürünlerini ve özellikle borulu kanatlı ile levhalı kanatlı ısı 
değiştiricilerini birkaç grup altında toplamışlar ve sonuçlarını grafikler halinde sunmuşlardır. [3]Bu 
grafiklerde; 
 

(Re)Pr. 3/2 fSt =          (11) 
       

wc
hNuSt

p

d

σ
==

Pr.Re
         (12)  

)/( 3mkgσ  : Havanın yoğunluğu 

)/( KgCJc p  : Havanın özgül ısısı 

)/( smw  : Hava hızı 
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Şeklinde tanımlı ısı taşınımını karakterize eden (St) Stanton sayısı ile (Pr) Prantl sayısı, (Re) Reynolds 
sayısının bir değişimi olarak verilmektedir.  
 
Otoklava ait ısı değiştirgecinin dış taraf ortalama ısı taşınım katsayısının hesaplanmasında grafiklerle 
sunulan deneysel sonuçlardan yararlanılmıştır. Mevcut ısı değiştirgecine en uygun aşağıda yer alan 
grafik seçilerek hesaplamalar buna göre yapılmıştır.[3] 
 
 

 
Şekil 4. Boru Demetine Çapraz Akışta Dış Taraf Isı Taşınım Katsayısını 

 
Otoklav ısı değiştirgecinin dört sıra borulu olacak şekilde imal edilmesi durumunda elde edilecek ilave 
soğutma kapasitesi mevcut soğutma kapasitesinin 1/3 ila 1/4 ‘ü kadar olmaktadır.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Otoklav soğutma sürecinin iyileştirilebilmesi için ortaya atılan fikirler bilimsel esaslar yönünden 
incelenmiş ve diğer iki yöntemin olumsuz yönlerinin ortaya konması ile mevcut ısı değiştirgecinin 
kapasitesinin arttırılması en olumlu yöntem olarak benimsenmiştir.  
 
Diğer iki yöntemin olumsuz yönleri: 
 

• Otoklava ısı değiştirgeci ilave edilmesi durumunda otoklavın mevcut soğutma suyu dolaşım 
sistemine arzu edilmediği halde müdahale edilmesi gerekmektedir. 

• İlave ısı değiştirgeci ile mevcut ısı değiştirgecinin aynı soğutma suyu sistemini kullanması 
basınç kaybının dengelenmesini gerektirmektedir. Aksi halde mevcut ısı değiştirgecinin 
kapasitesinden tam olarak yararlanılamaması söz konusu olur. Borulardaki su hızının oransal 
kontrolden ötürü sürekli olarak değişmesinden dolayı basınç kaybının dengelenmesi 
güçleştirmektedir. 

• İlave ısı değiştirgecinin otoklav içerisine yerleştirileceği konumdan ötürü içeride dolaşan hava 
ile tam teması söz konusu olamayacaktır. 

• Otoklavın dış taraftan soğutulması ısı değiştirgeci ilave edilmesi durumunda karşılaşılan 
sakıncaları ortadan kaldırmaktadır fakat soğutma yüküne getireceği katkı mevcut otoklav 
yalıtımından dolayı yeterli olmamaktadır. 

 
Otoklav soğutma sürecinin iyileştirilmesi için seçilen yöntem ile ısı değiştirgeci dört sıra borulu olacak 
şekilde yeniden imal edilmiş ve montajı yapılmıştır. Değişimin getirdiği sonuçlar izlenerek eski durum 
ile yeni durum soğutma süreleri açısından karşılaştırılmıştır: 
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Şekil 5. Otoklav Çevrim Grafikleri; Eski ve Yeni Durum 
 
Yukarıdaki grafikler gerçekleşen otoklav çevrimlerine ait sıcaklık (kırmızı eğri) ve basınç değişimini 
(mavi eğri) göstermektedir. Grafiklerde zaman ekseni sağdan sola doğrudur. Grafiklerde soğutma 
başlangıcı ve çevrim sonu işaretlenmiştir. Her iki grafik incelendiğinde yeni durumda soğutma 
süresinin eski duruma kıyasla %20 oranında kısaldığı tespit edilmiştir. 
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BÜYÜK HACİMLERDE HAVA DAĞITIM SİSTEMLERİ 
 
 

Seyfullah HALU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu bildiride büyük hacimlerde hava dağıtım sistemleri araştırılacaktır. Başlıca hava dağıtım sistemleri 
kısaca hatırlatılacak, büyük hacimlerde bu sistemlerin nasıl tasarlanacağı, ne şekilde uygulamalar 
olacağı, çeşitli disiplinlerle nasıl ortak çalışmalar yapılması gerektiği incelenecek, bu konuda örnekler 
verilecektir. Sonuç olarak, uygun bir hava dağıtım sisteminin, konfor, ekonomi ve görüntü yönünden 
ne denli önemli olduğu vurgulanacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Havalandırma, mimar, mühendis, tasarım, uygulama, karışım, deplasman, 
döşeme 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Air distribution in large spaces is a very important function and it requires very careful design and 
application. Generally, wrong design and application of air distribution creates considerable 
complaints. A team made of experts from air distribution firms, architects, HVAC designers, 
contractors, operators and owners should convene, at the very early design stage, in order to achieve 
the best aesthetic, functional and economic solutions. In large spaces, there are very high ceilings and 
and wide openings. Therefore, it is virtually impossible to find solutions with conventional and standard 
device, hence, in most cases it is necessary to design and manufacture special devices to meet 
specific requirements. In such cases, it should be required to ask for the help of companies 
specialized in this field. In this paper, mixing, displacement and floor ventilating systems applied to 
large spaces are to be studied and some special application samples are to be given. 
 
Key Words: Ventilating, architect,engineer,design, application, mixing, displacement, floor 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Hava dağıtım sistemlerini aşağıda inceleyeceğiz.  
 
A. Teğetsel (Tangential) Hava Üfleme Sistemleri 
 
Teğetsel hava üfleme sistemlerinde, hava lülesi (jet) doğrusal (linear) hava üfleyicilerde düzlemsel 
olarak, dairesel (radial) hava üfleyicilerinde ise dairesel duvar lülesi olarak, odanın duvarına çarpar. 
Odanın tümü, doğrusal hava dağıtıcılarıyla iki boyutlu dönel bir hava hareket sistemiyle (vortex), 
dairesel hava yayıcıları ile üç boyutlu bir sistem ile dolar.  

 
B. Yayılım (Diffusional) Türü Hava Üfleme Sistemleri 
 
Yayılım türü hava üfleme sistemlerinde, belirli bir kullanma bölgesinde, dönel bir hareket (vortex) 
oluşumu yoktur. Odadaki hız dalgalanmalarının büyüklüğü en düşük düzeydedir. Yayılım türü hava 
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üfleme sistemlerinde, yüksek endüksiyonlu hava lüleleri üreten dağıtıcılara gerek vardır. Bu lüleler, 
oda havasının, yoğun bir şekilde karışımını sağlayarak, kullanılan bölgeye (occupied zone) 
ulaştığında, hızının kabul edilebilir bir düzeye ulaşmasını sağlar. Girdapsal (swirl) hava dağıtıcıları bu 
sistemlere örnektir. 
   
B1. Karışım Hava Dağıtım (mixing) Sistemleri: Bu sistemlerde, birincil (primer) hava, dağıtıcıdan 3-15 
m/s gibi yüksek bir hızla, çok sıcak (kışın) veya çok soğuk (yazın) olarak ve çok büyük bir gürültüyle, 
dağıtıcı (diffuser) ağzından fırlatılır. Birincil hava, hızla ortamdaki havayla karışarak, kullanılan bölgede 
(occupied zone) istenen hava sıcaklığı, son (terminal) hız ve ses düzeyine ulaşır. Kullanılan bölge 
(occupied zone), karışım hava dağıtım sisteminde yerden 1,8 m yükseklikteki katman olarak 
tanımlanmaktadır. Son hız ise karışım hava sisteminde 0,15 m/s dir. Karışım sistemlerinde sıcaklık 
farkları (dağıtıcıdan çıkış sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki fark) soğutma 14 K, ısıtmada ise 20 K 
ye kadar çıkabilmektedir. Bu sistemde kullanılan hava dağıtıcılarına örnek olarak, yuvarlak ve kare 
teğetsel (tangential) dağıtıcılar, girdapsal (swirl) dağıtıcılar, yarık (slot) dağıtıcılar, lüle (nozzle) 
dağıtıcılar gösterilebilir. Hava değişim sayısının göreceli olarak düşük (15 ve altı) olması durumlarında, 
bu tür hava dağıtıcılar kullanılır. 
 

 
 

Şekil 1. Karışım Hava Dağıtım Sistemleri 
 

 
B2.Yerdeğiştirmeli (displacement) Hava Dağıtım Sistemleri: Bu sistemlerde, soğutma uygulamasında, 
hava dağıtıcıdaki delikli bir yüzeyden, 0,1 – 0,2 m/s gibi, çok düşük bir hızla ortama yayılır. Bu 
durumda kullanılan bölge, dağıtıcıdan yatay olarak belli bir uzaklıkta ve yerden 1,3 m yükseklikte bir 
bölge olarak tanımlanmıştır. Yatay uzaklık, kritik bölge olarak tanımlanmıştır. Kritik bölge, dağıtıcının 
yüksekliği, üfleme hızı ve üfleme sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki farka göre değişir. Kullanılan 
bölgede son hız 0,1 m/s. olmalıdır. Yer Değiştirmeli Hava Dağıtım Sistemleri soğutma uygulamalarına 
veya eşsıcaklıklı (isothermal) uygulamalara daha uygundur. Soğutma uygulaması yanı sıra, ısıtma 
uygulaması da istenirse, dağıtıcıya lüleler (nozzle) eklenir. Bu sistemlerde, soğutma uygulamalarında 
sıcaklık farkı sınırlı olup en fazla 6 K olabilmekte, dağıtıcılara lüleler eklenerek sıcaklık farkı 15 K ye 
kadar çıkarılabilmektedir. Bu dağıtıcılara örnek olarak, duvar ve döşeme tipi yer değiştirmeli 
dağıtıcıları verilebilir. Isıtmada bu sistem daha çok ilk ısıtma (warm-up) uygulamaları için uygundur. 

 
Isınan ve kirlenen hava yukarı doğru yükselir ve yukardan dışarı atılır. Yükselen havaya, ortam havası 
da katıldığından hava hacmi giderek artar. Ortamda iki farklı tabaka oluşur. Alt bölge yerdeğiştirmeli 
havalandırma bölgesi, diğer bölge ise çevrimli üst bölgedir (şekil 2). Karıştırmalı havalandırma 
sistemlerinden farklı olarak, yerdeğiştirmeli havalandırma sistemlerinde kullanılan bölgede havanın 
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karışmasının az olması istenir. Başka bir deyişle, kullanılan bölgedeki sıcaklık, hız gibi koşullar 
besleme havası koşullarına yakındır. Bu tür hava dağıtım sistemleri geçmişte endüstride kirlenmiş 
havayı dışarı atmakta yaygın bir şekle kullanılmaktaydı. Günümüzde, konfor iklimlendirmesinde 
kullanılması da giderek yaygınlaşmaktadır. Ancak, üfleme ve ortam havası sıcaklık farkının düşük 
olması ve düşey sıcaklık farkları nedeniyle oluşan hava akımlarından, zaman zaman yakınmalar 
olabilmektedir. Bu tür hava dağıtım sistemlerinde, en büyük hava taşınım (conduction) yükünün 25 
W/m2 yi aşmaması öneriliyor. Bu durumda, düşey sıcaklık gradyanı 3 dereceyi geçmez. 

 
Bu sistemlerle serinletme kapasitesini arttırmanın diğer bir yolu, oturulan bölgedeki havanın bir 
kısmını besleme havası içine endükleme yoluyla, üflemeden önce havayı, dağıtıcı içinde 
karıştırmaktır. Böylece, kullanılan bölge düşey sıcaklık gradyanı azalır, soğutma yükü ise 50 W/m2 ye 
kadar artabilir. 

 

 
 

Şekil 2. Yerdeğiştirmeli Hava Dağıtım Sistemleri 
 
C. Piston Tipi Hava Dağıtım Sistemleri: Bu tür sistemlerle, çok büyük ısıl yükler ve yüksek kirlilik 
düzeyleri, çok düşük bir endüksiyonla yok edilir. Hava yukardan veya üst yandan fırlatılır. Temiz hava 
kirli havayı bir piston gibi aşağıya iter ve dışarı atar. Hava değişim sayısı yüksektir (60 ve üstü). 
Türbülans düşüktür. Ameliyathane, ilaç fabrikalarının değişik bölümleri, laboratuarlar gibi göreceli 
olarak küçük hacimlerde veya endüstride uygulama alanları bulduğundan konumuz dışıdır. 
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Şekil 3. Piston Tipi Hava Dağıtım Sistemleri 
 
Türbülanstan söz ettik. Bilindiği gibi türbülans standart sapmanın ortalama hava hızına oranı olarak 
tanımlanmaktadır. Halk arasında hava cereyanı veya uçak yolculuğunda hava boşluğu denen şey 
aslında türbülanstır. Türbülans arttıkça konfor düzeyi düşer ve havadaki parçacık yoğunluğu artar. Bu 
ise iç hava kalitesinin düşmesi demektir. Karıştırmalı hava dağıtım sistemlerinde türbülans yoğunluğu 
% 15-40, yer değiştirmeli hava dağıtım sistemlerinde ise % 5 – 10 civarındadır. Piston tipi hava 
dağıtım sistemlerinde ise daha da düşüktür.  
 
Endüksiyon oranı; dağıtıcı çıkışında, yatayda 1,5 m uzakta bir noktadaki hava debisinin, dağıtıcının 
toplam debisine oranı olarak tanımlanır. Endüksiyon oranı, teğetsel dağıtıcılarda düşük (%5), 
girdapsal (swirl) dağıtıcılarda ise yüksektir (% 25).  

 
Ayrıca, teğetsel dağıtıcılarda, sıcaklık düşüşü göreceli olarak daha düşük (% 75), 
girdapsal dağıtıcılarda daha yüksektir (% 95). Hız düşüşü de teğetsel dağıtıcılarda düşük (% 40), 
girdapsal dağıtıcılarda yüksektir (% 70). En fazla hava değişim sayısı, teğetsel dağıtıcılarda 8,  
girdapsal dağıtıcılarda 14 olabilir. Dağıtıcı çıkışındaki sıcaklık ile ortam sıcaklığı arasındaki fark, 
teğetsel dağıtıcılarda 8, girdapsal dağıtıcılarda 14 olabilir. 

 
Sonuçta, girdapsal dağıtıcılar, teğetsel dağıtıcılara göre daha konforlu bir dağıtım ve daha fazla 
soğutma kapasitesi sağlayabilmektedir. 

 
Şimdi de karıştırmalı hava dağıtım sistemleri ile yerdeğiştirmeli hava dağıtım sistemlerini 
karşılaştıralım. 

  
DEĞER  (PARAMETRE) KARIŞTIRMALI YERDEĞİŞTİRMELİ 

 
Oda hava hızı (Normal)   0,15 - 0,18 m/s  0,15 - 0,18 m/s 
 
Ses düzeyi (Normal)   35 - 45 dB(A)  35 - 45 dB(A)  

     (Özel)   25 dB(A) dan küçük 22 dB(A) dan küçük 
 

Sıcaklık gradyanı (Normal)  1    K/m  den küçük 2    K/m den küçük 
   (Özel)  0,2  K/m den küçük 0,3 K/m den küşük 

 
Türbülans    20 – 30 %  10 – 15 % 

 
Sıcaklık farkı (üfleme-oda) (Normal) Soğ. 10 K den küçük Soğ. 6 K den küçük 

        Isıt.   12 K den küçük    
             

    (Özel) Soğ. 20 K den küçük Soğ. 10 K den küçük 
 Isıt.   14 K den küçük Isıt.   12 K den küçük 

 



  ___________________________________________ 307 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Teknolojik Araştırma Bildirisi

Hava değişim sayısı (Normal)  3,5 – 12  3,5 – 12 
       (Özel)  3,5 tan küçük  12 – 60  

   
Tablonun incelemesinden de görüleceği gibi, özel tasarlanmış yerdeğiştirmeli dağıtıcılar, karıştırmalı 
dağıtıcılara göre daha sessiz çalışmakta, daha az türbülansa neden olmakta; buna karşın, daha küçük 
sıcaklık farklarına karşı çalışmakta, düşeyde biraz daha büyük sıcaklık gradyanları oluşmakta, ayni 
zamanda, ya çok büyük, ya da çok küçük hava değişim sayıları söz konusu olabilmektedir. 
 
 
 
 
HAVA DAĞITIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI 
 
Hava dağıtım sistemlerini inceledikten sonra, hava dağıtım sistemlerinin gerçekleşme aşamalarına 
bakalım. 

 
1- Ön Planlama :    Bu aşamada ana öneri irdelenir. 
2- Tasarım Aşaması :  Bu aşamada, ısıtma ve soğutma yüklerine göre,  

hava akış karakteristikleri (simulation) çıkarılır, 
cihazlarının seçimi, boyutlandırılması ve 
konuşlandırılması yapılır. Tasarım mimar ve 
mühendisleri ortaklaşa çalışırlar. Kullanılan bölgedeki, 
sıcaklık ve hız dağılımı incelenir. 

3- Üretim Aşaması :  Bu aşamada, gerekirse, önce prototipler yapılır,  
örnek oda (mock up) donatılır. Daha sonra hava 
dağıtım aygıtları (terminal) üretilerek iş yerine, 
götürülür. 

4- Yerleştirme ve çalıştırma : Son aşamada, aygıtlar yerleştirilir, çalıştırılır, 
    denemeler (test) yapıldıktan sonra işletmeciye 

     teslim edilir. 
 

Hava ve demiryol terminalleri (concourse), opera ve konser salonları, toplantı merkezleri, (auditorium), 
spor merkezleri (gymnasium) vb. büyük yapıların havalandırılması, tasarım mühendis ve mimarlarını 
epeyce uğraştırmaktadır. Bu tür yapılarda, kullanılan bölgeler (occupied zone) ile hava çıkışları (outlet) 
arasında genellikle büyük açıklıklar bulunmaktadır. Bu ise ya havanın kullanılan bölgede uygun bir 
şekilde dağıtılmasını güçleştirmekte, ya da bölgede, yüksek hızlara veya istenmeyen hava akımlarına 
(draught) yol açmaktadır. Büyük binalarda, uygun hava dağıtım gereksinimlerini karşılayacak çok az 
sayıda standart ürün bulunmaktadır. Bu nedenle, çoğu kez, gereksinimleri karşılayacak özel cihazların 
tasarım ve üretimi söz konusu olmaktadır. 

 
Yerdeğiştirmeli havalandırma sistemleri, bir ölçüde, bu gereksinmelere yanıt verebilmektedir. Bu 
sistemlerindeki ana sorun, düşük hızlı geniş alanlı dağıtıcıları bölgeye yerleştirmek ve içyapı 
tasarımına uyumlu kılmaktır. 

 
Şimdilerde, büyük ve çağdaş yapıların hava dağıtım sistemlerinin gerçekleştirilmesinde giderek yeni 
bir yaklaşım benimsenmektedir. Tasarımın çok erken aşamalarında, yapı sahibi veya işleticisinin 
istekleri doğrultusunda hava dağıtım sistemini gerçekleştirecek bir firma seçilmekte, bu firmanın 
uzmanları, tasarım mimar ve mühendisleri ile bir takım oluşturmaktadır. Seçilen bu firmaya, tasarım 
mimar ve mühendisleri ile birlikte, uygulayıcı firmalarla da işbirliği yaparak, çözüm bulma sorumluluğu 
da yüklenmektedir. Bu firmadan beklenen, gereksinimleri sağlayacak ürünlerin tasarım ve üretimini 
gerçekleştirmek, bu ürünleri deneyerek (test) ve garantili olarak iş yerine göndermektir. Bu nedenle, 
seçilen firmanın uzman mühendisi, zamanının büyük bir bölümünü inşaat sahasında geçirmek 
zorunda kalmaktadır. Hava dağıtım aygıtları (terminal) yerlerine takılırken, diğer yapı ürünleri ile 
karşılaşma durumu olabilir. Tam bir uyum gerçekleştirmek için, seçilen firma, hava dağıtım sistemi ile 
ilgili tüm firmalarla işbirliği ve doğrudan ilişki kurma konusunda yetkilendirilmelidir. 

 
Aşağıdaki örnekte, Londra’da yeni yapılan T5 Terminali’ndeki hava dağıtım sistemi uygulamalarını 
bulacaksınız.  
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Ön giriş alanlarında, yerdeğiştirmeli havalandırma uygulanmaktadır. Tasarımı gerçekleştirmek için, 
dağıtıcıların (diffuser) ön yüzleri, sadece içyapı tasarımına uyum sağlamakla kalmamakta, aynı 
zamanda uygun havalandırma gereksinimlerini de karşılamaktadır. 

 
6 m genişliğindeki koridorları havalandırmak için, önce,  2 m yüksekliğinde paneller önerilmişti. Bu 
durumda, bu ön panelleri, diğer ağır ızgaraların (grill) neden olacağı olası zararlara karşı da korumak 
gerekecekti. Bunun yerine, daha sonra, ön dış cam ile iç duvar arasına yerleştirilecek olan, girdapsal 
(swirl) elemanlarla desteklenmiş, doğrusal (linear) duvar türü hava dağıtım sistemleri geliştirildi. 
Böylece, çok önemli işletme gereksinmelerini karşılamak için, cam yüzeyler, delikli sac yüzeylerle 
bölünmeyecekti. 

 
Duvar türü yerdeğiştirmeli havalandırma uygulamalarında, büyük debilerde, geniş alanlara gereksinim 
duyulmakta, böyle geniş alanlar da çoğu kez kıt bulunmaktadır. 
 
Üstelik çok geniş ve yüksek yapılar (concourse), yakın alan (near zone) ve etki derinliği (penetration 
depth) ile sorunlar yaratır. Aynı zamanda, büyük ön yüzeyleri, olası hasarlara karşı korumak da ayrı bir 
sorundur. Bu nedenle, duvar dağıtıcıları (diffuser) daha çok koridor gibi geçiş alanlarında ve genellikle 
değişiklik yapılarak (modified) kullanılır. 

 
Bir yerdeğiştirmeli uygulama örneğinde, kesintisiz (continuous) dar bir besleme kutusu (plenum) ile 
birlikte 500 – 600 mm yüksekliğinde kesintisiz bir duvar dağıtıcısı kullanılmıştır. Bu dağıtıcının ön 
yüzü, darbelere dayanıklı LSE paslanmaz çelik bir ızgaradır. Burada, yerdeğiştirmeli dağıtıcı, dağıtım 
kanalları, ön ızgarayı tutan çerçeve, arasında aleve dayanıklı köpük yalıtıcı içeren, iki kat delikli sac ön 
yüzey, bağlaç (clip) ve vidalarla sıkıca tutturulmuştur. 200 mm yüksekliğinde, arkasında girdapsal 
(swirl) üfleyiciler olan ve delikli sacdan oluşan kesintisiz bir dağıtıcı ile hava ortama verilmektedir. 

 

 
 

Şekil 4. Kesintisiz Duvar Dağıtıcısı 
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Apron ve yolcu geliş katında uygulanan diğer bir özel yerdeğiştirmeli dağıtım sistemini inceleyelim. Bu 
uygulamada da, yarı silindir biçimindeki dağıtıcı, silindirik yapısal kolonun çevresine giydirilmiştir. Şekil 
5’te, darbeye dayanıklı, özel LSE paslanmaz çelikten yapılmış iki yarı silindirik bölüm ve içindeki hava 
kanalı görülmektedir.  

 
Şekil 6’da ise, duvar yapımcısı çerçeve ile yapısal çelik kolon ağına uyum sağlayan, diğer bir çeyrek 
silindir dağıtıcı görülmektedir.  
 

     
 
Şekil 5. Yarı Silindirik Dağıtıcı                                    Şekil 6. Çeyrek Silindirik Dağıtıcı 
 

Yolcu gidiş ve kapıların (gate) bulunduğu kat, çok geniş bir alan olup, bu bölümde iyi bir yolcu akışı 
sağlanması gerekmektedir. Buralarda, yeterli duvar yüzeylerinin olmaması ve geniş açıklıkların olması 
nedeniyle, havanın duvar ve kolonlardan verilmesi olanaksız olmaktadır. Bu durumda havanın 
üflenmesi, yolcu bilgilendirme ve güvenlik sistemleri ile uyumlu olan ve döşemeye oturan dik 
dağıtıcılar aracılığı ile yapılmaktadır. Dağıtıcı yapımcısı firma, ürününü, başka bir firmanın yaptığı çelik 
bir profil çerçeve içine, hava kanallarına ve bağlantı elemanlarına uyumlu olacak şekilde yerleştirmiştir 
( Şekil 8 ) 
 

 
 

Şekil 7. Dikey Yerdeğiştirmeli Dağıtıcı 
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Şekil 8. Dağıtıcı Çerçevesi Ve Kanal 
 

Döşeme altlarının üfleme boşluğu (plenum) olarak kullanılması veya yükseltilmiş döşeme uygulaması 
olması durumlarında, döşeme dağıtıcıları kullanılır. Bunlar yerdeğiştirmeli dağıtıcılar olup, 95 m3/h 
hava debilerine ve 6 K sıcaklık farklarına kadar kullanılabilirler. Görünen üst yüzeyleri genellikle 
paslanmaz çeliktir. Döşeme dağıtıcıları, doğası gereği, soğutmaya uygundur. Isıtmanın başka bir 
şekilde çözülmesi gerekir. İnce bir üfleme boşluğu katmanı (plenum) veya yükseltilmiş döşeme 
uygulamalarında bazen dağıtıcı, küçük bir üfleme kutusu (plenum) ile birlikte kullanılır. Ayrıca, 
yerdeğiştirmeli döşeme dağıtıcılarında, baskı güçlendiricisi (reinforce), pislik tutucu, susturucu gibi ek 
parçalar (accessory) da olabilir. 

 
Tiyatro, konser salonu, opera veya çok amaçlı büyük hacimlerde (atrium), oturma bölgelerinde, bu tür 
yerdeğiştirmeli havalandırma uygulamaları çok yaygındır. Buna bir örnek, Paris Olympia Müzik 
Salonu’dur. Buradaki hava dağıtım sisteminde, 72500 m3/h toplam hava debisi için, herbiri 60 m3/h 
hava veren, 1028 döşeme dağıtıcısı kullanılmıştır. Ses düzeyi 25 dB(A) nın altındadır. Salonun 
altındaki bodrum, hava üfeme boşluğu (plenum) olarak kullanılmıştır. ( Şekil 9 ve 10 ) 

 
Buradaki sorun, döşemenin çok kalın olması nedeniyle, çok uzun bir toz tutucusu kullanılması 
zorunluluğu idi. Uzunluk / çap oranı, tınlama (resonance) etkisi yaratarak, ses düzeyinin yaklaşık 7 
dB(A) artmasına neden olmaktaydı. Bu sorun, uzun pislik tutucuya uyumlu, uzun bir susturucu 
takılarak giderildi ve 60 m3/h debide, 33 dB(A) olan ses düzeyi 24 dB(A) ya düşürüldü.  
 

 
 

Şekil 9. Döşeme Dağıtıcıları 
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Şekil 10. Döşeme Dağıtıcılarının Yerleştirilmesi 
 

Bazı büyük hacimlerde, tavandan üfleme istenir. Böyle bir hava dağıtımına örnek, İngiltere’de 
Liverpool St. George Hall’da (konser salonu) uygulanan sistemdir. Bina 1856’da yapılmış, o zamanki 
ilkel havalandırma tekniğine göre, hava aşağıdan verilmiş, yukarıdaki çok sayıda küçük delikten dışarı 
atılmıştı. Özgün mimari yapımına uyumlu olarak yapılan yenileme çalışmalarında, modern bir teknik 
uygulanmış, koşullandırılmış (conditioned) hava, yuvarlak tavandaki, çok sayıda baklava şeklindeki 
lülelerden (nozzle) oluşan, 8 adet dağıtıcıyla ortama üflenmiş, aşağıdaki eski özgün (original) 
açıklıklardan dışarı atılmıştır (Şekil 11). Baklava şeklindeki lülelerden (nozzle) bir bölümü, dağıtıcı 
yanlamasına ve 45 derece aşağıya, diğer bir bölümü ise, dağıtıcı uzunlamasına ve 45 derece aşağıya 
hava üfleyecek şekilde yönlendirilmiştir (Şekil 11 ve12). 

 
Bu uygulamada, 650 kişi için toplam 21600 m3/h hava verilmektedir. Yaz çalışması için, üfleme havası 
ile ortam havası arasındaki sıcaklık farkı 9 K alınmış olup, kullanılan bölgede, ses düzeyi 30 dB(A) 
(yaklaşık 25 NC) yi geçmemektedir. 
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Şekil 11. Tavandan Dağıtım      Şekil 12. Kesit 
 
İnceleyeceğimiz son uygulama, üstten yatay üfleme uygulamasıdır. Bu uygulamada hava, bir 
balkonun altından, çok çıkışlı (multi-outlet) bir dağıtıcı ile hafif yukarı yönde ve yatay olarak üflenmiştir. 
50 m uzunluğunda, 11 m derinliğinde bu alanın dış yüzeyi ve tavanı cam olup, hava iç duvar boyunca 
ve 4 m yüksekten yatay olarak üflenmektedir. ( Şekil 13 ) 
 
Bu uygulamadaki sorun, havayı hem ısıtmada hem de soğutmada, dengesiz bölgeler ve aşırı hızlar 
yaratmadan bir lüle (nozzle) sistemi ile 10 m uzağa atmaktı. Bu sorun, 2 girdapsal (swirl), 1 uzun atımlı 
(long range) lüle (nozzle) ve bunları örten delikli sac yerdeğiştirmeli (displacement) elemanlardan 
meydana gelmiş, 500 m3/h debili kombi tipi hava dağıtıcılar kullanılmasıyla çözülmüştür. Hava 
dağıtımının uygunluğu, BAD Bilgisayarlı Akışkan Dinamiği (CFD Computational Fluid Dynamic), 
yöntemi ve akış modellemesi ile gerçekleştirilmiştir. Hava dağılımının gerçekleşmesi, %24 lülelerden 
(nozzle), %36 girdapsal (swirl) elemanlardan, %40 da yerdeğiştirme (displacement) yüzeylerinden 
olmuştur. Ses düzeyi 35 dB(A), dağıtıcıdaki basınç kaybı 32 Pa dır. 

 

 
 

Şekil 13. Yatay Üfleme 
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SONUÇ 
 

Havalandırma ve iklimlendirmede istenen konfor koşullarının sağlanamaması genellikle hava dağıtım 
sisteminin yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Yaşanan alanlarda, istenmeyen hava akımları 
(draft), aşırı ses düzeylerinin oluşmaması için, yapı sahipleri, işleticiler, mimarlar, mühendisler, uzman 
firmaların yetkilileriyle bir takım oluşturarak, hava dağıtım sistemlerini özenle tasarlamalı, cihazları 
titizlikle seçmelidir. Yerleştirmeden sonra ayarların dikkatle yapılarak, istenen koşulların sağlandığı 
kesin olarak saptandıktan sonra işleticiye teslim edilmelidir. Sistem zaman zaman kontrol edilmeli, 
cihazların düzenli bakımları yapılmalı, zaman zaman ayarları gözden geçirilmelidir. 
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SU KAYNAKLI VRF VE ANTALYA’DA BULUNAN BİR ALIŞ 
VERİŞ MERKEZİNDE SU KAYNAKLI VRF UYGULAMASI  

 
 

Veli DOĞAN 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Daha az elektrik tüketen soğutma sistemlerinin kurulması için yapılan yoğun çalışmalar devam 
etmektedir. Klasik sistemlere alternatif olarak ortaya çıkan VRF (değişken soğutucu akışkan debili) 
sistemler uygulamada önemli yer tutmaya başlamıştır. Çoğunlukla hava soğutmalı VRF sistemleri 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Son birkaç yıldır su soğutmalı VRF sistemleri bazı yapılarda çok daha 
uygun çözümler sunmaktadır. Su kaynaklı VRF sistemlerinin toprak kaynaklı ısı pompası olarak 
kullanılabiliyor olması büyük bir avantaj sağlamıştır.  Su kaynaklı VRF hava kaynaklı VRF’ ye göre 
enerjiyi daha az tüketiyor olması da diğer bir avantajıdır. Bu yazıda kısaca hava ve su kaynaklı VRF 
tanıtılacak ve kuyu suyu ile çalışan bir VRF sistemi uygulaması incelenerek yaz çalışması ve kış ısı 
pompası uygulaması özetlenecektir. Yer altı suyu ile kombine edilmiş büyük kapasiteli ilk VRF 
uygulaması Antalya’da bulunan bir alışveriş merkezinde (Shemall AVM) uygulanmış olup yazıda 
sonuçlar aktarılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Su kaynaklı VRF, Enerji, Soğutma teknolojileri 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Intensive theoretical and practical studies on less power consuming Air Conditioning systems are 
ongoing all around the globe.  Application of VRF (Variable Refrigerant Flow) systems constitutes an 
increasing share in the Air Conditioning system applications. Most commonly known type of 
application is with Air Cooled VRF systems. Within the last couple years the use of Water Cooled VRF 
systems have offered more convenient system solutions and gained great acceptance for some 
specific type of buildings. Thanks to the possibility of water source heat pump use of water cooled 
VRF System. It provides great energy savings over Air cooled VRF systems and have comparable 
and even better figures compared to efficient Water cooled chiller applications. This paper briefly 
explains Air cooled and Water Sourced VRF Systems and summarizes a Sink (Well) water sourced 
VRF system application in a new shopping mall in ANTALYA city (SHEMALL) for both summer cooling 
and winter heat pump heating operation. This is the first large sized application of its kind in TURKEY 
with Under-ground water use.  The study uses the recorded energy consumption figures combined 
with the producers typical performance figures under given operating conditions. 
 
Key Words: Water Sourced VRF, Energy, Air Conditioning systems 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Sistemin kurulduğu alışveriş merkezi (AVM) Antalya Lara’da inşa edilmiş olup -4, 0, +4, +8 kotlarından 
meydana gelen 4 katlı bir binadır. Mağazalar, fast food ve fast food court mahallerinden oluşmaktadır. 
Isı merkezi bodrum katta oluşturulmuş olup; tesisin uygun şaft çıkışları ile beslenmesi planlanmıştır. 
Tesis için iki adet soğutma grubu ve gerekli zon pompaları, klima santralleri, kullanım suyu için 
basınçlandırma cihazı gibi cihaz ve ekipmanlar kullanılmıştır. Isıtma ve soğutma için mağazalarda ve 
genel mekanlarda yer altı suyunu kaynak olarak kullanan su kaynaklı VRF sistemleri kurulmuştur. 
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En basit tarifi ile VRF sistemleri “doğrudan genleşmeli” (DX) sistemledir ve soğutulan veya ısıtılan 
ortama ısı gaz ile taşınır. Bir dış üniteye bir veya birkaç iç ünite ekleyerek çalışan split klimalar yerine 
bir dış üniteye 40’ lara varan sayıda farklı kapasitede iç ünite bağlanan VRF sistemleri split klimalara 
göre daha verimlidirler ve daha farklı avantaja sahiptirler. 
 
 
 
 
2. DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLİ HAVA SOĞUTMALI SİSTEMLER  

( HAVA KAYNAKLI VRF) 
 

Hava soğutmalı VRF sistemlerine kısaca çoklu split klimalar demek mümkün olabilir. VRF 
sistemlerinde ısının iç ortamdan dış hava şartlarına transferi veya dış hava şartlarından iç ortama 
transferi soğutucu değişken debili gazlar ile yapılmaktadır.  
 
 
2.1. Yaz Çalışması 
 
Yazın tüm iç ünitelerden alınan ısı, kondenser ve kondenser fanı aracılığı ile çevre havasına atılır. 
Çevre sıcaklığı sistem verimi üzerinde birinci derecede etkilidir. Atmosfer havası sıcaklığı düştükçe 
cihaz verimi artar. Dış hava sıcaklığının 45°C’ yi geçtiği bölgelerde çöl şartlarına göre dizayn edilmiş 
özel cihazlar seçmek ve kullanmak gerekir. Kış aylarında dış hava sıcaklığı –5°C’ ye düşene kadar 
soğutma yapabilmektedirler. Şekil 1.’ de görüleceği gibi, yaz çalışmasında tüm iç üniteler iç ortamdan 
ısı çekmekte ve çekilen ısı dış ünitelerce atmosfere pompalanmaktadır. [1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Hava Soğutmalı Bir VRF Sisteminde Yaz Çalışması 
 
 

2.2 Kış Çalışması (Havadan – Gaza Isı Pompası) 
 
VRF sisteminde ısıtma konumuna geçirilen tüm iç üniteler, dış havadan ısı çekmeye başlar, 
soğutmadaki dış şartların tam tersine bir durum söz konusudur. Dış hava sıcaklığı ne kadar yüksek ise 
ısıtmadaki verim o kadar yüksektir. VRF sistemleri genellikle soğutma amacıyla tercih edilen sistemler 
olsalar da. Bir tesiste VRF sistemi kurmanın en büyük avantajı ısıtma mevsiminde de ısı pompası 
olarak çalışmasıdır. Sistem ısıtma konumuna alındığında dış havadan iç ortama ısı pompalayan bir ısı 
pompasına dönüşür. Ilıman ilkime sahip Akdeniz kıyısındaki birçok yerleşim bölgesinde ilave ısı 
kaynağına gereksinim duymadan VRF sistemleri yeterli ısıtmayı sağlayabilir. VRF sistemleri -20°C’ ye 
kadar dış ortam şartlarında ısıtma yapabilmektedirler, ancak 0°C’ nin altında ciddi verim düşüşü söz 
konusudur. Yine bir model üzerinde COP değerine bakacak olursak, 6°C dış hava sıcaklığında 4,11 
COP değerine sahip olan bir sistem, -10°C dış ortam şartlarında 3,46;  -15 °C dış ortam şartlarında 
3,08 COP değerine sahiptir. Şekil 2.’ de görüleceği gibi, kış çalışmasında dış üniteler atmosferden ısı 
emmekte, emilen ısı iç ünitelerce iç ortam havasına aktarılmaktadır. [1] 
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Şekil 2. Hava Soğutmalı Bir VRF Sisteminde Kış Çalışması 
 
 
 
 

3. GENEL ANLATIMIYLA SU KAYNAKLI VRF SİSTEMİ   
 

İç ünite, borulama ve sistem genel hatlarıyla hava soğutmalı VRF ile aynıdır. Temel fark kondenserin 
su ile ısı alışverişinde olmasıdır. Hava soğutmalı cihazlarda, dış ünitelerde havadan – gaza olan ısı 
aktarıcının yerini sudan-gaza ısı aktarıcılar almıştır. Sistem, çatı, teras veya uygun balkon ve benzeri 
açık alan bulunmayan veya görüntü kirliliği istenmeyen binalar için mükemmel bir çözüm sunmaktadır. 
Binanın muhtelif yerlerine yerleştirilen VRF dış üniteleri bir su boru devresi ile bir birlerine 
bağlanmaktadırlar. Bu devreye bir kule ve ısı kaynağı ilave edilerek sistem tamamlanmaktadır. 
Sistemde dolaşan su 10°C ile 45°C arasında tutulmaktadır. Şekil 3. de bir VRF dış ünitesinin su 
devresine bağlantısı görülmektedir. Boru üzerindeki sıcaklıklar örnek vermek adına yazılmıştır. 
 
Su soğutmalı sistemlerin hava soğutmalı sistemlere göre en büyük avantajı, dış hava şartlarına hava 
soğutmalı sistemler kadar sıkı sıkıya bağlı olmamalarıdır. Diğer bir avantaj ise, COP değerinin su 
soğutmalı klasik soğutma grupları kadar yüksek olmasıdır. Ayrıca hava soğutmalı VRF sistemlerinde 
elde edilen ısı geri kazanımı, bu sistemlerde iki kademe olarak yapılmakta ve daha yüksek değerlere 
erişmektedir. Gerek hava soğutmalı sistemlere karşı verim farkı, gerekse ısı geri kazanımın daha fazla 
ve iki kademede olması ilerleyen kısımlarda anlatılacaktır. Şekil 3.’ de yaz çalışması konumunda dış 
ünite boru devresine ısı atmaktadır, 25 oC’ de VRF dış ünitesine giren su 30oC’ ye ısınarak dış üniteyi 
terk etmektedir. Kış çalışmasında ise yine Şekil 3.’ de görüldüğü gibi ana boru devresinden 25 oC’ de 
VRF dış ünitesine giren su dış ünitede ısı bırakarak 20 oC’ de dış üniteyi terk etmektedir. [1],[4] 
 
Şekil 4.’ de ise su devresini besleyen kule, kazan ve üç yollu vanalardan oluşan sistem görülmektedir. 
Yazın su devresine atılan ısı sonucu su sıcaklığı yükselmekte ve kule devreye girmektedir (V1 üç yollu 
vanası by-pass hattını kapatmaktadır), su sıcaklığı istenilen değere düştüğünde kule tekrar devreden 
çıkmaktadır. (V1 üç yollu vanası by-pass hattını açmaktadır.) 
 
Kışın ise, iç üniteler ısı çektikleri için boru devresindeki su sıcaklığı düşmektedir. Su sıcaklığı belirli bir 
değerin altına indiğinde kazan devreye girmektedir. (V2 üç yollu vanası by–pass hattını 
kapatmaktadır) Su devresindeki sıcaklık istenilen değere yükseldiğinde kazan devreden çıkmaktadır. 
(V2 üç yollu vanası by-pass hattını açmaktadır.) 
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Şekil 3. VRF Dış Ünitelerinin Boru Devresine Bağlantı Detayı 
 

 
Yine sistem ısı geri kazanımlı olarak kurulmuş ise iç üniteler arasında ısı alışverişi olacaktır. Sistem 
geri kazanımlı olarak kurulmasa bile dış üniteler, devredeki su sayesinde ısı alışverişinde 
bulunacaklar, dolayısı ile ısı geri kazanım yapacaklardır. Sistem ısı geri kazanımlı olarak kurulmuş ise 
özellikle mevsim geçişlerinde ve iç ısı kazanımların fazla olduğu binalarda, hem gaz devresinde hem 
de su devresinde ısı geri kazanım gerçekleşecektir. [1],[8] 
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Şekil 4. Kule ve Kazan ile Oluşturulmuş Bir Su Kaynaklı VRF Sistemi 
 
Su soğutmalı VRF sistemleri amaca uygun olarak iyi planlanmalı ve kurulmalıdır. Dış ünitelerin 
gizlenebilmesi, klasik soğutma grupları kadar COP’ ye sahip olmaları ve iç ünitelerin kullandıkları 
enerjinin kolay paylaşımı başlıca avantajlarıdır. Dış hava şartlarına çok bağlı değildirler, ancak ılıman 
iklimlerde ısı pompaladıkları bir ortam yoksa ve kazan gibi bir ısı kaynağından besleniyor iseler hava 
soğutmalı sistemlere karşı avantajlarını kaybederler.  
 
 
 
4. ISI POMPALARI 
 
Su kaynaklı VRF sistemi kolaylıkla ısı pompası olarak kullanılabilmektedir. Bu nedenle bu kısımda 
kısaca ısı pompası özetlenmiştir. Isı pompalarının verimleri enerji pompaladıkları dış ortam sıcaklığına 
bağlı olarak büyük değişim gösterirler. Buna karşın, insanların yaz ve kış aylarında istemiş oldukları 
konfor şartları çok değişmez ve 24ºC’ nin bir iki derece altında veya üzerindedir. Kış aylarında ısı 
ihtiyacının maksimuma çıkması durumunda dış hava sıcaklığı da en düşük değerlere gelmiş demektir. 
Isı emilen ve ısı pompalanan ortamlar arasındaki sıcaklık farkının büyük olması düşük verim demektir. 
Havadan-havaya ve havadan suya ısı pompalamak yerine sudan-havaya ve sudan-suya ısı 

A
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pompalanması durumunda daha verimli ve büyük kapasitelerde ısı pompaları ve ısı geri kazanım 
sistemleri kurmak mümkündür. [6] 
Isı emilecek olan kaynağa göre, ısı pompaları hava kaynaklı ve su kaynaklı olmak üzere iki ana gruba 
ayrılırlar. Bu ana sınıflandırmadan sonra genellikle havadan- havaya, sudan- havaya ve sudan suya 
olmak üzere dizayn edilirler. Havadan-havaya ısı pompalarının çoğu evlerde ve diğer konutlarda 
ısıtma ve soğutma amaçlı olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Sudan- havaya ısı pompaları konut 
ısıtma amaçlı olarak ülkemizde yeni olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sudan-suya ısı pompaları 
uygulaması ise yok denecek kadar azdır. Havadan-havaya ısı pompaları ile sudan-suya ve sudan-
havaya ısı pompaları arasındaki en önemli fark ısı emilen kaynağın enerji kapasitesidir. Kaynağın su 
veya hava olmasının sistemin verimliliğini nasıl etkilediğini şu şekilde düşünerek anlayabiliriz. Bir m3 
suyun sıcaklığını 1ºC düşürerek çekilen enerji, bir m3 havanın sıcaklığını 1ºC düşürerek çekilen 
enerjinin yaklaşık 3.000 katıdır, bu değer havanın yoğunluğunun düşük olduğu bölgelerde 4.000 kata 
varan rakamlara erişmektedir. Şekil 5. ve 6.’  da Antalya için aylara göre kuyu suyu sıcaklığı ve 
atmosfer sıcaklığı değerleri verilmiştir. Hava sıcaklığı kuyu suyu sıcaklığına göre daha büyük salınım 
göstermektedir. Kullanılacak bir kuyu veya gölde farklı değerler elde edilecektir. Antalya ılıman bir 
iklim bölgesinde olduğu için, Şekil 5.’ de hava sıcaklığındaki salınım negatif değerler içermemektedir. 
Soğuk iklim bölgelerinde bu salınım çok büyük değerler alacaktır. [1] 
 

 
 

Şekil 5. Antalya İli Atmosfer Sıcaklık Değerleri Ortalamasının Aylara Göre Değişimi 
 

 
 

Şekil 6. Antalya İli Kuyu Suyu Sıcaklık Değerleri Ortalamasının Aylara Göre Değişimi 
 

Su soğutmalı VRF kapalı devresinde Şekil 7.’ de görüldüğü gibi kule devresi ısı atılan ortam, kazan ise 
ısı kaynağını oluşturmaktadır.  Bu iki kaynak yerine, toprak veya göl ve benzeri yer üstü suları ile yer 
altı sularını kullanma fikri bu sistemlerin kurulmasını gündeme getirmiştir. Aşağıda 4.1. başlığı altında 
anlatılacak olan sistemler  “Su Kaynaklı Isı Pompaları” için geliştirilmiş olup yıllardır başarılı şekilde 
kullanılmaktadır. Su soğutmalı VRF ünitelerinin yaygın olarak kullanımı bu alt yapıdan dolayı hızlı 
olacaktır.    
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               Şekil 7.a.      Şekil 7.b. 
 
Şekil 7. Su kaynaklı VRF Sisteminin Yer (Toprak) Kaynaklı Isı Pompasına Dönüşümü 

 
Su soğutmalı VRF üniteleri, nihayetinde su kaynaklı bir ısı pompası olduğu için su kaynaklı ısı 
pompası sistemlerine benzer şekilde kullanılmaya başlanmışlardır. Sistemlerdeki tek fark, su kaynaklı 
ısı pompalarının yerini su soğutmalı VRF dış ünitelerinin almasıdır. Su soğutmalı VRF ünitelerine 
bundan sonra “Su Kaynaklı VRF” demek yanlış olmayacaktır. 
 
 
4.1. Yer (Toprak) kaynaklı ısı pompası tipleri (TKIP) 

 
-Yer Altı Suyu Isı pompaları (YASIP) 
-Yüzey Suyu Isı Pompaları (YSIP) 
-Toprak Serpantinli Isı Pompaları (TSIP) 

 
Yer-toprak kaynaklı ısı pompaları yukarıda özetlendiği gibi birçok şekilde uygulanmaktadır. Bizim 
uygulama yapacağımız alışveriş merkezinin altında denize doğru akan yüksek debide bir yer altı suyu 
tespit edilmiştir. Bu nedenle yer altı suyu ısı pompası uygulaması yapılmıştır.  

 
4.1.1 Yer Altı Suyu Isı Pompaları (YASIP) 
 
Toprak kaynaklı ısı pompalarının gelişmesine kadar yaygın olarak kullanılmıştır. Çok küçük araziden 
yeteri kadar kuyu suyu pompalama fikri yaygın olarak kullanım getirmiştir. Tek yüksek hacimli kuyu, 
tüm bir bina için kullanılır. İyi tasarlanmış bir sistem yaygın kullanılan klasik sistemlerden daha fazla 
bakım istemez. Yer altı suyunun alınıp tekrar toprağa veya diğer göl, ırmak gibi ortamlara 
pompalanması ile sistem çeşitlilik gösterir. Büyük ve çoklu ünitelerin kullanıldığı sistemlerde ısı 
pompaları ayrı bir kapalı devre oluşturur, yer altı suyu dolaştıran açık devreden bir ısı eşanjörü il ayrılır 
(Şekil 8.) 
 

A
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Yer altı suyunun kuyulardan pompa devresiyle alınıp ısıtma veya soğutma işleminde kullanıldıktan 
sonra başka bir ortama yine aynı sistemle atılmasını yerel belediyeler her zaman müsaade etmez. 
Zaten artan kullanım suyu talebi bu tür sistemleri kurmayı imkânsız hale getirmiştir. Ancak emilen yer 
altı suyu işlemden sonra Şekil 8.’ de görüldüğü gibi tekrar yeraltına verilebilir. Emiş kuyusundan yeterli 
mesafede uzağa tekrar pompalanan su, yer altında hareket ederek ilk emiş kuyusuna ulaşacaktır; bu 
esnada kat ettiği yol boyunca toprağın enerjisini ilk kuyuya taşıyacaktır veya tersi işlemle soğutma 
sezonunda toprağa ısı atacaktır. Yer altı suyu ısı pompaları toprak serpantinli ısı pompalarına göre 
daha yüksek verimli ve daha düşük maliyetlidirler. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8. Yer Altı Suyunun Bir Isı Değiştirgeci İle VRF Dış Ünitelerine Bağlanışı 
 
 

AVM altına açılan 6 kuyudan 3’ ü emmeye, 3’ü ise emilen suyun toprağa geri enjekte edilmesine 
hizmet etmektedir. Su emmiş olduğumuz kuyu ve atmış olduğumuz kuyulardaki yer altı suyu 
hareketi çok hızlı olup yere bastığımız suyun topraktan ısı süpürerek tekrar emiş kuyusuna 
getirmesi söz konusu olmamıştır. [1]  

 
 
 
5. AVM SİSTEM SEÇİMİ VE TASARLANMASI 

 
 

5.1. AVM sistem seçimi 
 

AVM için ısıtmadan önce hesaplanması gereken değerler soğutma yükleridir. Çünkü AVM’ ler insanlar’ 
dan ve aydınlatmadan dolayı iç ısı kazançları yüksek olan yapılardır. Çok soğuk kuzey bölgelerinde 
bulunmayan Antalya gibi Akdeniz iklim şartlarındaki bölgelerde, Isıtma ihtiyacı tüm yıl içinde birkaç 
günle ve saatlerle sınırlıdır. Sonuç olarak sistemi soğutma hesaplarına göre tasarlayıp, ısıtma 

P o m p a
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ihtiyacımızı da aynı sistemle sağlamayı planlamak yanlış olmaz. Aşağıdaki tablolarda Antalya Lara’da 
yapılmış olan Shemall AVM için alınan iç ısı kazanç değerleri tablolaştırılmıştır. Örneğin AVM’ nin 
mağazalar bölümünde konfor sıcaklığı 240C’ de tutulmaya çalışılırken fast-food pişirme ve mekanik 
odalarda bu sıcaklık 280C civarlarındadır. 
 
Tablo 1. Proje İç Ortam Tasarım Kriterleri  [13] 
 

   YAZ KIŞ 

  DB  RH DB  RH 

HACİMLER 0C % 0C % 
HİPERMARKET ALANI 25 50 20   
FAST FOOD PİŞERME ALANLARI 28 62 20   
SHOPS 24 50 23   
KORİDORLAR 24 50 19   
OFISLER 24 50 23   
MEKANIK ODALAR 28  60  23   
WC’ LER 26 50 23   

 
Tablo 2. Havalandırma Oranları ve Tasarım Kriterleri [13] 
 

HACİMLER 

TAZE HAVA 
MIKTARI 

m3/h m2/kişi NOTLAR 
HİPERMARKET ALANI 20/kişi 3 Alanın %70'inin  

kullanıldığı düşünülmüştür. 

FAST FOOD PİŞERME ALANLARI 20/30 saatlik 
hava değişimi  ASHRAE/ 

STANDARD  62-2001 

SHOPS 20/kişi 3 Alanın %70'inin  
kullanıldığı düşünülmüştür. 

    
 
Tablo 3. Aydınlatma Oranları ve Tasarım Kriterleri [13] 
 

HACİMLER 
AYDINLATMA YUKU 

W/m2 

DİĞER AYDINLATMA YÜKU 

W/m2 
HİPERMARKET ALANI 30 15 
FAST FOOD PİŞERME ALANLARI 20   
SHOPS 50 41 

 
5.1.1. Proje Dış Ortam Dizayn Kriterleri 
 
AVM nin bulunduğu Antalya/Lara için; 
Enlem: 36o Kuzey,  Yükseklik: 30 m, Günlük sıcaklık değişimi: 11,4 oC, Yaz dış ortam dizayn şartları; 
1)Kurutermometre sıcaklığı: 39 oC, 2)Yaş termometre sıcaklığı: 28 oC, Kış dış ortam dizayn şartları; 
1)Kurutermometre sıcaklığı: +3 oC, 2) Bağıl nem: % 80 [13] 
 
5.1.2 AVM VRF Sisteminin Dış Üniteleri 

 
Dış üniteler, kompakt bir paket haline getirilmiştir. Sistemde R 410 gazı kullanılır. Dış üniteler, kısaca 
kompresör, kondenser, kondenser fanı, bakır boru devresi üzerinde gerekli filtre sensör, gaz ile ilgili 
sıvı ayırıcı, kurutucu gibi elemanlar ve bilgi işlemci elektronik kumanda panosundan oluşur. AVM için 
dış üniteler yer altı suyu şartlarına göre tasarlanmıştır. Kompresörler de invertör ve dijital tipte 
tasarlanmıştır. Dış üniteler iç ünitelerden gelen ihtiyaca göre kapasitelerini ayarlamaktadır. 
Kondenserler bakır boru ve alüminyum kanattan oluşmaktadır. AVM içerisinde dış ünitelerin tamamı 
bir arada ve bodrum katında yer almıştır. [7] 
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AVM dış üniteler 10 HP’ lik, modüler üniteler halindedir ve birbirine eklenerek sistem gerekli büyüklüğe 
getirilmiştir. VRF dış üniteleri iç ünitelerin toplam soğutma yükü olan 2.195 kW karşılayabilmek 
amacıyla 64 Adet 10 HP’ lik dış ünite olarak seçilmiştir. 
 

 
Şekil 9. Kullanılan Dış Ünitelerin Boyutları 

 

 
 

Şekil 10. AVM Kazan Dairesinde Dış Ünitelerin Yerleşim Görüntüsü 
 
5.1.3 AVM VRF Sisteminin İç Üniteleri 

 
İç üniteler mağazalarda iç dekorasyona bağlı olarak mimari tercihler doğrultusunda AVM için kabinli ve 
kabinsiz (gizli tavan tipi) olarak seçilmiş iç ünitelerdir. AVM’ nin koridor kısımlarında ise kasetli tavan 
tipi dört yöne üflemeli, modeller yine mimari tercihler göz önüne alınarak gerekli hesaplamaların 
doğrultusunda seçilmiştir. Bir dış üniteye farklı kapasite ve modelde 40 kadar iç ünitelerin 
bağlanabilmesi bu sistemlerin en büyük avantajlarından birisini oluşturmaktadır. [7] 
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Şekil 11. İç Ünitelerin Genel Borulama Diyagramı 

 
İç üniteler, evaporatör, fan, elektronik genleşme valfı, filtre, drenaj pompası ve dış ünite ile haberleşen 
elektronik kartlardan oluşan kompakt bir sistemdir. Diğer klasik sistemlerin iç üniteleri ile 
kıyaslandığında daha sessiz modelleri mevcuttur. VRF iç üniteler su yerine gaz ile doğrudan soğutma 
yaptıklarından yine diğer klasik iç ünitelere (fan-coil, su kaynaklı ısı pompaları)  göre daha küçük 
boyutta ve daha büyük kapasitededirler. 
 
AVM’ de 318 adet iç ünite kullanılmıştır. Bunlardan 285 adeti gizli tavan tipi, 32 adeti kasetli tavan 
tipidir ve 1 adet de yüksek basınçlı kanallı tavan tipi iç ünite kullanılmıştır. İç ünitelerin karşıladıkları 
toplam soğutma yükü 2.195 kW’ dır. 

 
 

5.2. AVM Sistem Tasarımı 
 
Yazımızın daha önceki kısımlarından anlaşılacağı üzere, tüm AVM’ de soğutma ve ihtiyaç halinde 
ısıtma yer altı suyu kaynaklı VRF sistemi ile yapılmaktadır. Her bağımsız bölüme yeterli sayıda VRF iç 
üniteleri yerleştirilmiştir. Başlangıçta taze havanın çapraz akışlı ısı geri kazanımlı (VAM) cihazlarıyla 
karşılanması planlanmıştır. Ancak AVM’ de fast food’ ların davlumbazları için fazla miktarda taze hava 
gereksinimi olması ve yine AVM’ lerde insan yoğunluğunun fazla olması taze hava ihtiyacı miktarını 
çok büyük değerlere taşımıştır. 
 
Bu miktardaki taze hava yükünün iç ünitelere yüklenmesi, iç ünite sayısını ciddi oranda artırmakta ve 
asma tavan düzeni ile havalandırma sistemi zorlanmaktadır. Bu nedenle sadece taze havayı 
karşılamak ve klima santrallerini beslemek amacıyla sisteme 1 yedek 1 çalışır olmak üzere 2 adet su 
soğutmalı vidalı soğutma grubu eklenmiştir. Yine de bağımsız bölümlerin çoğunda tasarruf amacı ile 
çapraz akışlı ısı geri kazanımlı cihazları kullanılmıştır. Ortak alanlarda tam karışımlı santraller ve fast 
food alanlarında % 100 taze havalı klima santralleri kullanılmıştır. Hiçbir santralde ısıtma bataryası 
düşünülmemiştir. Fast food alanlarındaki davlumbazlar filtre edilmiş % 100 taze hava veren fanlar ile 
beslenmiştir. 

 
Sistem genel olarak AVM’ nin kazan dairesinden yaklaşık 80 metrelik kazı yapıldıktan sonra bulunan 
su kaynağı kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu kuyu sisteminin çalışmasını sağlamak amacı ile 
yüksek debili 3 adet pompa faaliyete geçirilmiştir. Bu pompalardan ikisi VRF sistemi için, üçüncü 
pompa ise soğutma grubu kondenser devresi için çalışmaktadır. Kuyu suyundan faydalanırken ısıyı 
transfer etmek amacıyla, her bir kuyu için yine 3 adet eşanjör kullanılmaktadır. Şekil 16’ da çalışan 
sistemin şematik gösterimi yer almaktadır. 
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Bodrum kata yerleştirilmiş olan cihazları ve fonksiyonlarını 
özetleyecek olursak: 
 
Derin Kuyu Pompaları (Dalgıç Pompalar) 
 
Şekil 16.’ da görüldüğü gibi, 3 adet pompadan oluşmaktadır. 
İki pompa VRF dış ünitelerine, bir pompa ise iki adet soğutma 
grubuna hizmet etmektedir. Pompalardan birinin arızası 
durumunda diğer pompa kollektördeki by-pass vanası 
yardımıyla arızalı devreyi besleyebilmektedir. Pompalar 123 
m3/h debide ve 90 mSS’ basınçtadır. 

 
Sistemde çalışan derin kuyu pompaları frekans kontrollü olup, 
kondenser sekonder devresindeki su giriş sıcaklığına bağlı 
olarak kapasitesini ayarlamaktadır. Yaz mevsiminde su 
sıcaklığı 24oC’ yi geçtiğinde devreye girmektedir ve sıcaklığı 
sabit tutmaya çalışmaktadır. Kış aylarında ise kondens 
devresi sıcaklığı 13,6oC olduğunda devreye girmektedir. 

 
 
 
 

 

Şekil 12. AVM Bina Kesiti 
 
VRF Dış Üniteleri 
 
Şekil 13.’ de dış ünitelerin genel borulama diyagramı görülmektedir. 64 Adet 10 HP’ lik dış ünite 
seçilmiştir. Şekil 13.’ de görüldüğü gibi su giriş devresine pislik tutucu ve solenoid valf; su çıkış 
devresine ise flow switch ve balans vanası yerleştirilmiştir. Flow switch’ ler borularda akış olmadığı 
takdirde dış üniteleri korumaktadırlar. Solenoid valf ise, soğutma veya ısıtma ihtiyacının olmadığı 
durumlarda dış ünitelere su girişini kesmekte ve bu suretle bu cihazları besleyen pompada enerji 
tasarrufu sağlamaktadır (Pompa frekans kontrollüdür). Solenoid valfler on/off çalışmaktadırlar.   Ayrıca 
su giriş ve çıkışı termometre ve manometrelerle donatılmıştır. 
 
Sistemde dış ünitelerin iç üniteleri karşılama oranı (iç ünite kapasitesi/dış ünite kapasitesi başka bir 
söylenişle diversite) 120’ dir. 

 

 
 

Şekil 13.  Dış Ünitelerin Genel Borulama Diyagramı 
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Eşanjörler 
 
Her bir kuyu için ayrı plakalı eşanjörler kullanılmıştır. Eşanjörlerin kapasiteleri 1.100 kW’ dır. Kuyu 
suyundan gelen ısıyı VRF kondenser ve chiller kondenser devresine aktarmakta veya yaz aylarında 
tam tersi bu devrelerdeki ısıyı kuyuya aktarmaktadırlar. 

 

 
 

Şekil 14. AMV Eşanjörleri  
 

Soğutma Grupları 
 
AVM’ de birisi yedek olmak üzere iki adet su soğutmalı grup kullanılmıştır. Soğutma grupları ısıyı bir 
soğutma kulesi yerine kuyu suyuna atmaktadırlar. Soğutma gruplarından her birisinin soğutma 
kapasitesi 300 kW değerindedir. 
 
Antalya’ da hem ısıtma hem soğutma gereken (mevsim geçişlerinde) gün sayısı çok az olduğundan 
VRF sisteminin ısı geri kazanımlı olarak kurulması düşünülmemiştir. Ancak dış ünitelerin sekonder 
devresinden mevsim geçişlerinin ve kış aylarının sabah saatlerinde kuyu pompaları çalıştırılmadan ısı 
geri kazanım yapılmaktadır. Mevsim geçişlerinin ve kış aylarının AVM’ nin çalışmaya başladığı ilk iki 
saate fast food ve +4 kodu katında soğutma ihtiyacı varken -4 kodu katı olan bodrum ve 0 kodu olan 
zemin katta ısıtma ihtiyacı doğmaktadır. Bu durumda fazla ısının bulunduğu fast food ve +4 katındaki 
ısıyı bodrum ve zemin kata aktarmak mümkün olmaktadır. 
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Şekil 15.  AMV Isı Geri Kazanım Şeması 
 

 
Şekil 16. Soğutma Sisteminin Şematik Gösterilişi 

 
 

5.3. Shemall AVM’ de Kullanılan Yeraltı Suyu Kaynaklı VRF İle Hava Soğutmalı VRF Arasındaki 
Elektrik Gideri Kıyaslaması 

 
a- Yaz Çalışması 
 
Alışveriş merkezinin teknik merkezinden alınan bilgiler doğrultusunda AVM’ nin 31 Temmuz - 27 
Ağustos 2008 tarihleri arasında VRF sisteminin gerekli soğutma yükünü karşılayabilmesi için 131.024 
kWh elektrik tükettiği görülmüştür. Bu kadar elektriğin tüketildiği saat dilimlerini tarayarak; elektriğin 
tüketildiği saatlerdeki diversiteye ulaşılmıştır (iç ünite/dış ünite oranı). Tablo 4.’ de sistemin çalıştığı 
farklı kombinasyonlardaki çalışma payları ve bu paylara göre tüketilen elektrik yükleri gösterilmektedir.  
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Tablo 4. 31/07/2008 - 27/08 2008 Tarih Aralığında Yer Altı Suyu Kaynaklı VRF Sistemi İçin Harcanan 
Elektrik Giderinin Dağılımı[12] 
 

31/07/2008 ‐ 27/08 2008 ARASI YAZ DÖNEMİNDE 
HARCANAN TOPLAM ELEKTRİK MİKTARI 131.024 kWh 

ÇALIŞMA KOMBİNASYONU 
DİVERSİTE 

KOMBİNASYONUN 
ÇALIŞMA PAYI % 

HARCANAN ELEKTRİK PAYI, kWh 

120%  18,1  23.715,35 
85%  23,6  30.921,66 
70%  30,8  40.355,39 
50%  27,5  36.031,60 
   TOPLAM  131.024,00 

 
Tablo 4.’ den yola çıkarak ve sistemin veriminden (COP) de yararlanarak yer altı suyu kaynaklı VRF 
sisteminin bu kombinasyonlardaki soğutma miktarlarına ulaşabiliriz. Tablo 5.’ de yer altı suyu kaynaklı 
VRF sistemin farklı kombinasyonlardaki COP değerlerine karşılık gelen soğutma yükleri görülmektedir. 
Yani bu sistem 131.024 kWh elektrik harcayarak yaklaşık 881.469,20 kWh soğutma üretmiştir. 
 

 
Tablo 5. Yer Altı Suyu Kaynaklı VRF Sisteminin 31/07/2008 - 27/08/2008 Tarih Aralığındaki Yapmış 
Olduğu Soğutma Değerleri [11] 
 

YER ALTI SUYU KAYNAKLI VRF SİSTEMİNİN 
VERİM KULLANILARAK BULUNAN SOĞUTMA YÜKLERİ 

ÇALIŞMA KOMBİNASYONU 
DİVERSİTE   COP YAPILAN SOĞUTMA, kWh 

120% Üretilen soğutma  4,85 115.019,42 
85% Üretilen soğutma  5,94 183.674,68 
70% Üretilen soğutma  6,95 280.469,97 
50% Üretilen soğutma  8,39 302.305,12 

  Toplam                   881.469,20  
 
Sistemimizi hava soğutma VRF sistemi ile kıyaslayabilmemiz için; 31/07-27/08 2008 tarih aralığındaki 
hesaplamış olduğumuz soğutma değerlerini hava soğutmalı VRF sistemi ile karşılamak için ne kadar 
elektrik harcamamız gerektiğini hesaplamamız gerekmektedir. Sistemin hava veya su soğutmalı 
olması sistem kombinasyonlarında farklılık yaratmamaktadır. Bu nedenle hava soğutmalı VRF 
sisteminin verim değerlerini, sistem kombinasyonlarını ve hesaplamış olduğumuz soğutma yüklerini 
kullanarak Hava soğutmalı VRF sisteminin harcamış olduğu elektrik miktarına ulaşabiliriz. Tablo 6.’ da 
bahsi geçen soğutma yükünün karşılanması için hava soğutmalı VRF’ lerin harcaması gereken enerji 
çıkartılmıştır. 

 
 

Tablo 6. 31/07-27/08 2008 Tarih Aralığında Hava Soğutmalı VRF Sisteminin Harcadığı Elektrik 
Miktarı[11] 
 

HAVA SOĞUTMALI VRF SİSTEMİ KULLANILMASI DURUMUNDA HARCANAN ELEKTRİK 

YÜZDE  COP YAPILAN SOĞUTMA, kWh HARCANAN ELEKTRİK 
kWh 

120% Üretilen soğutma  3,14 115.019,42 36.630,39 
85% Üretilen soğutma  3,22 183.674,68 57.041,83 
70% Üretilen soğutma  3,37 280.468,97 83.225,21 
50% Üretilen soğutma  3,42 302.305,12 88.393,31 

HARCANAN TOPLAM ELEKTRİK MİKTARI TOPLAM 265.290,74 
 

Tabloda da görüleceği gibi hava soğutmalı VRF sistemi kullanılsaydı sistem aynı soğutma yükünü 
karşılamak için 265.290,74 kWh elektrik harcamıştır.  

 
Bu sonuçtan yola çıkarak iki sistem arasındaki elektrik gideri farkı; 
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265.290 - 131.024 = 134.266 kWh  
 
olarak görülmektedir. Ancak alışveriş merkezine kurulan sistemde hava soğutmalı sistemden farklı 
olarak; daha öncede bahsedildiği üzere yer altı suyunu kullanabilmek amacı ile çok derin kuyulardan 
su çekilmiştir. Daha önce de bahsedildiği gibi sistemde çalışan derin kuyu pompaları frekans kontrollü 
olup, kondenser sekonder devresindeki su giriş sıcaklığına bağlı olarak kapasitesini ayarlamaktadır. 
Yaz mevsiminde su sıcaklığı 24oC’ yi geçtiğinde devreye girmektedir ve sıcaklığı sabit tutmaya 
çalışmaktadır. Kış aylarında ise kondens devresi sıcaklığı 13,6oC olduğunda devreye girmektedir. Bu 
nedenlerden dolayı derin kuyu pompalarının çektikleri elektrik giderleri birbirinden farklı ve her iki 
pompanın çektikleri elektrik oldukça fazladır. Derin kuyu pompaları elektrik gideri 41774 kW olup, 
toplam elektrik giderinin yaklaşık %32’ sidir.  Bu pompaların dışında VRF sisteminin sekonder 
devresinin çalışabilmesi için de yine bir pompa grubuna ihtiyaç duyulmaktadır. İki sistem arasında 
oluşan gerçek farkı bulabilmek için, iki pompa grubunun çektiği fazla elektrik miktarlarının da hava 
soğutmalı VRF sisteminin harcadığı elektrik tutarından çıkarılması gerekmektedir.   

 
Dalgıç pompa 1’in harcadığı elektrik tutarı: 19.924 kWh 
Dalgıç pompa 2’in harcadığı elektrik tutarı: 21.850 kWh 
VRF sekonder kondenser devresi pompalarının harcadığı elektrik tutarı: 9.720 kWh 

 
Pompalardan dolayı oluşan gider = 19.924 + 21.850 + 9.720 = 51.494 kWh Sonuç olarak 31/07-27/08 
2008 tarih aralığındaki toplam elektrik gideri farkı  

 
265.257,44 - 131.024,00 - 51.494 = 82.739,44 kWh 
 
Antalya için elektriğin birim fiyatı 0,145 $/kWh’ dir. 
 

Yaz ayları için meydana gelen elektrik tasarrufunun TL değeri = 82.739,44 kWh x 0,145 $/kWh ≅  
11.997,22$’ dır. 

 
b- Mevsim Geçişi 

 
Aynı işlemleri 17 Eylül 2008 – 22 Ekim 2008 tarihleri arasındaki dönemde de uygulamak 
gerekmektedir. Bu tarihler aralığında sistem yaz aylarına oranla oldukça farklı kombinasyonlarda 
çalışmaktadır. Yine alışveriş merkezinin teknik merkezinden alınan bilgiler doğrultusunda AVM’ nin 17 
Eylül 2008 – 22 Ekim 2008 tarihleri arasında VRF sisteminin gerekli soğutma yükünü karşılayabilmesi 
için 84.309,00 kWh elektrik tükettiği görülmüştür. Yine bu kadar elektriğin tüketildiği saat dilimlerini 
tarayarak; Tablo 7.’ deki sistemin çalıştığı farklı kombinasyonlardaki çalışma paylarının değerlerini 
kullanarak, bu paylara göre tükettiği elektrik yükleri hesaplanmıştır. Aşağıdaki tablolarda yine bu 
tarihler aralığındaki su ve hava kaynaklı VRF sistemleri için harcanan elektrik giderleri görülmektedir. 

 
 

Tablo 7. 17/09/2008 - 22/10 2008 Tarih Aralığında Yer Altı Suyu Kaynaklı VRF Sistemi İçin Harcanan 
Elektrik Giderinin Dağılımı. [12] 
 

17/09/2008 ‐ 22/10 2008 ARASI MEVSİM GEÇİŞLERİNDE 
HARCANAN TOPLAM ELEKTRİK MİKTAR 84.309 kWh 

ÇALIŞMA KOMBİNASYONU 
DİVERSİTE 

KOMBİNASYONUN 
ÇALIŞMA PAYI % 

HARCANAN ELEKTRİK PAYI kWh 

120%  7,1  5.985,94 
85%  17,4  14.669,77 
70%  39,7  33.470,67 
50%  35,8  30.182,62 
   TOPLAM  84.309,00 
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Tablo 8. Yer Altı Suyu Kaynaklı VRF Sisteminin 17/09-22/10 2008 Tarih Aralığında Ki Yapmış Olduğu 
Soğutma Değerleri. [11] 
 

YER ALTI SUYU KAYNAKLI VRF SİSTEMİNİN 
VERİM KULLANILARAK BULUNAN SOĞUTMA YÜKLERİ 

ÇALIŞMA KOMBİNASYONU 
DİVERSİTE 

  COP  YAPILAN SOĞUTMA kWh 

120%  Üretilen soğutma  4,85  29.031,80 
85%  Üretilen soğutma  5,94  87.138,41 
70%  Üretilen soğutma  6,95  232.621,18 
50%  Üretilen soğutma  8,39  253.232,20 

TOPLAM  602.023,59 

 
 
Tablo 9. 17/09-22/10 2008 Tarih Aralığında Hava Soğutmalı VRF Sisteminin Harcadığı Elektrik 
Miktarı[11] 

HAVA SOĞUTMALI VRF SİSTEMİ    

YÜZDE    
COP  YAPILAN SOĞUTMA kWh  HARCANAN ELEKTRİK 

kWh 

120%  Üretilen soğutma   3,31  29.031,80  8.762,11 

85%  Üretilen soğutma   3,39  87.138,41  25.742,51 

70%  Üretilen soğutma   3,55  232.621,18  65.527,09 

50%  Üretilen soğutma   3,60  253.232,20  70.342,28 
HARCANAN TOPLAM ELEKTRİK MİKTARI  TOPLAM  170.374,00 

 
 
Tablo 8. ve 9.’ dan görüldüğü gibi 602.023,59 kWh soğutmayı karşılayabilmek için kullanılacak olan 
hava soğutmalı VRF sisteminin 170.0374 kW elektrik çekmesi gerekecektir. 17 Eylül-22 Ekim 2008 
tarihleri arasında su kaynaklı VRF sisteminin hava kaynaklı VRF sistemine göre pompalardan dolayı 
harcamış olduğu fazla elektrik miktarı; 
 

Dalgıç pompa 1’in harcadığı elektrik tutarı: 10.836 kWh 
Dalgıç pompa 2’in harcadığı elektrik tutarı: 11.155 kWh 
VRF seconder devre pompalarının harcadığı elektrik tutarı: 10.100 kWh 
 

Pompalardan dolayı oluşan gider = 10.836 + 11.155 + 10.100 = 32.091 kWh Sonuç olarak 17/09/2008 
- 22/10/2008 Tarih aralığındaki toplam elektrik gideri farkı Tablo 8 ve Tablo 9’ dan alınan sonuçlar 
doğrultusunda; 
 

170.374 - 84.309,00 - 32.091 = 53974 kWh’ dir. 
Antalya için elektriğin birim fiyatı 0,145 $/kWh’ dir. 
 

Mevsim geçişleri için meydana gelen tasarrufun değeri = 53.974 kWh x 0,145$/kWh ≅  7826,23 $’  dir. 
 

c- Kış Çalışması 
 

Uyguladığımız işlemleri 22 Ekim 2008 – 02 Aralık 2008 tarihleri arasındaki dönemde de uygulayarak 
sistemin kış çalışması da incelenmiş olmaktadır. Daha önceden de bahsedildiği üzere kış aylarında 
olmak sistemi tamamen ısıtmaya yöneltmemektedir. AVM’ nin 22 Ekim 2008 – 02 Aralık 2008 tarihleri 
arasında VRF sisteminin gerekli ısıtma yükünü karşılayabilmesi için 81.185 kWh elektrik tükettiği 
bildirilmiştir. 
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Tablo 10. 22/10 02/12 2008 Tarih Aralığında Yer Altı Suyu Kaynaklı VRF Sistemi İçin Harcanan 
Elektrik Giderinin Dağılımı [12] 
 

22/10 02/12 2008 ARASI MEVSİM GEÇİŞLERİNDE 
HARCANAN TOPLAM ELEKTRİK MİKTAR 81.185 kWh 

ÇALIŞMA KOMBİNASYONU 
DİVERSİTE 

KOMBİNASYONUN 
ÇALIŞMA PAYI % 

HARCANAN ELEKTRİK PAYI kWh 

120%  2,5  2.029,63 
85%  5,6  4.546,36 
70%  40,4  32.798,74 
50%  51,5  41.810,28 
   TOPLAM  81.185,00 

 
 

Tablo 11. Yer altı suyu kaynaklı VRF sisteminin 22/10 02/12 2008 tarih aralığında ki yapmış olduğu 
soğutma değerleri [11] 
 

YER ALTI SUYU KAYNAKLI VRF SİSTEMİNİN 
VERİM KULLANILARAK BULUNAN SOĞUTMA YÜKLERİ 

ÇALIŞMA KOMBİNASYONU 
DİVERSİTE 

   COP  YAPILAN ISITMA kWh 

120%  Üretilen soğutma   5,45  11.061,46 
85%  Üretilen soğutma   5,27  23.959,32 
70%  Üretilen soğutma   5,67  185.968,86 
50%  Üretilen soğutma   6,30  263.404,73 

Toplam 484.394,36 

 
 
Tablo 12. 22/10 02/12 2008 Tarih aralığında hava soğutmalı VRF sisteminin harcadığı elektrik 
miktarı[12]  
 

HAVA SOĞUTMALI VRF SİSTEMİ    

YÜZDE    
COP  YAPILAN ISITMA kWh  HARCANAN ELEKTRİK 

kWh 
120%  Üretilen soğutma   3,14  11.061,46  3.522,76 
85%  Üretilen soğutma   3,22  23.959,32  7.440,78 
70%  Üretilen soğutma   3,37  185.968,86  55.183,64 
50%  Üretilen soğutma   3,42  263.404,73  77.018,93 

HARCANAN TOPLAM ELEKTRİK MİKTARI  TOPLAM  143.166,11 

 
22 Ekim 2008 - 02 Aralık 2008 tarihleri arasında su kaynaklı VRF sisteminin hava kaynaklı VRF 
sistemine göre pompalardan dolayı harcamış olduğu fazla elektrik miktarı:  

 
Dalgıç pompa 1’in harcadığı elektrik tutarı: 6.597 kWh 
Dalgıç pompa 2’in harcadığı elektrik tutarı: 6.837 kWh 
VRF seconder devre pompalarının harcadığı elektrik tutarı: 11.831 kWh’ dir. 
 

Pompalardan dolayı oluşan gider = 6.597 + 6.837 + 11.831 = 25.265 kWh. Sonuç olarak 22/10/2008 
02/12/2008 Tarih aralığındaki toplam elektrik gideri farkı Tablo 11. ve Tablo 12.’ den alınan sonuçlar 
doğrultusunda; 

 
143.166,11- 81.185,00- 25.265 = 61.981,11 kWh’ dir. 
Antalya için elektriğin birim fiyatı 0,145 $/kWh’ dir. 
Mevsim geçişleri için meydana gelen tasarrufun  değeri = 61.981,11 x 0,145 ≅  8987,3 $’ dır. 
 

Dalgıç pompaların toplam elektrik tüketimi içerisindeki payına bakacak olursak, derin kuyu pompaların 
toplam elektrik gideri (6.597+6.837) 13.434 kWh’ dir. Toplam enerji gideri içerisindeki payı 
(13.434/81.185) %16,5 civarındadır. 
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Daha önce bakmış olduğumuz yaz döneminde bu oranın %32 olduğu görülmektedir. Kuyu 
pompalarının çektiği elektrik giderleri de yarıdan az bir miktara düşmüştür. Bu düşüşün nedeni, sistem 
kış mevsiminde çalışmasına rağmen fast-food ve +4 kotunda sürekli olaraktan soğutmaya ihtiyaç 
duyulmakta ve bu katlardan çekilen ısının sekonder devre aracılığı ile ısıtmaya ihtiyaç duyan katların 
ısıtma ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Bu da sulu VRF sisteminde başka bir kazanç olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yine bu tarih aralığında, sistem yaz ve mevsim geçişi dönemlerine oranla oldukça farklı 
kombinasyonlarda çalışmaktadır. 
 
 
 
5.4. DEĞERLENDİRME 
 
Toplamda 22/10/2008 - 02/12/2008 tarihleri arasında yapılan ısıtma 484.494,36 kWh’ dir. Isıtma için 
harcanan bu enerji sonuç olarak hava soğutmalı veya su soğutmalı VRF’ de doğal ortamdan 
çekilmiştir. Hiçbir şekilde ilave kazan gibi bir ısı kaynağından ısı aktarılmamıştır. Bu sistem VRF yerine 
herhangi klasik bir sistem olsaydı, Antalya’ da doğalgaz olmadığı için muhtemelen LPG tüketilecekti. 
LPG için harcanacak paraya bakacak olursak: 
 
LPG’ nin alt ısıl değeri 12,79 kWh alınacak olursa toplam tüketilecek LPG miktarı: 
 

9,872.37
12,79

484.494,36
=  kg’ dır.     

 
LPG’ nin birim fiyatı ise yaklaşık olarak 1,47 $/kg civarındadır. 
 
Yakıt için harcanması gereken para 1,47 $/kg x 37.872,9 kg ≅ 55.673 $ ‘dır. 
 
Su soğutmalı VRF için harcanan toplam enerji 81.185 kW idi. VRF kondens devresini kazan 
sirkülasyon devresindeki pompaya eş sayarsak, harcanan enerji 81.185 – 11.831 = 69.354 kWh’ dir. 
Elektrik birim fiyatı 0,145 $/kWh civarındadır. Bu durumda harcanana para: 
 
 0,145 $/kWh x 69.354 kWh = 10.056 $’ dır. 
 
Kısaca bir özet yapacak olursak: 
 
Tüm ayların sisteme ait elektrik gider verileri mevcut değildir. Ortalama bir değer ile kış, yaz ve 
mevsim geçişlerine ait birer gün için tahmini olarak bulacağımız değerleri yılın tamamında 
gerçekleştiriyormuş gibi düşünecek olursak, yıllık tasarruf miktarı hakkında kabaca bir bilgiye sahip 
oluruz.  
 
İlkbahar ve sonbahardaki geçiş dönemleri (15 Mart- 30 Nisan ve 15 Eylül- 31 Ekim) toplam 91 gün, kış 
ayları (Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, 16 Mart’ a kadar) 136 gün, yaz ayları (Mayıs, Haziran Temmuz, 
Ağustos, 15 Eylül’ e kadar) 138 gün kabulü ile: 
 
Yaz çalışmasındaki günlük tasarruf =11.997 $/ 28 gün 428,5 $/gün 
 
Yaz aylarının 138 günden oluştuğu düşünülürse: 
 
138 gün x 428,5 $/gün = 59.133 $ 
 
Mevsim geçişlerindeki günlük tasarruf = 7826 $/36 gün = 217,4 $/gün 
 
Mevsim geçişlerinin 90 günden oluştuğu düşünülürse: 
 
90 gün x 217,4 $/gün = 19.566 $ 
 
Kış çalışmasındaki günlük tasarruf = 8987,3$ / 43 gün = 209 $/gün 
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136 gün x 209 $/gün = 28.424 $ 
 
Toplam tasarruf = 59.133 $ + 19.566 $ + 28.424 $ = 107.123 $’ dır. 
 
Eğer kış aylarında kazan yakılmış olsaydı, kış aylarındaki tasarruf 28.424 $ yerine 45.617 $  
(55.673 $ - 10.056$) olacaktı. Bu durumda yıllık toplam 124316 $ rakamına ulaşacaktır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Değişken soğutucu akışkan debili (VRF) sistemleri hava ve su soğutmalı olarak yaygın şekilde 
kullanılmaktadır. Sistem seçimi ve boyutlandırması VRF sistemleri için de önemlidir. Bina yapı ve 
kullanım amacına bağlı olarak VRF seçimleri ve projelendirilmesi ciddi mühendislik çalışması 
gerektirir. Hava ve su soğutmalı olarak kurulan sistemler arasında büyük COP farkı olması ve bu 
farkın yaz ve kış çalışmasına göre değişmesi doğru seçimin önemini arttırır. Özellikle VRF sistemini 
destekleyecek taze hava sistemlerinin seçimi ve VRF sistemine uyumu önem arz etmektedir.  Montaj 
ve bakım kolaylığının yanında kullanılan enerjinin paylaşımında da kolaylık getiren VRF sistemleri 
gelişmeye ve özellikle fan-coil tesisatlarının yerini almaya devam etmektedir. Bu sistemlerin yaygın 
olarak kullanımı nedeni ile sektördeki karşılıklı bilgi paylaşımı önemlidir. 
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ISI POMPASIYLA ISITMA VE SOĞUTMADA  
KAYNAK OLARAK YANGIN DEPOSUNUN KULLANILMASI 

 
 

Korhan ALTINKAYA 
Özlem ÇETİN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Isı pompası cihazları kullandıkları kaynak tiplerine göre çeşitlenmektedir. Yeraltının belli derinliklerine 
yerleştirilen su depoları da ısı pompalarında kaynak olarak kullanılabilirler. Dünyada çeşitli 
uygulamaları bulunan depo kaynaklı ısı pompası uygulaması Türkiye’ de de ilk defa gerçekleştirilmiştir. 
 
Depo kaynaklı ısı pompası sistemi uygulamasında soğutulması gereken yük tarafını test kabinleri 
oluşturmaktadır. Bu test kabinlerinde testler boyunca -40°C’ de olması gereken kabinlerin asıl 
soğutma sisteminin ön soğutması ısı pompaları ile sağlanmıştır. Yük tarafında kabinlerin ön 
soğutulması yapılırken kaynak tarafında da fabrikanın 1.000 tonluk yangın deposu kaynak olarak 
kullanılmıştır. Türkiye’ de ilk defa gerçekleştirilen yıl boyunca sıcaklığı yaklaşık 10°C’ de sabit olan yer 
altı yangın deposu kullanımı ile tüm yıl boyunca soğutmada yüksek verimlilik sağlanmıştır. Ayrıca 
yer/su kaynaklı ısı pompalarında yüksek ilk yatırım maliyetine sahip kaynak tarafı kurulumu için 
minimum yatırım yapılması ise sistemin geri ödeme süresini 7,5 ay gibi kısa sürelere çekmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Depo kaynaklı ısı pompası, Fabrika ısı pompası uygulaması, Yangın deposu ısı 
pompası 
 
 
 
 
ABSRTACT 
 
Heat pump units are diversify according to source types. Water storage tanks may be used as a 
source for heat pumps, too. First storage tank source heat pump that has several installations all over 
the world was installed in Turkey.  
 
Storage tank source heat pump’s load side is test cabinets which are cooling. The test cabinets are 
have to be -40°C while testing. The heat pumps are providing pre cooling of the cabinet’s real cooling 
system. While cabinets are pre cooling on the load side, the factory’s 1.000 ton fire storage tank is 
using as source side. At this first application in Turkey; using the underground storage tanks that has 
10°C water temperature is achieving higher performance all through the year while cooling. With using 
storage tank as a source, the higher initial first cost of the heat pump system decreased. So the initial 
cost payback time is near 7,5 month that is very short. 
 
Key Words: Storage tank source heat pump, Factory heat pump installation, Fire storage tank heat 
pump 
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1. GİRİŞ 
 
Dünyada çeşitli uygulamaları yer alan depo kaynaklı ısı pompası sisteminin Türkiye’ de de güncel hale 
gelmesi çeşitli aşamaların gerçekleşmesinin ardından mümkün olmuştur. Bunların en önemlisi, büyük 
hacimlerde depoları bulunan fabrikaların enerji iyileştirmelerine zorunlu olarak ihtiyaç duymaları 
olmuştur. Dünya üzerinde yapılan ihracatlarda yer alabilmek veya firmaların yerlerini koruyabilmeleri 
için; rekabet gücünü arttırması gerekmektedir. Bu da ancak satılan ürün maliyetini kaliteyi 
değiştirmeden düşürebilmeyi başarmak ile sağlanır. Bu durumda fabrika bakım onarımlarının arayış 
içerisine girmesi ile doğru projelendirme ve gerekli hesaplamalar sonucunda depo kaynaklı ısı 
pompası sistemi uygulanabilmiştir. Türkiye’ de ilk ve henüz tek olan bu uygulama ile ürün başına birim 
maliyet azaltılmış ve hedefe ulaşılmıştır. 
 
 
 
 
2. FABRİKA UYGULAMASI İÇİN UYGUN KAYNAK TİPİNİN BELİRLENMESİ 
 
Yer kaynaklı ısı pompası sistemi günümüzde halen yüksek işletim karlılıklarını korumaktadır. Bunun 
en önemli sebebi, kullanılan kaynak sıcaklığının istenilen şartlandırmaya göre oldukça uygun 
olmasıdır. Yıl boyunca minimum değişiklik gösteren yer kaynağının kullanımı, yıl boyunca yüksek 
sıcaklık farkı doğuran hava kaynağının kullanımından çok daha verimli olmaktadır. Isı pompalarının 
genel verimi diğer yakıt harcayan sistemlerden kaynak sıcaklığına bağlı olarak ciddi oradan 
tasarrufludur. 
 
Üretim maliyetlerini, dolaylı olarak da işletim maliyetlerini azaltmak isteyen fabrikalar da ilk önce akla 
gelen iyileştirme ısıtma ve soğutma maliyetlerini azaltmak olmuştur. Hava soğutmalı olarak kurulmuş 
olan soğutma sistemlerinin iyileştirmesinde yine ilk olarak akla yer kaynaklı ısı pompası sistemi ile 
soğutma sağlamak gelmektedir. 
 
 
2.1. Kaynak Olarak Yer altı Su Deposu Kullanımı Gerekliliği 
 
Ancak fabrikalarda incelemelerin başlaması ile bazı noktalar önem kazanmıştır. Bunların en önemlisi 
ise uygulama yapılacak fabrikada boş alan sıkıntısıdır. Fabrikalar genellikle kuruldukları alanı 
metrekare bazında satın aldıkları veya kiraladıkları için mümkün olan en küçük alanı tutmak ve tüm 
alanı olabildiğince makine sahası ile doldurmak istemektedirler. Bu nedenle atıl durumda 
bırakabilecekleri boş bir arazi olmasını istememektedirler. 
 
Uygulama yapılan fabrikada da aynı durum söz konusu olmuştur. Yatay helezon yöntemi ile kurulacak 
toprak altı ıs değiştiricisi için bu zamanda uygulama yapılabilecek toprak alanı bulunsa dahi ileriki 
planlarda fabrika büyütülmesi v.s. gibi nedenlerle bu alanın kullanılması çok uygun görülmemektedir.  
 
İkincil olarak akla gelecek diğer bir kaynak tarafı uygulaması ise daha az toprak alanı gerektirecek 
dikey sistem olmaktadır. Açılan sondaj kuyularının içerisine boru indirerek gerçekleştirilecek bu 
uygulamada yüksek ilk yatırım maliyeti nedeniyle uygun görünmemektedir. Çünkü fabrikaya iyileştirme 
yapılırken yapılacak ilk yatırım maliyetinin de sistem tarafından makul sürede geri ödenmesi sistemi 
uygulanabilir kılmaktadır. Dikey uygulamada açılması gereken sondaj kuyularının delme, boru indirme 
ve geri dolum maliyeti günümüzde halen sistemin ilk kurulumunu 2-3 katı pahalandırabilmektedir. 
Ayrıca toprak alanı ihtiyacı bu sistemde de devam ettiğinden dikey ısı değiştiricisi uygulaması da 
uygun görülmemektedir. 
 
Bu şartlar altında fabrikada yapılan incelemeler ve bilinçli fabrika bakım onarım yetkilileri ile yapılan 
görüşmeler sonucunda yeraltına konumlandırılmış ve atıl durumda duran su depoları gündeme 
gelmiştir. Tam olarak yer altında kalan bu depolar yıl boyunca yapılan ölçümlerde yaklaşık olarak 10°C 
sabit sıcaklıkta su içermektedirler. Su sıcaklığının sabit ve dış havadan etkilenmeden kalmasının 
nedeni tüm duvarlarının toprak ile temas etmesidir. Yıl boyunca toprak ile ısı transferi yapan beton 
duvar su sıcaklığını bu şekilde sabit tutmaktadır. İncelemeler sonucunda ulaşılan bilgiler üzerine 
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çalışmaya değecek veriler alınmıştır ve yeraltında bulunan 1.000 tonluk yangın deposunun kaynak 
olarak kullanılmasına karar verilmiştir. 
 

 
 

Resim 1. Kaynak Olarak Kullanılan Yer Altı Yangın Deposunun Üstündeki Basket Sahası [1] 
 
 

2.2. Isı Pompası Sistemi Kaynak Tarafı Hesaplamaları 
 
Üstü basketbol sahası olarak kullanılan yer altı su deposu yangın söndürme sistemine bağlıdır ve üst 
yüzeyi yerin 1m altında bulunmaktadır. 250 m2 taban alanında ve 4 m yüksekliğe sahip olan bu 1.000 
tonluk su deposu ısı pompası sistemine kaynaklık etmektedir. 
 
Kaynak olarak kullanılması belirlenen bu deponun ne kadar kapasitede soğutma sağlayabilmemize 
izin vereceğini belirlemek üzerine çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Deponun duvarları beton olduğu 
için ve beton yüzeylerde toprakla temasta olduğu için kaynak tarafı kapasitemizi belirleyecek olan yine 
toprak olmaktadır. Hesaplara bir yerden başlayabilmek için tıpkı toprak altına boru sererken yapılan 
hesaplara benzer olarak temasta olunan 250m2 ve 5 metre derinlikteki toprak baz alınarak 
hesaplamalar yapılmıştır [2]. 5 metre derinlikte boruları toprak altına serdiğimiz düşünülerek yapılan 
hesaplamalarda yaklaşık olarak depoya belli bir kapasitede ısı atılabileceği hesaplanmıştır. Burada ısı 
pompası cihazlarının soğutmada çalışabileceği maksimum su sıcaklıkları dikkate alınmıştır. Depoya 
atılan ısı enerjisi sonunda depo istenilen ısı transferini gerçekleştiremez ise depo su sıcaklığı 
artacaktır. Bu durumda cihaza girecek kaynak su sıcaklığı da artacaktır. Bu sıcaklık değeri ısı pompası 
tasarımı ile sınırlandırılmıştır. Isı pompası ile soğutma yaparken kullanılabilecek maksimum su 
sıcaklığı 43°C kullanılabilmektedir.  
 
Hesap yalnızca tek yöntemle yapılamamaktadır. Bir diğer yöntem olarak da suya ısı transferi 
yaptığımızı ön görerek buna göre hesap yapmaktır. Depoya sürekli ısı atıldığı zaman ısınan suyun 
yukarıya doğru yükselmesi ve deponun alt tarafının daha soğuk kalması söz konusu olacaktır. 
Deponun taban alanın kullanılmasından dolayı başta avantaj olarak görünen bu durum aslında bir 
dezavantajdır. Çünkü su toprağın yüzeyine yaklaştıkça dış havadan daha fazla etkilenecek ve 
soğutma yaptığımız yaz ayları boyunca sıcaklığı daha da artacaktır. Yaz şartlarında ısı transferini 
toprağın derinliklerinde daha iyi yapabilecekken yüzeye yaklaşarak ısı transferi zor şartlar nedeni ile 
kötüleşecektir.  
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Bu dezavantaj da göz önüne alınarak birkaç hesap yöntemiyle kontrolleri yapılan kapasite yaklaşık 
olarak 60kW kabul edilmiştir. Uygulamadan sonra daha fazla kapasiteye sahip olma imkânı olursa 
başka mahallere de soğutma sağlanabilir düşüncesiyle tesisatta uygun ağızlar bırakılmıştır. Depo 
içerisine boru serilmesinde oluşacak zorluklarda göz önüne alınarak kaynak tarafının açık sistem 
olarak uygulanılmasına karar verilmiştir. Bir plakalı eşanjör vasıtası ile depodan su çekilmekte; 
sıcaklığı değişen bu su pompa vasıtası ile depoya geri boşaltılmaktadır.  Isı pompası cihazı ile 
kullanılabilecek maksimum su sıcaklığı da göz önüne alınarak, eşanjör kullanımı nedeni ile deponun 
su sıcaklığı maksimum 35°C’ ye yükselebilecektir. Kaynak tarafında kullanılan eşanjör çalışma 
sıcaklıkları da bu şartlara göre belirlenmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Kaynak Tarafı Isı Değiştiricisi Çalışma Sıcaklıkları – En Kötü Durumda [3] 
 
 

2.3. Kaynak Tarafı Uygulama Aşamaları ve Sonrası Sistem Değerlendirmesi 
 
Kaynak tarafında depo suyu plakalı bir eşanjörden geçirilerek kullanılmıştır. Depodan çekilen su 
eşanjörden geçirilip sıcaklığı arttırılarak depoya geri boşaltılmıştır. Eşanjöre bağlanan kaynak tarafı 
hattı depo suyuna herhangi bir kimyasal etki yaratmamak için polietilen yapılmıştır. Ayrıca plakalı 
eşanjörde paslanmaz çelik olarak seçilmiştir. Deponun bir yanına yer altında oluşturulmuş olan yangın 
dairesinde kaynak tarafı pompası konumlandırılmıştır. Deponun yangın hattına basan ve sürekli olarak 
dolu duran hattından emilen su deponun en üstünde açılan deliklerden geri boşaltılmaktadır. Bu sırada 
deponun üstünde yer alan ısı pompası makine dairesine dolaşan kaynak hattı plakalı eşanjörden 
geçmektedir.  
 
 

ISI POMPASI

12°C

7°C 32°C

37°C

CALISMA SARTLARI - EN KOTU DURUM

35°C

26°CE
S

AN
JO

R

DEPO GIDIS

DEPO DONUS

YUK TARAFI



  ___________________________________________ 343 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Teknolojik Araştırma Bildirisi

 
 

Resim 2. Yangın Hattından Emiş Yapan Kaynak Tarafı Pompası [1] 
 
Ortalama sıcaklığı yıl boyunca 10°C olacağı tahmin edilen ve ısı pompası sisteminde plakalı eşanjör 
vasıtası ile açık sistem olarak kullanılan depo suyu sıcaklığının uygulamanın ardından yapılan 
ölçümlerde yaklaşık olarak 20°C’ lere dayandığı görülmüştür. Ağustos ayında sistemin devreye 
alınması ile sistem yüklemesi yapılmış, 24 saat yüklemeleri ve 1 hafta çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
 
Isı pompası sisteminde çalışma saati kaynak tarafı için çok önemlidir. Fabrikada sistem gece gündüz 
çalışmaktadır. Bu durumda depoya yani toprağa sürekli bir ısı transferi yapılmaktadır. Bu tek yönlü ısı 
akışında toprak fiziksel özelliği dolayısıyla bu ısıyı sürekli olarak iletemeye bilmektedir. Tüm ısıyı 
alabilmek için belli bir zamana ihtiyaç duyar. Bu tamamı ile toprağın kendi özelliğine bağlıdır ve 
deneysel yöntemler ve pratik uygulamalar neticesinde bizlerin hesap yöntemlerinde yerini almıştır. Bu 
durumda sistem tam anlamıyla istenilen düzeyde ısı transferi yapamaz hale gelebilmektedir.  
 
Bir diğer dezavantaj da toprakla devamlı suretle tek yönlü ısı transferi yapmaktır. Toprağın devamlı 
ısıtılması veya soğutulması durumunda toprağın yıl boyu güneş ve hava ile yaptığı ısı transferi 
neticesinde oluşan sıcaklık dengesi bozulabilmektedir. Fakat bu dezavantaj yüzeye yakın olan yatay 
uygulamalardan çok derin uygulamalar olan dikey uygulamalarda görülmektedir. 
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Resim 3. Depodan Emilen Suyun Depoya Üstten Geri Boşaltılması [1] 
 
 

 
 

Resim 4. Isı Pompası Makine Dairesinde Yer Alan Kaynak Tarafı Plakalı Eşanjörü [1] 
 

Bu uygulamada ise depo yüzeyinin en üst kısmının yeryüzüne 1m olan yakınlığının avantajı ortaya 
çıkmaktadır ve toprak üzerine aşırı bir yüklenme durumu meydana gelmemektedir. Yapılan yüklemeler 
ile depo suyu sıcaklığı Ağustos ayında en yüksek 25°C- 27°C’ lere ulaşmıştır. Bu değerler 
görülebilecek maksimum değerler olmasına rağmen sistem daha yüksek sıcaklara göre 
tasarlandığından istenirse sisteme daha fazla ısı pompası eklenebilecektir.  
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3. ISI POMPASI SİSTEMİ YÜK TARAFI KURULUMU VE MAKİNE DAİRESİ OLUŞTURULMASI 
 
Fabrikada; ısı pompası sistemi ile yeni kurulacak olan kendi test kabinlerinin ön soğutmasının 
yapılması istenmiştir. Test kabinleri içerisindeki testler yaklaşık olarak -35°C ile -40°C sıcaklığında ki 
soğuk hava şartlarında gerçekleştirilmektedir. Bu test kabinlerinin kendi kompresörlü soğutma 
sistemleri mevcuttur. Bu sistemin kaynak suyunu ısı pompasının sağlaması istenmiştir. Isı pompası 
kaynak olarak yeraltındaki depo suyunu kullanıp yük tarafında 7°C- 12°C sıcaklık aralığında su 
sağlamaktadır. Test kabinleri kendi kompresörlü soğutma sistemleri ile ısı pompasının ürettiği 7°C’ 
deki suyu kullanıp test kabini içerisinde istenilen soğutmayı sağlamaktadır.  
 
Isı pompası sisteminin yük tarafını oluşturan bu test kabinleri tesisatta oluşacak pas, kir v.s. gibi 
parçacıklara karşı çok hassas olduğundan tesisat hatları polietilen olarak gerçekleştirilmiş, ara 
parçalar ve bağlantı elemanları ise pirinç malzemeden kullanılmıştır.  
 
Kaynak olarak kullanılan yangın deposunun hemen üst kısmına kurulan ısı pompası makine 
dairesinden test kabinlerinin bulunduğu binaya yeraltından izolasyonlu polietilen borular ile hatlar 
çekilmiştir.     

 
 

Resim 5. Isı Pompaları İle Oluşturulmuş Makine Dairesi [1] 
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Resim 6. Isı Pompası Makine Dairesinden Test Kabinleri Binasına Kadar Döşenen 
Polietilen Borular [1] 

 
Bina içerisinde de ana polietilen hat yan kollara ayrılarak test kabinlerine bağlanmaktadır. Her bir hat 
ayrıca izole edilmiştir. İzolasyon sayesinde makine dairesinden ana binaya kadar olan 200m’ lik 
mesafede ısı pompasının sağladığı 7°C’ deki su ısınmadan test kabinlerine ulaşmaktadır. Test 
kabinleri ısı pompasından gelen 7°C suyu kendisine kaynak olarak alıp 5°C sıcaklık farkı yaratarak 
kullanmaktadır[7]. Isınan su tekrar ısı pompasına ulaşmakta ve tekrar soğutularak test kabinlerine 
ulaştırılmaktadır. Test kabinlerinin kendi soğutmaları esnasında bazı durumlarda kaynak akışını 
durdurmaları nedeni ile test kabini öncesinde on-off vanalar ile bybass sağlanmaktadır. Test 
kabinlerinin tamamen testi durdurmaları durumunda ise ısı pompası sistemi tamamen durdurulmakta 
ve gereksiz yere sirkülasyon pompalarının elektrik tüketmeleri engellenmektedir. 
 

 
 

Resim 7. Binaya Gelen Ana Kolon Borusu ve Bir Test Kabinine Ayrılan Yan Kol [1] 
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Depodan sağlayabileceğimiz kapasite ile farklı kapasitelerdeki 4 adet test kabinin ön soğutması 3 adet 
nominal kapasitesi 17kW olan ısı pompası ile gerçekleştirilmiştir. Isı pompası makine dairesi deponun 
hemen üst tarafında oluşturulmuştur.  
 
Makine dairesi 3 adet ısı pompası ile oluşturulmuştur. Isı pompalarına giriş ve çıkışlar için polietilen 
kolektörler oluşturulmuştur. Bu kolektörlerde ısı pompalarına polietilen hatlar giriş ve çıkış 
yapmaktadırlar. Bu kollar üzerinde ısı pompasına giriş ve çıkış basınç ve sıcaklıklarını ölçebileceğimiz 
ekipmanlar yerleştirilmiştir. Kolektörler üzerine hatta dolaşacak havayı toplaması için hava tüpleri ve 
hava atma ventilleri yerleştirilmiştir. Yeni ısı pompası eklenebilmesi için kolektör üzerine yedek gidiş ve 
dönüş ağızları bırakılmıştır. Tesisattaki genleşmeyi veya büzülmeyi alması için genleşme tankı 
yerleştirilmiştir. Yük tarafı pompası ve kaynak tarafı pompasının arızalanması v.s. gibi durumlarda 
sistemin kuru çalışmasını engelleyecek akış anahtarları hat üzerine yerleştirilmiştir. Isı pompası 
sisteminin genel çalışma şeması aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 
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Şekil 2. Isı Pompası Depo Kaynak Uygulaması Genel Tesisat Şeması [3] 
 

 
 

Resim 8. Isı Pompaları Makine Dairesi Elektrik Panosu [1] 
 

Tüm sistemin kontrolü makine dairesine yerleştirilen bir elektrik panosu ile sağlanmaktadır. Bu pano 
üzerinden cihazların çalışmaları, pompaların çalışmaları ve arıza ikazları kontrol edilebilmektedir. 
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4. ISI POMPASI SİSTEMİNİN KARLILIĞI VE GERİ ÖDEME SÜRESİ 
 
Kaynak olarak yer altındaki yangın deposunun kullanıldığı kabin ön soğutması uygulamasında ısı 
pompaları kullanılmıştır. Böylece yıl boyunca şartları havaya göre çok daha az değişen bir kaynaktan 
faydalanılmıştır. Eğer ısı pompası sistemi deponun kaynak olarak kullanılması yöntemi ile kabin ön 
soğutması yapmasaydı bunun yerine hava soğutmalı bir soğutma grubu kullanılacaktı. Eğer hava 
soğutmalı bir soğutma grubu kullanılsaydı, elde edilecek sistem zararları ve ısı pompası 
kullanılmasıyla elde edilecek işletme karı işletim maliyetleri tablosunda yer almaktadır. 
 
Tablo1. Soğutma Durumunda İşletim Maliyeti Karşılaştırma Tablosu [4] 
  

SOĞUTMA MALİYET KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

  Birim Fiyat   COP  Soğutma Enerjisi Maliyet (saat) Maliyet * (Yıl)  
YKIP Sistemi 0,11300 YTL/Kwh 5,50            51.600 Kcal/h 1,233 YTL            8.999  $
Sirk. Pomp. (Kaynak) 0,11300 YTL/Kwh 860 Kcal/Kwh 0,99              2.580 Kcal/h 0,342 YTL            2.500  $

YKIP Sistemi:          11.499  $
                   

Chiller 0,11300 YTL/Kwh 2,3            51.600 Kcal/h 2,948 YTL          21.519  $

Fark:          10.021  $

12ay :365 gün: 8760 saat                   

1$=1,2 YTL 
* Yakıt alt ısıl değerleri ve birim fiyatları Ocak -2008 tarihli Tesisat Dergisi' nden alınmıştır. 
** Fiyatlar sanayi tipi uygulamalar için KDV hariç fiyatlardır. 
** Elektrik fiyatı akıllı saat ortalamasına göre alınmıştır. 
 
İşletim maliyetleri tablosunda ısı pompası sistemi hava soğutmalı bir merkezi sistem ile 
karşılaştırılmıştır. Isı pompası işletim maliyeti içerisine kaynak tarafında kullanmak zorunda olduğu 
sirkülasyon pompalarının harcayacağı elektrik maliyeti de yer almaktadır. Isı pompası sistemi hava 
soğutmalı sisteme göre %47 karlı durumdadır.  
 
Kabin ön soğutması için hava soğutmalı merkezi bir sistem değil de ısı pompası sistemi kullanıldığı 
takdirde ilk yatırım maliyetleri arasındaki farkı ne kadar sürede geri ödeyeceği yıl boyunca edeceği 
işletim karlılığına bağlı olarak değişmektedir. İşletim maliyetleri tablosunda da görüleceği gibi sistemin 
yıl boyunca edeceği toplam kar olan 10.021$  sayesinde ilk yatırım maliyet farkını yaklaşık 7,5 ay da 
geri ödemektedir. Sistem bu süreden sonra sürekli olarak kar edecektir. Bu kadar kısa sürede geri 
ödeme sağlayan bir sistemin kurulması fabrika tarafından da çok mantıklı bulunmuş ve gerekli ödenek 
çıkartılarak sistemin kurulması sağlanmıştır.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Depo kaynaklı ısı pompası sistemi kurulan fabrikada elde edilen işletme karlılığı ortadadır. Hava 
kaynaklı soğutma sistemine göre elde edilen %47 karlılık yüksek bir tasarruf miktarını göstermektedir. 
Azalan maliyete karşılık edilecek karlılık ile sistemin yaklaşık 7,5 ay gibi kısa sürede kendisini geri 
ödemesiyle 1 sene gibi bir süreçte istenilen noktaya gelinmiş olmaktadır. Gerekli çalışmalar ve 
incelemeler sonucunda birçok fabrikada uygulanabilecek bu sistemin henüz ilk olarak bu fabrikada 
uygulanabilmesinin en önemli nedeni bilinçli bakım onarım ve proje geliştirme kollarının olmasıdır. 
Aynı zamanda proje aşamasında gerekli ve yeterli çalışmayı sağlayabilecek bir firma ile kendisini 1 
sene içerisinde karlı hale sokabilen işletmeler çoğalabilecektir. 
Çalışmaların Türkiye ayağında, Dünyadaki uygulamalara göre karşılaşılacak zorluklar bulunmaktadır. 
En önemlisi daha önce uygulanmamış ve hesaplanmamış olan uygulamalarda fabrikaların ve 
firmaların üzerine çok fazla yük düşmesidir. Örnek olarak Amerika’ da projelerin başlaması, bitmesi ve 
uygulanması aşamasındaki işleyiş Türkiye’ de bulunmamaktadır. Orada makine üreticisi, 
projelendirme, uygulayıcı ve destek sağlanması ayrı ayrı firmalar ve oluşumlar ile sağlanmaktadır. 
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Türkiye de ise yapılan bu depo kaynaklı uygulamada işin pazarlaması, projelendirmesi ve uygulaması 
tek bir firma tarafından yapılmıştır. Aksi durumda firmaların bir işi alması ve işi gerçekleştirmesi 
mümkün olmamaktadır. 
 
Depo kaynaklı ısı pompasının uygulanması sağlanan fabrikada iş geliştirme çalışmaları hali hazırda 
devam etmektedir. Yapılan uygulama sonucunda elde edilen ölçümler ile kaynak tarafında daha fazla 
kapasite elde edilebileceği görülmüştür. Ayrıca fabrika içerisinde kullanım sıcak suyu ihtiyacını 
karşılamak üzere ısı pompası ile bir sistem daha kurulacaktır. Bu sistemde ise soğutmada kaynak 
olarak kullanılırken ısıtılan depodan ısıtmada da kaynak olarak faydalanıldığında oldukça yüksek 
verimlilik elde edilecek ve deponun sıcaklığı dengelenmiş olacaktır. Böylece soğutmada daha fazla ısı 
pompasını devreye almak mümkün olacaktır. 
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SINIR ŞARTLARININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL 
TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ VE SICAKLIK DAĞILIMINA 

ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ 
 
 

Birol ŞAHİN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Kapalı kare ortamlardaki doğal taşınım, ortamın düşey duvarlarından birine farklı sınır koşulu 
uygulanması durumu için sayısal olarak incelendi. İncelenen kapalı ortamın yatay duvarlarının 
yalıtılmış, düşey duvarlarından birinin ise sabit sıcaklığa sahip olduğu kabul edildi. Diğer duvarın 
sıcaklığı ise konuma bağlı olarak artan veya azalan yönde bir özellik göstermektedir. Belirlenen 
durumların her biri için elde edilen sayısal bulgular, çözüm bölgesi içerisindeki akım çizgileri, eş 
sıcaklık eğrileri 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 104-106 aralığındaki değerleri için yapıldı. Kapalı ortam 
içerisinde kullanılan akışkanın hava olduğu kabulüyle Prandtl sayısı 0.71 alındı. Uygulanan sınır 
şartlarının kare geometrisindeki kapalı ortamlarda ısı transferi ve sıcaklık dağılımını önemli bir şekilde 
etkilediği sonucuna varıldı. 
 
Anahtar Kelimeler: Kare kapalı ortam, doğal taşınımla ısı transferi, sınır şartı. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Natural convection heat transfer in a square enclosure one of the vertical walls having different 
boundary conditions has been numerically analyzed. Horizontal walls were insulated and one of the 
vertical wall had a constant temperature. The other wall’s temperature is depending on the direction of 
increasing or decreasing from location. Results of the prescribed cases are presented in terms of 
stream functions, isotherms and average Nusselt numbers. Navier-Stokes and energy equations valid 
to solve the natural convection problem have been non-dimensionalized and discretized by finite 
volume method. Discretized equations solved by well known SIMPLE algoritm. Analysis for the current 
problem is performed for 104 to106 range of Rayleigh number. Fluid used in enclosure is air and 
Prandtl number is accepted 0.71 for air. As a result, applied boundary conditions in square enclosures 
have significant effect on heat transfer and temperature distribution. 
 
Key Words: Square enclosure, natural convection heat transfer, boundary condition 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Doğal taşınımla ısı transferi, pek çok alanda uygulaması olan ve sıklıkla karşımıza çıkan bir konudur. 
Bu nedenle özellikle kapalı ortamlarda ısıl konforun sağlanmasında, elektronik cihazların 
soğutulmasında, güneş enerjisi sistemlerinde, nükleer reaktörlerin soğutulmasında, damıtma işlemleri 
gibi alanlarda doğal taşınımla ısı transferinden faydalanılmaktadır. 



  ___________________________________________ 356 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Teknolojik Araştırma Bildirisi

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 109 dan 
büyük olması durumunda ise türbülanslı doğal taşınım geçerlidir. 
 
Doğal taşınımla ısı transferi ile ilgili sayısal çalışmalar daha çok 1980 yılı ve sonrasında, bilgisayarların 
hızına ve kapasitesine bağlı olarak artmıştır. 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. [1] tarafından çalışılmıştır. De la Cruz ve Ramos [2], zaman bağımlı 
doğal taşınım olayını akış oluşturacak şekilde değişken sıcak ve soğuk sıcaklıklara sahip olan iki 
boyutlu kapalı ortamlarda incelemişlerdir. Böylece üst ve alt duvarları periyodik olarak ısıtılan ve 
soğutulan iki boyutlu kapalı ortamlar için geliştirilen doğal taşınım eşitlikleriyle sayısal bir çözüm 
yapılmıştır. 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. Yüzey 
sıcaklığı zamanla periyodik olarak değişen düşey bir duvara sahip kapalı kare ortamdaki laminer doğal 
taşınımla ısı transferi olayı Kazmiercak ve Chinoda [7] tarafından sayısal olarak incelenmiştir. Sıcak 
olan yüzeyin sıcaklığı sinüzoidal şekilde değişmekte olup ortalama bir sıcaklık değeri civarında salınım 
yapmaktadır. Soğuk olan karşı duvar ise sabit bir sıcaklığa sahiptir. Kapalı ortam boyunca yüzey 
sıcaklığındaki değişimin akış ve ısı transferine etkisini farklı durumlar için elde etmişlerdir.  Ostrach [8], 
kapalı ortamlardaki doğal taşınım problemi için geniş bir literatür araştırması vermiş olup problemlerin 
çözümü için önerilerde bulunmuştur. Şahin ve Arıcı [9], yaptıkları çalışmalarda kapalı ortamların 
değişik konfigürasyonları ve farklı sınır şartları için sayısal çalışmalar yapmışlardır. Salmun [10], 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 [11], 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.  
 
Daha önceden yapılan çalışmalarda, sınır şartlarının ve geometrinin doğal taşınımla ısı transferi 
üzerine etkisi incelenmiş olup, isteğe göre doğal taşınımla ısı transferinin artırılması veya azaltılması 
amacıyla değişik yöntemler kullanılmıştır. Yapılan çalışmada ise lineer olarak artan veya azalan 
yöndeki sıcaklık profilinin doğal taşınımla ısı transferi ve dolayısıyla kapalı ortamdaki akım ve sıcaklık 
dağılımı üzerine etkileri incelenmiştir. 
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2. TEORİK ÇALIŞMA 
 
İncelenen problem geometrisi kare olup Şekil 1 de verilmiştir. Verilen geometri için kapalı ortamın sağ 
düşey duvarı düşük sıcaklıkta olup, sol düşey duvarının sıcaklığı ise y yönünde lineer olarak artmakta 
veya azalmaktadır. Kapalı ortamın yatay duvarlarının ise yalıtıldığı kabul edilmiştir. Çözüm bölgesi 
içerisinde duvar yüzeylerinde kaymama sınır koşulu geçerli olup akışkan özellikleri sabit alınmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Kare Geometriye Sahip Kapalı Ortam. 
 
Doğal taşınımla ısı transferi, 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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Şekil 1 de verilen problem geometrisi için sol düşey duvarın sıcaklığının lineer olarak artması durumu 
konfigürasyon I, lineer olarak azalması durumu ise konfigürasyon II olarak adlandırılmıştır. 
 

H
y

l =θ    (Lineer olarak artan sıcaklık profili) 

 
H
y

l −= 1θ   (Lineer olarak azalan sıcaklık profili) 

 
 Çalışılan sınır şartları ve konfigürasyonlar Şekil 2 de gösterilmiştir: 
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Konfigürasyon I 

(Lineer artan sıcaklık profili) 

 
Konfigürasyon II 

(Lineer azalan sıcaklık profili) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2. Kış Sınır Şartları Altında Çalışılan Konfigürasyonlar. 

 
Taşınımla ısı transferinin göstergesi olarak kabul edilen Nusselt sayısı,  sıcaklığı lineer olarak değişen 
sol duvar için yerel ve ortalama değerleri elde edilecek şekilde aşağıdaki gibi hesaplanır:  

0=∂
∂

−=
X

l X
Nu θ  ∫=

1

0

dYNuNu ll
   

 
Eliptik bir FORTRAN programı, problemi çözecek şekilde geliştirilmiştir. Sayısal çalışma, iki boyutlu 
kare ortamın 120x120 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 [12] tarafından verilen SIMPLE algoritması ile çözülmüştür. Momentum 
denklemleri için duvarlarda kaymama sınır koşulu olarak sıfır hız, enerji denklemi için yatay duvarlarda 
yalıtım sınır koşulu, sağ duvarda sabit sıcaklık sınır koşulu, sol duvarda ise lineer olarak değişen 
sıcaklık sınır koşulu verilmiştir. Çözüm, boyutsuz denklemlerle gerçekleştirildiği için sınır koşulları da 
boyutsuz sınır koşulu olarak; soğuk olan duvar için 0 değeri, sol duvar için ise maksimum sıcaklık 
değeri olarak 1 verilmiştir. Kapalı ortamda bulunan akışkanın hava olduğu kabulüyle Prandtl sayısı 
0.71 alınmıştır. 
 
 
 
 
3. BULGULAR 
 
Verilen sınır şartları altında elde edilen bulgular, Rayleigh sayısının 104-106 değerlerinde kare ortam 
için ortalama Nusselt sayıları, akım çizgileri, eş sıcaklık eğrilerinin değişimleri Şekil 3-5 te sunulmuştur. 
Karşılaştırma yapmak amacıyla sol duvarı yüksek sıcaklıkta (θ=1), sağ duvarı düşük sıcaklıkta (θ=0) 
olan geleneksel doğal taşınım problemi için boş kare ortamda elde edilen ortalama Nusselt sayıları, 
Davis [4] tarafından yapılan çalışma ile karşılaştırılmıştır. Şekil 3 ten de görüleceği gibi elde edilen 
sonuçlarla literatürde verilen sonuçlar benzerlik göstermektedir. 
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Şekil 3. Yapılan Çalışma İle Davis [6] Tarafından Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması. 

 

Kapalı ortamın sol duvarına ait sınır koşullarına karşılık gelen ortalama Nusselt sayılarının değişimi 
farklı Rayleigh sayıları için Şekil 4 te verilmiştir. Daha sağlıklı bir karşılaştırma yapmak amacıyla sol 
duvara ait boyutsuz sıcaklık değeri için 1 ve 0.5 gibi sabit sıcaklık sınır şartları da verilmiştir. Şekil 4 te 
görüldüğü gibi kapalı ortamın sol duvarı için lineer olarak artan sıcaklık değerine sahip profilde 
(konfigürasyon I) diğer sıcaklık profillerine göre daha fazla ısı transferi olmaktadır. Benzer şekilde, en 
az ısı transferinin ise lineer olarak azalan sıcaklık değerine sahip profilde (konfigürasyon II)  olduğu 
görülmektedir. Kullanılan sınır koşulları 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 uygulanan sınır koşulu 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 Sınır Koşullarında Rayleigh Sayısının 104 –106 Değerleri İçin Elde Edilen Ortalama 
Nusselt Sayılarının Değişimi. 

 
Akım çizgileri ve eş sıcaklık eğrilerinin Rayleigh sayısı ve konfigürasyonlara göre değişimi Şekil 5 te 
verilmektedir. Şekil 5 te verilen konfigürasyon I için y yönünde artan sıcaklık profiline bağlı olarak 
kapalı ortam içerisinde tek bir akım hücresinin oluştuğu ve bu akım hücresinin merkezinin artan 
Rayleigh sayısıyla birlikte sağ duvara doğru kaydığı görülmektedir.  
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 Konfigürasyonlar 
Konfigürasyon I Konfigürasyon II Ra 
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Şekil 5. Farklı Sınır Koşulları İçin Rayleigh Sayısının 104 –106 Değerlerinde Elde Edilen Akım Çizgileri 
ve Eş Sıcaklık Eğrileri. 

 
Konfigürasyon I için eş sıcaklık eğrilerinin artan Rayleigh sayısıyla birlikte sol duvara yakın üst 
bölgede sıklaştığı görülmektedir. Konfigürasyon II de ise yüksek Rayleigh sayılarında artan kaldırma 
kuvvetlerine ve akım hızına bağlı olarak ikincil akım hücrelerinin oluştuğu görülmektedir. Buna rağmen 
akım hücresinin merkezi yaklaşık olarak kapalı ortamın ortasında olmaktadır. Eş sıcaklık eğrileri 
açısından incelenecek olursa konfigürasyon II de, konfigürasyon I e göre daha uniform dağılımlı bir 
yapı görülmektedir. Konfigürasyon II de eş sıcaklık eğrileri, sıcaklık farkının yüksek olduğu kapalı 
ortamın sol alt bölgesinde sıklaşmaktadır. 
 
 
4. SONUÇLAR 
 
Elde edilen bulgular incelenecek olursa, ortalama değeri aynı olan sıcaklık profilleri karşılaştırıldığında 
düşey duvar boyunca lineer olarak artan sıcaklık değerine sahip konfigürasyonda, doğal taşınımla ısı 
transferinin diğerlerine göre daha fazla olduğu sonucu elde edilmiştir. Doğal taşınımla ısı transferinin 
en az olduğu konfigürasyon ise sıcaklık değeri lineer olarak azalan konfigürasyondur. Sabit sıcaklık 
sınır şartına sahip profilde meydana gelen doğal taşınımla ısı transferi ise bu iki konfigürasyonun 
değerleri arasında kalmaktadır. Ortam içerisinde daha uniform bir sıcaklık dağılımının istendiği 
durumlarda değeri lineer olarak azalan sınır şartı kullanılmalıdır. Bütün konfigürasyonlar için artan 
sıcaklık farkına bağlı olarak ısı transferinin de arttığı görülmüştür.  
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KULLANILAN SEMBOLLER 
 
H kapalı ortamın düşey kenar yüksekliği,  
L kapalı ortamın uzunluğu 
Nul   yerel Nusselt sayısı 
Nu  ortalama Nusselt sayısı 
P boyutsuz basınç 
Pr Prandtl sayısı, αν /  
Ra Rayleigh sayısı, ( ) ( )μαβρ /3LTTg ch −  

T, θ sıcaklık, boyutsuz sıcaklık 
u, U yatay hız bileşeni, boyutsuz yatay hız bileşeni 
v, V düşey hız bileşeni, boyutsuz düşey hız bileşeni 
x, X yatay koordinat, boyutsuz yatay koordinat 
y, Y düşey koordinat, boyutsuz düşey koordinat 
ψ akım çizgisi 
 
 
 
 
ALT İNDİSLER 
 
l Sol duvar 
r Sağ duvar 
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GEÇİŞ KANAL VE BORULARININ TASARIMI 
 
 

Mehmet ATILGAN 
Burçin DEDA ALTAN 
Öner ATALAY 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Geçiş boruları su ve hava tünellerinde, türbo makinelerde ve özellikle jet motorlarının giriş ağzında, 
kuvvet santralleri boru sistemlerinde, klima ve maden ocakları havalandırma sistemlerinde kullanılırlar. 
Geçiş borularının geometrisi üzerine, şimdiye kadar birçok tasarım önerilmiş fakat tasarımların 
çoğunda yapım güçlükleri ile karşılaşılmıştır. 
 
Bu çalışmada, genel olarak geçişler; giriş ve çıkış kesitlerinin çevreleri boyunca karşılıklı noktalar 
arasında bir doğru boyunca sağlandı. Bu yöntem pratikte kullanılan tüm kesit şekillerine(elipsten 
dikdörtgen kesite, çokgenden dairesel kesite v.s.) uygulandı. Eksen boyunca alan değişiminin analitik 
çözümleri elde edildi. 
 
Geçişler; eşdeğer kesit alanları arasında olduğu gibi, farklı kesit alanları(daralan veya genişleyen) 
arasında da olabilir. Öte yandan, kesit alanlarının uzun ve kısa eksenleri birbirine paralel olabileceği 
gibi, birbirine dik konumda da olabilirler.  α ve β , giriş ve çıkıştaki kenar veya eksen oranlarını ve K  
alan oranını göstermek üzere ve ayrıca eksen boyunca boyutsuz uzunluk lxx /=  olmak üzere, 
eksen boyunca boyutsuz alan değişimi, 2

211 ),,(),,(1/ xKfxKfAAA xx ⋅+⋅+== βαβα  ile 

ifade edilmektedir. ),,(1 Kf βα  her bir geçiş borusu için farklı olup, 

),,(1),,( 12 KfKKf βαβα −−= şeklinde ifade edilmektedir. Bu ifade ile temsil edilen geçiş 
borularında alan değişimi ya lineer veya lineerden sapmalar şeklindedir. Farklı kesit alanları arasında 
kullanılan geçiş borularındaki lineerden sapmalar ya fıçı şeklinde veya trompet şeklinde olmaktadır. 
Dolayısıyla bu geçişlerin bir maksimum veya bir minimum durumları söz konusu olabilir. 
 
Bu çalışmada; iki kesit arasındaki geçişteki alan değişimindeki lineerden sapmalarda bir 
maksimumdan geçiş söz konusu olduğu fakat bir minimumdan geçmediği görülmüştür. Aynı kesit 
alanları arasındaki geçişlerde ise her zaman bir maksimum olduğu ve bunun da geçiş borusunun 
ortasında meydana geldiği görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Geçiş, tasarım, kanal ve borular 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Transition pipes are used in water and wind tunnels, turbomachinery, especially aircraft air intakes, 
power station ducting, air conditioning and mine ventilation systems. Upto now some methods are 
proposed for the design of such a transitions but it can be meet some difficulties in most of designs.  
 
In the present investigations, transitions are generally best on straight line generators from a point at 
one hand to the corresponding at the other. This method was applied to all cross-sections(from ellips 
to rectangular, regular polygon to circular, etc.) which are used in practice. The variations of the cross-
sectional area along the duct are optained analytically.  
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Transition can be either between ducts of equal area or ducts of different cross-sectional area( 
gradually contraction and expension). On the other hand; although short and long axis of the cross-

sections at both ends are either parallel, or perpendicular. α and β , are described as aspect ratios at 
entry and outlet and K  as area ratio and besides that lxx /=  as normalized axial distance, 
nondimensionalised area variation can be defined as, 

2
211 ),,(),,(1/ xKfxKfAAA xx ⋅+⋅+== βαβα . ),,(1 Kf βα  is different for all transition 

cases, but  ),,(1),,( 12 KfKKf βαβα −−=  can be defined as a functions of ),,(1 Kf βα  and 
K . The area variations of transitions according to this expressions can be either linear or deviates 
from linear, like barrel or trompet shape. Consequently, this transitions might have exramum positions 
at the certain cases. 
 
In the present invastigation, it can be seen that, the deviation from the linear at the transition between 
two cross-sections might have maximum but not minimum at the described limits. The transition 
between ducts of equal area has always a maximum at mid-point of the duct. 
 
Key Words: Transition, design, channels and pipes 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Geçiş boruları; su ve hava tünellerinde, akım makinelerinin giriş ve çıkışlarında, uçakların hava giriş 
kanallarında, klima ve maden ocaklarının havalandırma sistemlerinde olduğu gibi pratikçe birçok akış 
sisteminde kullanılır. Bu boruları; farklı alan ve farklı kesit şekillerine sahip kanalları (dikdörtgen, kare, 
elips, daire ve çokgen kesitli) birleştirmek gerektiğinde kullanmak zorunda kalırız. Geçiş borularındaki 
akış esnasında enerji kayıpları söz konusu olduğundan, bu boruların tasarımı son derece önemlidir. 
 
Geçiş borusu boyunca alan değişimi lineer ve lineerden sapmalar şeklindedir. Geçiş borusu boyunca 
bu sapmalar geometrik koşullara bağlı olarak maksimum bir değer alabileceği fakat minimum bir değer 
almadığı görülmüştür. 
 
Burada; dirsek, T bağlantısı, birleşme ve ayrılma noktaları gibi enerji kaybına neden olan boru 
parçaları ile ilgilenmeyeceğiz. Genel olarak yukarıda bahsettiğimiz kullanım yerlerindeki boru ve kanal 
sistemlerinde kullanılan farklı veya eşdeğer alanlar arasında daralan, genişleyen boru parçalarının 
eksen boyunca alan değişimleri incelenecektir. Bu konularda yapılan incelemeler oldukça yaygın olup 
bir çok amprik formüllerde geliştirilmiştir [1,2,3,4,5]. Eşdeğer kesit alanına sahip dairesel kesit alanlı 
olmayan borulara ait sınırlı çalışma mevcuttur [5,6,7,8,9,10]. Değişik kesit şekline sahip farklı kesit 
alanlı boruları birleştiren geçiş borularına ait yük kayıpları ile ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır 
[1,2,3,11].  Bu tür boruların geometrisi ile ilgili çalışmalar bile son zamanlarda göz önüne alınmıştır 
[11,12,13,14,15,16,17]. Literatürde deneysel çalışmaların da sınırlı olduğu görülmektedir 
[11,18,19,20,21]. 
 
 
 
 
2. GEÇİŞ BORULARININ GEOMETRİSİ 
 
Günümüzde geçiş borularının geometrik tasarımında iki yöntem uygulanmaktadır. Birincisi kesit alanı 
şekillerine bakmaksızın, farklı iki kesit arasında lineer bir alan değişimini sağlamak ve ikincisinde ise 
iki kesit alanı arasında doğrusal bir geçişi sağlamaktır. Bu tür çalışmalar çeşitli yayınlarda ayrıntılı 
olarak verilmiştir [2.11.12.13.14.15.16.17]. Bu konuda ilk çalışmalar 1980’li yıllarda yayınlanmış [12] ve 
değişken parametreler azaltılarak bu konuda daha gelişmiş çalışmalar yayınlanmıştır [17]. 
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2.1. Geçiş Borularının Eksen Boyunca Alan Değişimi 
 
Şu ana kadar geçiş borularının tasarımı ile ilgili olarak sürdürülen çalışmalar ve bunların yapım 
yöntemleri ve geliştirilen parametrik büyüklükler çeşitli kaynaklarda ayrıntılı olarak verilmiştir. 
[11.12.13.14.15.16.17]. Atılgan [11] tarafından önerilen yöntem geçiş şekillerine uygulandığında; 

boyutsuz eksenel uzunluk 
l

xx = , giriş ve çıkış kesit alanları oranı K ile ifade edildiğinde, eksen 

boyunca alan değişiminin ikinci dereceden bir fonksiyon olduğu görülmüştür. Daha sonraki yıllarda bu 
yöntem özel kesit şekline sahip poligon kesit alandan dikdörtgen kesit alanına veya dairesel kesit 
alanına geçiş şeklinde incelenmiştir [16]. Ayrıca eksen boyunca lineer alan değişimini sağlayan 
koşullarda ayrıntılı olarak incelenmiştir [11,17]. 
 

 
 

Şekil 1. Çeşitli Geçiş Borusu Şekilleri 
 
Şekil 1’de görüldüğü gibi, giriş ve çıkış kesit geometrileri farklı olan boru sistemlerinde kullanılan geçiş 
borularının karşılıklı noktalar arasındaki geçiş doğrusal bir hat boyunca gerçekleştirilmek koşulu ile 
geçiş borusu ekseni boyunca herhangi bir  x  mesafesindeki alan değişimi boyutsuz olarak; 
 

( ) ( ) 2
21

1

.,,.,,1 xKfxKf
A
A

A x
x βαβα ++==                                    (1) 

 
genel denklemi ile ifade edilmiştir [11]. Burada kullanılan parametreler, giriş ve çıkış kesitlerinin büyük 
kenar veya ekseninin konumuna yani paralel ve dik olmalarına göre farklı olarak ifade edilmiştir. 
 
Giriş ve çıkış kesitlerinin uzun kenar veya eksenlerinin birbirine göre konumlarının dik veya paralel 
olmasına göre (1) denklemindeki ( )Kf ,,1 βα  parametresi Atılgan [11] tarafından geliştirilmiş ve Tablo 

1’de gösterilmiştir. Öte yandan ( )Kf ,,2 βα  parametresi de ( )Kf ,,1 βα  ve K’ya göre aşağıdaki gibi 
ifade edilmiştir. 
 

( ) ( )KfKKf ,,1,, 12 βαβα −−=             (2) 
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Tablo1. Geçiş Borularının Kesit Şekilleri ve Konumlarına Bağlı Olarak Geçiş Parametrelerinin Tanımı 
 

  
             Not: 0 〈 α ≤ 1  ve 0 〈 β ≤ 1   
 
1. Uzun kenarlar veya eksenleri dik konumda ise,  
 

βα.=t           ( )10 ≤≤ t  
 
2. Uzun kenarlar veya eksenleri paralel konumda ise, 
 

β
α=t          ( )〈∞〈t0  

 
şeklinde tanımlanırsa; 
 

( ) 2.1,1 −
+

= K
t
tKtf                                           (3) 

 
şeklinde ifade edilir ve (2)  denklemi de:  

( ) ( )KtfKKtf ,1, 12 −−=            (2a) 
 
şeklini alır. 
 
Elips kesit alanından dikdörtgen kesit alanına geçişler için, 

 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

+
= 1.

.
12,1 K

t
tKtf
π

                                                    (4) 

 
şeklinde ifade edilir. Bu durumda  (1)  denklemi; 
 

 

( ) ( ) 2

21 .,.,1 xKtfxKtfAx ++=                                                                                           (1a) 
 
şeklinde ifade edilir. 
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Bazı özel geçiş boruları ile ilgili geliştirilmiş parametreler [16] nolu yayında verilmiştir. Burada, alan 

oranları 
1

2
A

AK =  ve dikdörtgen kesit alanın kenar oranları d
c=β  ve ayrıca daire içine çizilen 

düzgün çokgenin kenarı ( n⋅4 ) olarak ifade edilirse; 
  

( ) ( ) 2
21

1

.,,.,,1 xnKfxnKf
A
A

A x
x ββ ++==                 (1b) 

 
şeklinde ifade edilir. Aynı şekilde, 
 
 

( ) ( )nKfKnKf ,,1,, 12 ββ −−=             (5) 
 
genel ifadesi ile belirlenir. 
 
Düzgün çokgen kesit alanından dairesel kesit alanına geçişte de benzer yaklaşımlar yapılmaktadır. 
Burada R1 yarıçaplı daire için p kenarlı bir düzgün çokgenden R2 yarıçaplı diğer dairesel kesite geçiş 
söz konusudur. Burada her iki geçiş durumunda iki farklı geçiş şekli kullanılmıştır. Buradaki alan 
değişimi ise; 
 
 

( ) ( ) 2

21 .,.,1 xpKfxpKfAx ++=            
(1c) 

 
ve  
 

( ) ( )pKfKpKf ,1, 12 −−=              (6) 
 
şeklindedir. Ayrıntılı bilgi için [16] nolu yayına başvurulabilir. 
 
 
2.2. Eksen Boyunca Lineer Alan Değişim Koşulları 
 
(1) ve (2) denklemlerindeki 1f ve 2f ’deki parametreler göz önüne alınmadan genel ifadeler 
kullanılırsa, bu denklemler aşağıdaki gibi ifade edilir.  
 

2
21 ..1 xfxfAx ++=                         (1d) 

 

12 1 fKf −−=                            (7) 

(1d) denkleminin lineer olabilmesi için 
2

x ’li ifadesinin katsayısı 2f ’nin her geçiş durumu için, 0 olması 

gerekir. O halde (7) denkleminde 02 =f   konulursa 1f  için aşağıdaki denklem elde edilir. 
 

11 −= Kf                            (8)
          
 denklemi K ne olursa olsun lineer geçiş için genel şarttır. Buna göre eksen boyunca lineer alan 
değişimi; 
 

( )2

1.1 xxfAx −+=             (1e) 
 
şeklinde ifade edilir. 
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Herhangi bir geçiş durumu için, geliştirilmiş; örneğin (3) veya (4) denklemi (8) denkleminde yerine 
konarak, yapılan düzenlemeyle t veya K’ya göre çözüm yapılırsa elde edilen ifade lineer geçiş 
koşullarını verecektir. Bu konudaki ayrıntılı çalışma [11,17] nolu yayınlarda mevcuttur. 
 
 
 
 
3. GEÇİŞ DURUMLARININ MAKSİMUM VE MİNUMUMLARININ İNCELENMESİ 
 
(1d) nolu denklemin  x ’e göre türevini alırsak; 
 
 

0..2 21 =+= E
x xff

xd
Ad

 

 

2

1

.2 f
fx E −=                (9) 

 
 
elde edilir. xA  alan değişiminin ekstramumlarını bulmak için xA ’in ikinci dereceden türevi alınır. O 
halde; 
 

22

2

.2 f
xd

Ad x =              (10) 

 
elde edilir. 
 
Eğer  2f 〈 0   ise   xA   maksimumdan geçer.  
 
Eğer  2f 〉 0   ise   xA   minimumdan geçer. 
 
Örnek olarak; eşdeğer alanlar arasındaki geçişi göz önüne alırsak; 
 

12 1 fKf −−=   ifadesinde 1=K   konursa, 
 

12 ff −=    eşitliği elde edilir.  
 
(9) denkleminde yerine konursa 5,0=Ex    elde edilir.  Zaten bu geçiş durumu için xA ’in her zaman 

5,0=Ex ’te maksimumdan geçtiği daha önce belirtilmiştir [11,17]. 
 
(10) denkleminde aynı şekilde 12 ff −=   yerine konursa; 
 

( ) 112

2

2.2 ff
xd

Ad x −=−=    elde edilir. Burada 1f >0 olduğundan belirlenen sınırlarda (0 〈 x  〈1 ) ; 

xA ‘in bir maksimum değer aldığı görülür. 
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Şimdi genel olarak geçiş durumlarının ekstramum değerlerini (9) denklemini göz önüne alarak, Şekil 
2’deki grafikte görüldüğü gibi Ex ’nin 1f ’e göre değişimi 1〉K  ve 1〈K  durumlarına için irdelemesi 
aşağıdaki gibi yapılır. 
 
(9) denkleminde (7) denklemi yerine konursa; 
 

 ( )
1

11

5.0

f
K

x E −
−

=             (11) 

ve  
 

( )

Ex

Kf
12

1.1.21

−
−=             (12) 

şeklinde ifade edilir. (7) ve (12) denklemlerine göre K alan oranının çeşitli değerleri için Ex  ekstramum 
değerlerinin 1f ’e göre değişimleri Şekil 2’de genel olarak gösterilmiştir. Ekstramum değerlerinin 
maksimum mu yoksa minimum mu olduğunu belirlemek için aşağıdaki tablolar oluşturulmuştur.  
 
Tablo 2. 1〉K  İçin Ekstramumların İncelenmesi 
 

Ex  -∞                 -1           0        0,25           0.5         0,75             1               +∞   

 

( )

Ex

Kf
12

1.1.21

−
−=

 

 

( )1−K  ( )1.
3
2

−K  0  ( )1−− K  -∞ 

 
 
+∞ ( )1.3 −K ( )1.2 −K  ( )1−K  

 

12 1 fKf −−=  
 

0  ( )1.
3
1

−K    ( )1−K ( )1.2 −K +∞ 

 
 
-∞ ( )1.2 −− K ( )1−− K     0 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 2’den 1〉K durumu için,  xA  alan değişiminin 5,0〈x  değerleri için minumum ve 5,0〉x değerleri 
için maksimum olabileceği görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

incelenen aralık 

MaksimumMinimum



  ___________________________________________ 372 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Teknolojik Araştırma Bildirisi

Tablo 3. 1〈K  İçin Ekstramumların İncelenmesi 
 

Ex  -∞                 -1           0        0,25           0.5         0,75             1               +∞   

 

( )

Ex

Kf
12

1.1.21

−
−=

 

 

( )1−K  ( )1.
3
2

−K  0 ( )1−− K  +∞ 

 
 
-∞ ( )1.3 −K ( )1.2 −K  ( )1−K  

 

12 1 fKf −−=  
 

0  ( )1.
3
1

−K    ( )1−K ( )1.2 −K -∞ 

 
 
+∞ ( )1.2 −− K ( )1−− K     0 

 
 
 
 
 
 
 
Tablo 3’den görüldüğü gibi 1〈K  durumunda xA  alan değişiminin  5,0〈x  değerleri için maksimum ve 

5,0〉x değerleri için minimum olabileceği görülmektedir. 
 
Gerçekte incelediğimiz geçiş durumları için Tablo 2 ve Tablo 3’den elde edilen sonuçların 
irdelenmesinde dikdörtgenden dikdörtgene ve elipsten dikdörtgene geçişler için, geliştirilen  (3) ve (4) 
denklemleri tekrar düzenlenirse;   
 

( ) ( ) ( ).1..21.,
2

1 t
KttKKtf −+−

=         ( 3a) 

 

( ) ( ) ( ) .
.

.2.1..2,
2

1
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −+−
=

π
π

t
KttKKtf        ( 4a) 

 
şeklinde yazabiliriz. t〉0 olduğundan (3a) ve (4a) denkleminde 1〉K  için daima pozitiftir. 
 
Şekil 2’de görüldüğü gibi xA  alan değişiminin ekstramum değerleri, K alan oranları için 1f  

parametresine göre değişimi görülmektedir. Burada (9a) denklemi ile belirlenen Ex  değerinin hangi 
aralıkta kaldığının belirlenmesi gerekir. Şimdi bu durumları inceleyelim; 

incelenen aralık 

MinimumMaksimum
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Şekil 2. Alan Değişiminin Ekstramum Değerinin Genel İncelenmesi 
 
a) 1〉K  olması durumunda 01〉f  dır.  
 
1) Eğer ( )1.21 −≥ Kf  ise 02 〈f  dır. Bu durumda 15,0 ≤〈x  aralığında alan değişimi bir 

maksimumdan geçer.  
 
2) ( ) ( )112 1 −〉≥− KfK  aralığında ise yine 02 〈f dır. Fakat 1〉x ’de bir maksimumdan geçer. 

Buda alan değişiminin 10 ≤≤ x  aralığında lineer konuma göre pozitif bir sapmasını gösterir. 

Maksimum değer 1〉x  de olduğu için, incelediğimiz aralığın dışındadır. 
 
3) 11 −= Kf  ise 02 =f  dır. Bu durumda lineer geçiş koşulunu sağlar.  
 
4)    ( )10 1 −〈〈 Kf  aralığında ise 02 〉f  dır. Bu durumda alan değişimi 0〈x  değerlerinde minimumdan 

geçecektir. O halde 10 ≤≤ x  aralığında alan değişimi lineer konuma göre bir sapma gösterecektir. 

Çünkü x  -∞’dan gelip 0=x ’da bir minimum değer alabilir. x ; 01 =f ’dan itibaren azalarak 

11 −= Kf  ‘e asimptot olmaktadır.  Bu da incelediğimiz sınırın dışına çıkmaktadır. Yani 0〈x  
olmaktadır. 
 

K
〈1

 iç
in

 L
in

ee
r G

eç
iş

 

K
〉1

 iç
in

 L
in

ee
r G

eç
iş

 

f1 
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5)   İncelenen geçiş durumları için (3a) ve (4a) denklemlerinden 1〉K  için 01〉f  olduğundan 

01 =f ’da bir ekstramum değeri bulunması mümkündür. Buda 1=x  noktasına tekabül eder.  
 
b) 1〈K  olması durumunda (3a) ve (4a)  denklemleri 01 ≥f  veya 01〈f  değerleri alabilir.  
 
1) Eğer 01 ≥f  ise 02 〈f  olacağından (9a) denkleminden belirlenen  Ex  değeri için alan değişimi 

5,00 〈≤ x  aralığında bir maksimumdan geçer.  
 
2) ( )10 1 −〉≥ Kf  aralığında ise 01〈f  ve 02 〈f dır. Bu durumda alan değişimi 0〈x  değerlerinde 

maksimumdan geçer ve böylece  10 ≤≤ x  aralığında lineer konuma göre pozitif bir sapma gösterir.  
 
3) 11 −= Kf  ise 02 =f  dır. Bu durumda lineer geçiş koşulunu sağlar.  
 
4) ( ) ( )112 1 −〈〈− KfK  aralığında ise 01〈f ve 02 〉f  dır. Alan değişimi 1〉x  değerlerinde minimum 
değer alır. Bu durumda alan değişiminde lineer konuma göre azalan bir sapma görülür. 
 
5) (3a) ve (4a) denklemlerinden görüldüğü gibi 1〈K  değerlerinde 01 =f  değeri alabilir. Bu durumda 

02〈f  olacağından alan değişiminin maksimum değer alabileceği görülür. Bu durumda; 0=x ’da 

maksimum değer alabilir. 0=x ’dan itibaren 11 −= Kf ’e asimptot olur. Bu da incelediğimiz sınırın 

dışına çıkar( 0〈x ).  
 
6) 1〈K için daima ( )1.21 −〉 Kf  değerleri aldığı görülür. O halde burada incelenen geçiş durumları için 

10 ≤≤ x aralığında alan değişiminin bir minimumdan geçmesi söz konusu değildir. 
 
 
 
 
4. EŞDEĞER KONİKLİK AÇISI 
 
Giriş ve çıkış kesit alanları ve kesit şekilleri farklı geçiş boruları ve kanallarını tanımlamada kullanılan 
en uygun parametrelerden biri eşdeğer koniklik açısıdır. Şekil 3’te şematik olarak gösterilen böyle bir 
geçiş borusu boyunca kesit alanlarını dairesel gibi düşünürsek; tanımlanan eşdeğer yarıçaplardan 
yararlanarak eşdeğer koniklik açısı belirlendi[11, 12, 17]. Buna göre; geçiş borusu ekseni boyunca bir 
x mesafesindeki yarı eşdeğer koniklik açısı değişimi: 
 

 
 

Şekil 3. Eşdeğer Koniklik Açısı Tanımı. 
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(a) Kesit geometrisi düzgün olmayan geçiş borusu. 
(b) Eksen boyunca alan değişimi (a)’daki geçişe eşdeğer olan konik geçiş borusu 

xx

x
e

A

xKfKf
l

R
d
dR ⋅⋅+

⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==Φ

),,(2),,(
2

tan 211 βαβα
    (13a) 

veya 
 

xx

x
e

A

xKtfKtf
l

R
d
dR ⋅⋅+

⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==Φ

),(2),(
2

tan 211       (13b) 

 
şeklinde ifade edilir. Burada; 
 

π/11 AR =  ve π/22 AR =  eşdeğer yarıçaplar. 
 

eΦ : Yarı eşdeğer koniklik açısı. 
 
Geçiş borusu ve kanalı 10 ≤≤ x  aralığında olduğundan eşdeğer koniklik açısı 0=x  ve 1=x ’de 
sınır değerlere sahip olacaktır. Tasarımda bu sınır değerler esas alınmalıdır. Eksen boyunca alan 
değişimi incelendiğinde; bu sınır değerleri arasında  1〉K , 1=K  ve 1〈K olması durumlarında alan 
değişiminin nasıl bir davranış gösterdiğini bundan önceki bölümde inceledik. 
 

1〉K  ise, 02 ≠f  olması durumunda alan değişimi lineer konuma göre bir sapma göstereceğinden 
eşdeğer koniklik açısının da belirli bir değerinden sonra da akışta cidarlardan ayrılmalar söz konusu 
olacaktır. Dolayısıyla bu değerlerin üzerinde kayıplar artacağından tasarımda bu değerler göz önünde 
bulundurulmalıdır. 1〈K  ise, genel olarak eksen boyunca geçiş borusu alanında bir daralma meydana 

gelecektir. Fakat 0=x  ve 1=x ’deki sınır değerlerinde eΦ  açıları büyüyebilir. Bu durumda cidardan 

ayrılmalar meydana gelebilir. 1=K  durumunda 0=x  ve 1=x ’de eşdeğer koniklik açıları aynı olup 
ters işaretlidir.  
 
Geçiş borularında alan değişimi genişleyen ve daralan bir değişim gösterdiğinden burada geçiş 
borusunu bir yayıcı ve daralan bir boru gibi ele alabiliriz. Literatürde yayıcı ve sürekli daralan borulara 
ait ampirik değerlerden yararlanarak tasarımı gerçekleştirmek daha kolay olacaktır. Örneğin 
yayıcılarda toplam eşdeğer konikli açısı 10º’nin üzerine çıktığında kayıpların arttığı ve sürekli daralan 
borularda 40º ile 60º’nin üzerine çıkıldığında çıkışta akışta bir daralma söz konusu olduğundan geçişi 
bir ani daralma şeklinde yapmak daha ekonomik olacaktır.  
 
 
 
 
5. SONUÇLAR 
 

1. Geçiş borusu boyunca elde edilen alan değişiminin ekstramumlarının tam analitik çözümü 
geçiş borularının genel durumuna uyarlandı. 

 
2. İncelenen aralıkta ( 10 ≤≤ x ) alan değişimi; eşdeğer kesit alanları arasındaki geçişler için 

5,0=x ’te daima bir maksimumdan geçer, fakat farklı kesit alanları arasındaki geçişlerde ise 
lineer veya lineer konumdan sapmalar şeklindedir. Belirli K değerlerinde maksimum değer 
aldığı halde belirlenen sınırlar arasında bu değişimin minimum bir değer almadığı belirlendi. 
Fakat 1〈K durumu için 1=x de ( )1.21 −= Kf  değerinde bir minimumdan geçebileceği ve 
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aynı şekilde  1〉K  durumu için 0=x da 01 =f  değerinde bir minimumdan geçebileceği 
görülmüştür. 

 
3. K’nın farklı değerlerinde xA  alan değişimi bir ekstramuma sahip olacaktır. Fakat burada 

önemli olan bunun 10 ≤≤ x  aralığında olup olmadığıdır. Eğer değilse ( )11 −= Kf  veya 

02 =f  durumuna tekabül eden lineer değişime göre, azalan veya artan sapmalar bu aralıkta 
meydana gelir.  

 
4. Yukarıda irdeleme yapılırken 1〉K  değerleri için 12 >f  durumunda 0=x  ve 01 =f  için bir 

minimum değer alabileceğinden bahsettik. Bu nedenle K’nın belirli bir değeri için bu durumun 
gerçekleşebileceği fakat diğer K değerleri için alan değişiminin 5,00 ≤≤ x  aralığında lineer 

konuma göre azalan bir değişim gösterir. Diğer yandan 1<K  ve 02 >f  durumu için 1=x  

ve 01 =f  için bir minimum değer alabilir. Yine aynı şekilde bu durum için K’nın belirli bir 

değerinde gerçekleşir. Fakat diğer K değerleri için xA  alan değişiminde 15,0 ≥> x  
aralığında lineer konuma göre azalan bir değişim gösterir.  

 
5. Ex , f1 ve f2’ nin; K’ya, n’ye veya p’ye göre değişimleri aynı grafik üzerine taşınması 

durumunda irdeleme belki de daha kolay yapılabilir. Fakat bu durum çalışmamız kapsamın 
alınmamıştır.  

 
6. Eşdeğer koniklik açısı tanımı ile geçiş borularının tasarımını daha sistematik bir şekilde 

yapabiliriz. Burada önemli olan sınır eşdeğer koniklik açılarının belirlenmesidir. 
 

7. metin içinde de belirttiğimiz gibi burada tasarım üzerinde durduk. Öte yandan akışla ilgili 
direnç ve yersel kayıplar da büyük önem taşımaktadır. Bununla ilgili ampirik formüllerden 
yararlanılabilir. Bu konuda deneysel çalışmalar çok yaygın olmamakla beraber literatürde bu 
bilgilere ulaşılabilir[2, 3, 4, 7, 9, 11, 18, 19, 20, 21]. 

 
8. ayrıca ampirik formüllerle yapılan hesapların sayısal akışkanlar mekaniği (CFD) ile 

karşılaştırılması düz borular ve ani daralma durumu için yapılmıştır[22]. Çeşitli geçiş boru 
tipleri için daha geniş çalışmaların yapılmasında büyük yarar vardır.   

 
 
 
SEMBOLLER 
 

1A  : Giriş kesit alanı 

2A  : Çıkış kesit alanı 

xA  : x apsisine ait kesit alanı 

xA  : Boyutsuz kesit alanı 

ba,  : Dikdörtgen kesitin kısa ve uzun kenarları 
ba 2,2  : Elips kesitin küçük ve büyük eksenleri 

dc,  : Dikdörtgen kesitin kısa ve uzun kenarları 
dc 2,2   : Elips kesitin küçük ve büyük eksenleri 

21 , ff  : βα , ve K veya t ve K’ya bağlı büyüklükler 
K : Çıkış kesit alanının giriş kesit alanına oranı 
l : Geçiş borusunun uzunluğu 
Rx : x apsisine ait eşdeğer yarıçap 
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R1, R2 : Giriş ve çıkış kesiti yarıçapı ve eşdeğer yarıçaplar 
x  : Eksenel koordinat 
x  : Boyutsuz eksenel uzunluk 

Ex  : Ekstramum değerin apsisi 
α  : Girişteki kenar ve eksen oranları 
β  : Çıkıştaki kenar ve eksen oranları 

eΦ  : Yarı eşdeğer koniklik açısı 
t : Giriş ve çıkıştaki kenar ve eksen oranlarının çarpımı veya bölümü 
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YÜZME HAVUZLARINDA HİJYEN 
VE FİLTRASYON 

 
 

Üzeyir ULUDAĞ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Ülkemizde, yüzme havuzları ve su aktivitelerini içeren yatırımlar hızla artmaktadır. Özellikle turizm 
yatırımlarında yüzme alanları boyut olarak büyümekte ve çeşitlenmektedir. Ülkemizdeki termal 
kaynakların yoğun olması nedeni ile termal otel, sağlık otelleri, SPA merkezlerine ilgi artmış bu alanda 
yatırımlar hızlanmıştır. Yüzme alanları; eğlence, dinlence, spor, eğitim, sağlık amaçlı olmak üzere, 
toplumun her kesimi ve yaş grubu tarafından tüm mevsimlerde kullanılmaktadır. Yüzme alanlarının 
yoğun kullanımı sağlık ve güvenlik sorunlarını gündeme taşımakla birlikte, konunun ekonomik ve 
toplum sağlığı boyutu da öne çıkmıştır. 
 
Yüzme havuzu suyu içilebilir nitelikte olmalıdır. İçilebilir suyu elde etmek ve sürekliliğini sağlayabilmek 
için, tesisin proje yapımından, uygulamasına ve işletmesine kadar tüm aşamalarda ilgili standartlara 
ödünsüz uymak gerekmektedir. 
 
Bildiri de; içilebilir nitelikte su elde etmek için uyulması gereken hijyen kuralları, filitrasyon tesisi proje 
ve uygulamasında kullanılan standartlar uygulamalı kompleks bir proje çözümü ile birlikte 
anlatılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yüzme havuzu, Filtrasyon, Hijyen 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The investments of swimming pool and water activities are growing up rapidly in our country. 
 
Expecially swimming areas sizes are growing up and become varied in the turism investments. We 
have a lot of thermal sources in our country hence the interests of thermal hotels, healthy hotels, SPA 
centers are growing up, investments to these fields are too strong. 
 
Swimming areas are used by everybody at everyage and from everywhere in every season for fun, 
vacation, sport, education and health. Densely using of these swimming areas brings 
 
some healthy and security problems and the economic structure and the healty format comes into 
prominence. 
 
Quality of the swimming pool’s water should be drinkable level. In order to get this kind of quality level, 
all necessary standarts should be applied beginning from the project, construction, installation of the 
pool and managing 
 
In this bulletin, the necessary hygiene rules to be followed in order to get drinkable quality level, the 
standarts for the projects and applications of the filtration plants will be explained together with a 
complex project solution. 
 
Key Words: Swimming pool,Filtration,Hygiene. 
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1.0 YÜZME HAVUZLARINDA HİJYEN 
 
Hijyen genel anlamda “sağlık bilgisi, sağlık koruma” olarak adlandırılır. İnsanlar günlük yaşamında 
bulunduğu her aktivitede sağlığını korumak için kendine göre önlemler alır ve uygulamaya çalışır. 
Sanayinin gelişimi sonucu, endüstri toplumu bilgi çağı toplumu olarak adlandırılan bugünkü yaşam 
düzeyimizde, insanlar birçok aktivitesini toplu olarak yapmak zorundadır (yemek yenilen restoranlarda, 
okullarda, hastanelerde, spor salonlarında, iş merkezlerinde insanlar zorunlu olarak bir arada 
olmaktadır). Toplu yaşamın gerçekleştiği ortamlarda, insanlar birbirinden, ortamdan, ortak kullanılan 
alanlardan veya eşyalardan, bulaşan mikroorganizmalardan ve virüslerden etkilenerek sağlıklarını 
kaybetmekte, tedavi olabilmek için de ciddi kaynaklar tüketilmektedir. İnsanların sağlığını koruyarak 
toplu aktivite yapabilmesi için; işletmeler, yerel yönetimler bu tür yerlerde kurallar oluşturarak bunlara 
uyulmasını zorunlu tutmuşlardır. Bu kuralları bazı işletmeler hijyen kuralları başlığı altında yönetmelik 
haline getirmiştir. 
 
Genel kullanıma açık yüzme havuzları, insanların toplu olarak yararlandığı, yüzdüğü, spor yaptığı, 
fiziksel sorunlarına çözüm aradığı, eğlendiği açık kapalı ortak alanlardır. Aquaparklar, otel havuzları, 
yazlık kışlık site havuzları, terapi havuzları, dalga havuzları, masaj havuzları, termal havuzlar Genel 
Kullanıma Açık Havuzlar olarak adlandırılırlar. 
 
Genel kullanıma açık yüzme havuzlarında havuzun konumu ne olursa olsun, havuz ve eklentilerinin 
(denge, tankı makine dairesi ) ve yüzücülerin kullandığı tüm mahallerin sağlık, güvenlik kurallarına 
uygun tesis edilmesi ve işletme sırasında sürekliliğinin sağlanması zorunludur. 
 
Yüzme havuzlarında havuz suyunun temizliği veya kirliliği su içindeki yabancı maddelerin miktarına 
bağlıdır. Havuza girenlerden ve çevreden gelen mikroorganizmalar; havuz suyuna katılan oksitleyici 
dezenfeksiyon maddeleri tarafından yok edilir. Dezenfektan ve yosun öldürücüler en geç 30 saniyede 
koli basili ve mikroorganizmaları yok etmelidirler. Havuza giren insanlardan ve çevreden gelen (Toz ve 
diğer kirler) ve suda asılı (kolloidal) vaziyette bulunan mikroorganizmalar ve organik esaslı kirleticiler 
su hazırlama tesisatı yolu ile sudan uzaklaştırılırlar.(Fiziksel arıtma)Su hazırlama tesisinde; 
 
-Topaklama(Çökeltme ) 
-Filitrasyon. 
-Oksidasyon +Dezenfeksiyon  
 
İşlemlerinin kombinasyonlarına ihtiyaç vardır. Havuz suyu dezenfeksiyon maddeleri minimum 
konsantrasyonda olmalıdır. Dezenfeksiyon için sadece TS 11899 standartlarında belirtilen kimyasallar 
kullanılabilir.(Havuz kimyasalları ve dezenfektanlar Sağlık Bakanlığının 2007 tarihinde çıkarttığı 
genelgeye göre sağlık bakanlığından izinli olmak zorundadır aynı zamanda havuz kimyasallarını 
kullanan teknisyeninde sertifikalı olma zorunluluğu bulunmaktadır.)Su hazırlık tesisinde sistemden 
uzaklaştırılamayan maddelerin konsantrasyonu, sisteme su ilave edilerek istenen sınırlar içinde 
tutulur. Su hazırlık tesisinin ve dezenfeksiyonun etkililiği, tesiste kullanılacak ekipmanların TS 11899 
standartlarına uygun seçilmesine, Havuz içindeki su dağılım sisteminin hidrolik kurallara uygun 
yerleştirilmesine, İşletmenin standartlara uygun yapılmasına bağlıdır. Havuz suyu sirkülasyonu ve su 
hidroliği havuz içindeki suyun parametrelerinin her yerde aynı olmasını düzenleyebilmeli, kirliliğin en 
kısa yoldan havuz suyundan uzaklaştırılmasını sağlayabilmelidir. 
 
 
 
2.0 PROJE UYGULAMASI 
 
Proje uygulamasında, ülke genelinde yaygın olarak spor amaçlı, sosyal tesislerde, sitelerde tercih 
edilen Genel kullanıma açık 12.5X25.0 X2.20 Boyutlarındaki havuz işlenecektir. Yüzme havuzu açık 
ve tatlı su kullanılacaktır. 
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2.1 FİLTRASYON TESİSATI HESAPLAMALARINDA KULLANILAN FORMÜLLER VE TABLOLAR 
 
A- FORMÜLLER 
 
        A..n 
N = ——    1/h 
         A 
 
          N 
Q = ——    m3/h 
         K 
 
          Q 
Fa = ——     m2 
         νƒ 
 
              4 . Fa 
D =  √ ———   m 
               π 
 
A Havuz alanı (m2) 
D Filt çapı (m) 
Fn Filtre sayısı (Ad) 
Fy Filtre yüzeyi (m2) 
N Anma yüzü (havuzların kullanım kapasitelerini ölçmek için temel alınan saat başına kişi 
 sayısıdır) 
N Kullanıcı frekansı (saat başına düşen havuzdaki yüzücü değişimi) 
a Kişi başına düşen su alanı (m2)   (tablo 3) 
Q Sirkülasyon debisi (birim zaman içinde su hazırlık tesisinden geçen su miktarı) m3/h 
Fa Toplam filtrasyon alanı 
νƒ Filtreleme hızı m/h (Tablo 1) 
K Yüklenebilme faktörü 1/m3 (klorlu sistemde 0,5, ozon ilaveli sistemlerde 0,6 olarak alınır) 
 
Tablo 3’de havuzların kullanım amaçlarına uygun formüller ve ampirik değerler verilmiştir. Proje 
hesaplamalarında bu tablodan yararlanılır. 
 
 
B- TABLOLAR 
 
Tablo 1. Tek Tabakalı Filtreler İçin Tanecik Grubu –Tabaka Yüksekliği–Filtrasyon Hızı (vf)  
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Tablo 2. Çok Katlı Filtreler İçin Tanecik Grubu – Tabaka Yüksekliği – Filtrasyon Hızı   (vf)   
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Tablo 3. Havuzların Su Derinliği, Kişi Başına Düşen Su Alanı, Anma Yükü ve Sirkülasyon Debisi 
 

 
 
 
 
 

3.0 ÖRNEK UYGULAMA 
 
A = 12,5X25,0 = 312,5 m2 
h = 2,20 m 
V = 312,5 x 2,20 = 687,5 m3 
 
        A.n      312,5x1 
N = —— = ———– = 69,4  70  1/h 
         A            4,5 
 
 
        N        70 
Q = —– = —— = 140 m3/h 
         K       0,5 
 
         Q       140 
Fa = —- = —— = 4,6 m2 
        Vf       30 
 
a 4,5 m2 (tablo 3) 
n 1/h 
k 0,5    1/m3 
vf 30 m/h  (Tablo 1) 
 
 
3.1 FİLTRELE SEÇİMİ 
 
Filtre çapı hesabı yukarıda verilen formülle hesaplanabilir. Ancak, kum filtrelerini piyasada üretilen 
standart çapları dikkate alarak Tablo 3’den seçmemiz doğru olacaktır. Kum filtreleri, polyester ve cam 
yünü malzemeler kullanılarak tek tabakalı ve çok tabakalı olarak üretilir. Örneğimizde tek tabakalı kum 
filtresi kullanılacaktır. 
 
Tablo 4’e baktığımızda 1800 mm’lik filtrenin uygun olduğunu görüyoruz. 
 
          Fa         4,6 
Fn = —— = —–— 1,81   2 AD    φ 800 mm’lik kum filtresi seçilir 
          Fy        2,54 
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Tablo 4. Filtreler İçin TS 11899’a Göre Hesaplanmış Bazı Ölçü ve Min. Kapasiteler 
 

 
 

    *Tek tabakalı filtrelerde filtreleme hızı en fazla 30 m/h alınır. 
  **Yalnızca çok tabakalı filtrelerde 50 m/h hıza müsaade edilmektedir. 
***Tek tabakalı ve çok tabakalı filtrelerde deniz suyu ve min. Su kullanılırsa hız 20 m/h alınır. 

 
 
3.2 FİLTRE KUM MİKTARI 
 
Filtre kum miktarı aşağıdaki tablodan seçilir. Tek tabakalı kum filtresi kullandığımıza göre, 1800 mm’lik 
bir filtrede kullanacak kum miktarı;(Tablo5) 
 
0,50 – 1,00 mm 4875 kg 
1,00 – 3,00 mm 400 kg 
3,00 – 5,00 mm 800 kg 
 
toplam 6,075 kg %98 SiO2 içeren kuvarz kum kullanılacaktır. 
 
Tüm hesaplamalarımızda olduğu gibi, buradaki hesap ve tablolar TS 11899’a uygundur. Ancak 
piyasada satılan filtrelerin tümünün yaygın olarak standartlara uygun olduğunu söyleyemeyiz. Proje 
yapımı sırasında piyasadaki filtre üretici veya ithalatçıların ürün tablolarından da yararlanabilir. 
 
 
Tablo 5. TSE 11899’a göre Hesaplanmış Tek Tabakalı Filtre Min. Tabaka Yükseklikleri 
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4.0 HAVUZ SİRKÜLASYON POMPA SEÇİMİ 
 
Havuz sirkülasyonu pompaları, metal gövdeli veya termoplastik gövdeli olarak üretilir. Pompaların 
emiş ağzı tarafında ön filtre (kıl tutucu) bulunur. Ön filtreler pompa gövdesi ile aynı malzemeden 
yapılmıştır ve piyasada akuple edilmiş vaziyette satıldığı gibi, piyasadan alınacak pompaya ayrı 
üretilen paslanmaz çelikten veya PVC’den imal edilmiş hazır ön filtrelerde akuple edilir. Ön filtrelerin 
kapakları kolay açılabilir ve sızdırmaz contalı olmalıdır. Ön filtre sepetleri paslanmaz olmalıdır. Yüksek 
basınç ve debili pompalar metal gövdeli, sessiz çalışması için de 1400 D/D tek kademeli olmalıdır. 
Termoplastik gövdeli pompalar 2800 D/D olabilir. Pompa seçiminde toplam debi, bir veya birden fazla 
pompaya bölünebilir. 
 
Örneğimizde debi Q = 140 m3/h’dir. İşletme koşulları ve ters yıkama sırasındaki debiyi, dip 
süpürmesini de dikkate alırsak toplam debiyi 3’e bölmemiz uygun olacaktır. Buna göre; 
 
Qp = 140 / 3 = 46,66 ∼ 47 m3/h alınır. 
 
Pompa manometrik basıncının tespiti için; 
 
• Kum filtresi direnci (temiz halde)    5,00 mSS 
• Denge ankı minimum su seviyesi ile havuz su yüzeyi arasındaki 
   dikey mesafe, normal şartlarda takriben    2,50  mSS 
• Boru kaybı (takriben)      2,50  mSS 
• Lokal kayıplar (vana, fittings v)     1,00  mSS 
• Kum filtresi kirlendiği an ilave direnç    3,00  mSS 
        14,00  mSS 
 
Örneğimizde; 3 asıl 1 yedek olmak üzere Qp = 47 m3/h, Hm = 15 mSS termoplastik gövdeli pompa 
seçilir. 
 
 
5.0 BORU SEÇİMİ VE BORU ÇAPLARININ BELİRLENMESİ 
 
Yüzme havuzları filtrasyon tesisatında yaygın olarak 6-10 Atu basınca dayanıklı PVC içme suyu 
borusu kullanılır. Boru tesisatı, teknik ve hidrolik gereklere göre yapılır. Emiş yönündeki tesisatta 
zararlı olabilecek vakum oluşumunu engelleyici önlemler alınmalıdır. 
 
Betonarme inşa edilen yüzme havuzlarında, statik açıdan havuz çanağına giren çıkan boru çapları 4´´ 
(110 mm)den fazla olmamalıdır. Örneğimizdeki havuz betonarme olarak inşaa edilecektir, tabandan 
beslemeli ve üstten taşmalı olacaktır. Tabandan beslemeli havuzlarda filtrasyon ve dezenfeksiyondan 
geçen toplam debi havuz tabanından homojen dağılım gösterecek şekilde verilerek %100’ü üsten eşit 
olarak taşırıldıktan sonra savaklara alınır, savaklardan takriben 3 m aralıklarla dikey olarak 
yerleştirilmiş PVC borularla ana taşma borusuna alınır, ana artel borusu da belli bir eğimle doğal akışlı 
olarak denge tantına alınır. 
 
TS 11899’a göre, filtrasyon tesisatında emiş hattındaki borularda emiş hızı 1,5 m/sn’yi, basma 
hattında ise 2,5 m/sn’yi geçmemelidir. Tama hattında ise dikey iniş borularındaki hız 0,75 m/sn, ana 
artelde eğime göre alınması gereken boru su hızları ise şöyledir: 
 
 
Eğim   %1  %1,5  %2 
 
En fazla hız m/sn  0,55  0,75  1,0 
 
                   Q 
PVC borularda boru iç çapı diç=18,8 √ ------              ampirik formülü veya ek (1)’deki diyagramdan 
hesaplanır.                            ν 
                    
Formülde; Q = m3/h, ν = m/sn, Diç = mm olarak alınır. 
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5.1 EMİŞ HATTI BORU HESABI 
 
Örnek projemiz, tabandan beslemeli üstten taşmalı olduğu için, %100’ü taşırılan toplam debi denge 
tankına alınır, denge tankındaki su ise, yine toplam debi dikkate alınarak emilir. Toplam debimiz Q = 
140 m3/h idi. 
 
Emiş hızı ν = 1,5 m/sn alındı. 
 
                      140 

diç = 18,8 √ —— 
                       1,5 
 
diç = 181,62 mm 
 
seçilen boru φ 200 mm 10 atü ve, 
 
Bazı proje uygulamalarında, emiş borusu üzerinde kullanacağımız vana ve çalparaların çapı, işletme 
koşulları da dikkate alınarak toplam debi bölünerek boru çapı düşürülüp emiş sayısı artırılır. Filtrasyon 
tesisatıda PVC küresel ve kelebek vanalar kullanılır. 
 
Tabandan beslemeli üstten taşmalı havuzlarda toplam debi denge tankından emilir, sistem çalışırken 
havuz tabanında bulunan dip emişlerden emiş yapılmaz, ancak havuzun doğal boşaltması ve 
filtrasyon tesisatındaki pompalarla cebri boşaltması sırasında havuz dip emişleri kullanılacağından, 
havuz dip emiş borularının çapı da %100 debi emileceği dikkate alınarak hesaplanır. Havuz çanağına 
en fazla φ110’luk boru gireceğinden φ110’luk borudan v = 1,5 m/sn hızda geçecek debi bulunur, bu 
toplam debiye bölünerek dip emiş sayısı belirlenir. Ek 1’deki tabloya bakarsak bu koşullarda φ110’luk 
borudan 11.6 lt/sn su geçtiğini buluruz. 
 
                               140 
Toplam debimiz;  ——-  m3/h = 38,88 lt/sn olduğuna göre; 
                                3,6 
 
                                       38,88 
Havuz dip emiş sayısı;  ——– = 3,35 ∼ 4 adet olur. 
                                        11,6 
 
Havuz dip emiş süzgeci, havuz tabanına sökülebilir olacak şekilde düşünülmeli, boyutlarını belirlerken 
delik çapları 6 mm’yi geçmemeli ve emiş hızı 0,5 m/sn’yi geçmemelidir. 
 
 
5.2 BASMA HATTI BORU HESABI 
 
Basma hattı hızı ν = 2,5 m/sn. Alındı. 
 
                     140 
diç = 18,8 √ —— 
                      2,5 
 
diç = 140,6 mm 
Seçilen boru φ160 mm 10 atü PVC. 
Hesaplanan boru çapı ana güzergah için yapılmıştır. Havuz beslemesi tabandan olacağı, radye temel 
içine φ110 mm’den büyük çapta PVC boru giremeyeceğinden, besleme ana borusu bölünerek radye 
içine girecekatir. Deneyimlerimize göre havuz tabanına 4 koldan φ90 110 atü PVC boru ile girebiliriz. 
Hesaplarsak; 
 
140/4 = 35 m3/h 
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                       35 
diç = 18,8 √  —— 
                       2,5 
 
diç = 70,3 mm 
 
Seçilen boru φ90110 atü olduğunu teşit etmiş oluruz. 
 
Havuz radye içine giren 4 ad. φ90 boru üzerine de besleme nozulu boru parçalarının eşit olarak 
daıtımını sağlamak için, yine PVC’den φ63 mm’lik boru bağlanması gerekir. Kaç adet bağlanttı 
yapacağımızı bulmak için besleme nozulu sayısını tespit etmek gerekir. Besleme nozulu sayısı TS 
11899’a göre; 
 
Havuz derinliği ≤1,35 m ise 6 m2’ye 1 ad. 
 
  1,35 >  m ise 8 m2’ye 1 ad. alınır. 
 
Örnek projemizde havuz alanı 312,5 m derinlik ise 1,35 m’den büyük olduğuna göre besleme nozul 
sayısı; 
 
 
 
          312,5 
Bn = ———  = 39,06 ∼ 40 ad. olarak alınır. 
             8 
 
 
5.3 TAŞMA HATTI BORU HESABI 
 
Taşma borusu ana artel hesaplarından önce, dikey boruların çap ve sayısını belirleyelim. Betonarme 
içine φ110 mm’lik çaptan büyük boru girmeyeceğine göre φ90’lık borudan 0,75 m/sn hızda geçecek 
debiyi ek 1’den tespit edebiliriz. Tablodan debiyi 4,00 lt/sn olarak buluruz. 
 
Toplam debimiz 140/3,6 = 38,8 lt/sn olduğuna göre; 
 
                                        38,8 
taşma dikey boru sayısı —–— = 9,7 ∼ 12 adet 
                                          4 
 
olarak alındı. 
 
12 adet φ90’lık dikey boru beton aşamasında savak içine eşit aralıklarla yerleştirilir. Daha sonra dikey 
borular ana artele fittingslerle bağlanır. 
 
Taşma hattı ana artel borumuz %2 eğimle denge tankına gideceğinden hızı 1,0 m/sn olarak 
aldığımızda; 
 
                      140 
diç = 18,8 √ ——- 
                      1,0 
diç = 222,4 mm  250 mm’lik 6 atü PVC boru seçilir. 
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5.4 VAKUM HATTI HESABI 
 
Havuz dibinde biriken kirleri belli periyotlarla temizlemek gerekir. Temizleme (süpürme)vakum 
süpürgesi aracılığı ile yapılır. Vakum beton geçiş parçaları havuz inşası sırasında su seviyesinden 30 
cm aşağıya yerleştirilir. Seramik işleri bittikten sonra vakum beton geçiş parçası seramik seviyesinden 
kesilerek vakum nozulu yerleştirilir. Beton geçişin diğer ucu ise PVC boru ile pompa emiş kolektörüne 
bağlanır ve hatta bir vana konulur. 
 
Vakum hattı boru çapları pratik olarak belirlenir buna göre; 
 

1- Vakum nozulları ile pompa emiş kolektörü arası 8 mt ‘ye kadar olan hatlar 63 mm/10 Atü PVC 
b0ru ile 

2- 8 Metreden uzun hatların 75 mm/10 Atü PVC boru ile döşenmesi tavsiye edilir. 
3- Vakum süpürge hortumunun iliştirildiği nozullar havuzun merkezi yerlerinde bulunmalı ve 

tercihen 15 mt hortum yeterli olmalıdır. 
4- Büyük tesislerde vakum hattı için ayrı çalışacak bir pompa kullanılmalıdır. 

 
 
6.0 DENGE TANKI HESABI 
 
Yüzme havuzu suyu üzerinde birikecek kirleri temizleyebilmek için suyun havuz üst seviyesinden 
sürekli olarak her taraftan eşit olacak şekilde taşırılması gereklidir, sistem çalıştığı sürece taşan bu 
suyu havuzda yüzenlerin taşırdığı suyu, ters yıkama sırasında ihtiyaç duyacağımız suyu topladığımız 
ve dip emişler aracılığı ile sisteme entegre edilmiş depoyu rezerv tank veya denge tankı diye 
adlandırıyoruz. Denge tankı havuza yakın, havuz su seviyesinden aşağıda, çoğunlukla betonarme 
olarak inşa edilir. Denge deposu hesabı teorik olarak aşağıdaki formül uygulanarak yapılır; 
 
V=Vv+Vw+Vr 
 
Vv=0.075.A/a 
 
                      -0.144Q/L 
 
Vw=0.052.A.10 
 
Vr=6.Af 
 
V=Denge deposu toplam hacmi. 
Vv=Yüzenlerin taşırdığı su hacmi  m3 
     (Kişi başına ortalama 0.075 m3 alınır) 
Vw=Dalgalanma ve Sirkülasyon sonucu taşan su hacmi m3 
Vr =Filtr ters yıkama sırasında kullanılan su hacmi  m3 
A  =Havuz su alanı   m2 
a  =Kişi başına düşen su alanı m2(Tablo 3) 
Q =Sirkülasyon debisi m3/h 
L =Taşma kanalının uzunluğu m 
Af=Filtre kesit alanı m2. 
 
Yapılan teorik hesaplamalar denge tankında bulunması gereken en az su miktarını verir. Bu hesaplar 
normal koşullar dikkate alınarak yapılmıştır. Deneyimlerimizden gördüğümüz kadarı ile ülkemizdeki 
havuzlarda normal koşullar sağlanamamaktadır. Bu yüzden denge tanklarını pratik olarak 
hesaplamayı projecilerin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Pratik olarak denge tankı havuz hacminin 
10-15 ‘i kadar alınır. Denge deposundaki su eksilmelerini otomatik olarak takviye edecek sistemi 
tasarım aşamasında düşünmek gerekir. Ayrıca denge tankının susuz kalması sistem dengesini 
bozacağından susuz kalmaya karşı önlemler almak gerekir. Denge depoları atmosfere açık olmalı ve 
güvenlik taşması bulunmalıdır. Denge tankı tamamen boşaltılacak şekilde ve temizleme işlemini 
yapabilecek şekilde tasarlanmalıdır. 
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EK 1. PVC BORU KAYIP CETVELİ 
 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yüzme havuzları tasarımdan yapımına ve işletmesine kadar TS 11899  ve ilgili diğer standartlara  
uygun olarak yapılmalı  , yerel yönetimler,Sağlık bakanlığı , Turizm bakanlığı tarafından denetime tabi 
olmalı , projeler  ise TMMOB’nin ilgili odalarınca  mutlaka  kontrol edilmelidir.İnsanların kullanımına 
yönelik tüm tesislerde insan sağlığı önemli olmakla birlikte yüzme havuzlarında konu daha da önem 
kazanmaktadır.Çünkü  
 
her kültür ve yaşta birçok insan aynı suyun içinde bulunmakta ve bu suyu istem dışı  olsada 
içmektedirler.Havuz suyu kirliliği en çok insanlardan kaynaklanmaktadır.İnsanlardan bulaşan virüs ve 
mikroorganizmalar özellikle çocukları ,kadınları ve diğer insanları etkilemekte,kalıcı ve tedavi edilebilir 
hastalıklara neden olmaktadır.Çocuk havuzları filtrasyon ve dezenfeksiyon 
 
tesisleri sağlık açısından mutlaka ayrı projelendirilmeli ,güvenlik açısından büyükler havuzun dan 3 
metre uzakta yapılmalı ve diğer güvenlik önlemleri alınmalıdır. 
 



  ___________________________________________ 392 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Teknolojik Araştırma Bildirisi

KAYNAKLAR 
 
[1] TS 11899 -2007 
[2] MMO yayın No 2003/298-Havuz Tesisatı 
[3] Planung von schwımmbadern-Christoph Saunus.Kremer Verlag Düsseldorf AG-1998. 
[4] Mak.Yük.Mühendisi Sami Bölükbaşı-değişik sektörel dergi yazıları. 
[5] UHE Yayın No:3 Mart 2005. 
[6] UHE Yayın No:1 şubat 2008. 
 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Üzeyir ULUDAĞ 
 
1954 yılında Tokat / Reşadiye doğumlu olan Uludağ, İlkokul ve Ortaokulu Bakırköy’ Merkez 
Ortaokulunda; Liseyi Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesinde tamamlamıştır. DMMA’ si Galatasaray 
Müh. Yüksek Okulu Makine Müh. Bölümünden 1977/78 döneminde; 1984 yılında İ.Ü.İşletme Fakültesi 
İ.İ.E’ den 10.Dönem gece bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetten sonra çalışma hayatına 
mekanik tesisat konusunda başlamış, projecilik ve tesisat şantiye şefliği yapmıştır. 1986 yılından bu 
yana çalışmalarını, ortağı olduğu ARTES Havuzculuk ve arıtma Tes. San. Tic. Ltd. Şti.de 
yürütmektedir. Uludağ sektöre yönelik birçok dergide düzenli yazılar yazmakta, havuz konusunda 
Üniversitelerde konferans, MMO ve Mimarlar odasında  
 
Mühendis, Mimarlar ‘a sertifika eğitim programlarında ders vermektedir. Uludağ; MMO sektör 
dernekleri ve sivil toplum örgütlenmelerinde değişik dönemlerde yöneticilik yapmış ve bu alanlarda 
sosyal mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI 

SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 
 
 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE’DEKİ MEVZUAT 
 

BURAK OLGUN, ORKAN KURTULUŞ, SERDAR GÜLTEK, HASAN A. HEPERKAN 
 

KONUTLARDA ENERJİ PERFORMANSI STANDART DEĞERLENDİRME METODU 
(KEP-SDM) İÇİN GELİŞTİRİLEN ENERJİ SERTİFİKALANDIRMA YAZILIMI  

(KEP-İYTE-ESS) 
 

GÜLDEN GÖKÇEN, MUSTAFA CAN YAMAN, SEÇKİN AKIN, BARAN AYTAŞ, MİTAT POYRAZ,  
M. EMRAH KALA, MACİT TOKSOY 

 
ISITMA VE SOĞUTMA DERECE GÜN SAYILARININ 

ENTEGRASYONU 
 

MURAT BAYRAM, BÜLENT YEŞİLATA 
 

BİNA ENERJİ ANALİZİ VE GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN EĞİMLİ YÜZEYLERE 
GELEN TOPLAM GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI 

 

HÜSAMETTİN BULUT 
 

YATAY KATMANLI TOPRAKLARDA KATMAN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN TOPRAK 
SICAKLIĞINA ETKİSİ 

 

ARİF ÖZBEK, TUNCAY YILMAZ, ALPER YILMAZ, ORHAN BÜYÜKALACA 
 

KONUT DIŞI BİNALARIN YILLIK ENERJİ İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ 
 

NURDİL ESKİN 
 

İYTE KAMPÜS YERLEŞKESİNDE BİNALARIN ENERJİ PERFORMANSLARININ 
KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ: ENERJİ DENETİMİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER 

 

BAŞAK GÜÇYETER 
 

ENERJİ TASARRUFU PERSPEKTİFİNDE BİR KAMPÜS BİNASININ ENERJİ TARAMASI 
ÇALIŞMASI 

 

CAN COŞKUN, ZUHAL OKTAY 
 

STATİK VE DİNAMİK HESAPLAMA METODLARI İLE BİNALARDA ENERJİ 
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ, ÖLÇÜM DEĞERLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

 

MUSTAFA CAN YAMAN, GÜLDEN GÖKÇEN 
 

KONUTLARIN ISITMA SEZONUNDA SEÇİLEN İÇ ORTAM SICAKLIK 
PARAMETRESİNİN ENERJİ-MALİYET-ÇEVRE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 
 

CAN COŞKUN, ZUHAL OKTAY, MUSTAFA ERTÜRK 

 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



 
 
 
 
 
  TESKON 2009 / SEMPOZYUM BİLDİRİSİ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE’DEKİ 
MEVZUAT 

 
 

BURAK OLGUN 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
 
ORKAN KURTULUŞ 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
 
SERDAR GÜLTEK 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
 
HASAN A. HEPERKAN  
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

  
 
  
  
  
  
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



  ___________________________________________ 397 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE’DEKİ MEVZUAT 
 
 

Burak OLGUN 
Orkan KURTULUŞ 
Serdar GÜLTEK 
Hasan A. HEPERKAN  
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Ülkemizde 1980’li yıllardaki ekonomik kalkınma ile enerji üretim ve tüketim dengeleri büyük değişim 
göstermiş ve enerji ithalatındaki artış zorunlu hale gelmiştir. Türkiye, genel olarak enerji üretim 
kapasitesinin enerji talebini karşılayamaması nedeniyle enerji ithal eden bir ülke konumundadır. Bunun 
tabii bir sonucu olarak da enerjinin ve enerji kaynaklarının kullanım verimlilikleri ön plana çıkmıştır. 
Yurdumuz genelinde enerji verimliliği düşüktür. Bu, Türkiye'de bir birim katma değer yaratabilmek için 
diğer ülkelere göre çok daha yüksek miktarda enerji tüketilmesi anlamına gelmektedir. Enerji verimliliği 
konusunda, Enerji Bakanlığı bünyesinde Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ) Genel Müdürlüğü uzun süredir 
çalışmalar yürütmekte olup; enerji verimliliğinin artırılması için etüt, eğitim, bilinçlendirme, istatistik, 
değerlendirme ve mevzuat geliştirme faaliyetleri devam etmektedir. Bu çalışmada, sanayide ve konutlarda 
enerji verimliliği konusunda Türkiye’de yasal mevzuat anlatılmakta, uygulanan/uygulanması planlanan 
teşvik ve yaptırımlar hakkında bilgi verilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerjinin verimliliği, enerji verimliliği mevzuatı. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Energy production and consumption has shown a considerable increase in our country together with the 
economic development in the 80’s and energy imports have become unavoidable. Turkey is in general an 
energy importing country as a result of the unbalance between supply and demand. Hence the efficiency 
and effectiveness of energy and energy sources have become an important issue. Energy efficiency is in 
general low. This means that we have to use more energy to produce unit surplus compared to other 
countries. Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ) has been working on energy efficiency for a long time, through 
surveys, education, awareness programmes, statistics, evaluation and regulation preparations. This study 
explains the legislation on energy efficiency in buildings and the industry in Turkey together with the 
financial support and sanctions. 
 
Key Words: Energy efficiency, legislation on energy efficiency. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Enerji, iktisadi ve sosyal kalkınma için önemli girdilerin başında gelir. Dünya enerji ihtiyacının önemli bir 
bölümünü karşılayan fosil yakıt rezervinin büyük bir hızla tükenmesi, sanayileşme sürecinde enerji 
tüketimindeki hızlı artışa bağlı olarak sera gazı emisyonlarının insan yaşamını tehdit eder duruma gelmesi 
ve ozon tabakasının zarar görmesi nedeni ile enerji temini ve etkin kullanımı günümüzün en önemli 
sorunlarından birini oluşturmaktadır.  
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Enerji verimliliği; tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden iktisadi kalkınmayı 
ve sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesi biçiminde ifade edilmektedir. 
 
Ülkemizde birincil enerji tüketiminin sektörel dağılımı da dikkate alınarak (Şekil 1); enerjinin verimli ve 
etkin kullanımını özendirmek ve bu hedefle çeşitli çalışmalar yapmak, bazı uygulamaları zorunlu hale 
getirmek, yapılan çalışma ve uygulamaları denetlemek amacı ile ülkemizde de yakın zamanda bir takım 
yasal düzenlemeler yapılmıştır. 
 
 
 
 
2. TÜRKİYE’DEKİ MEVZUAT 
 
Enerji verimliliği konusunda, Enerji Bakanlığı bünyesinde Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ) Genel 
Müdürlüğü uzun süredir çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla enerji verimliliğinin artırılması için etüt, 
eğitim, bilinçlendirme, istatistik, değerlendirme ve mevzuat geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. 
Sanayide enerji verimliliğin artırılması için Japon Teknik İşbirliği Teşkilatı (JİCA) ile proje çalışması 
yapılmıştır [1]. Yapılan çalışmalar yakın zamanda yapılan düzenlemeler ile mevzuata yansıtılmış olup 
düzenlemeler halen devam etmektedir. Yürürlüğe giren mevzuat, yayınlanma tarihlerine göre sıralanmış 
olarak aşağıda görülmektedir. 
 

1. 2 Mayıs 2007 Enerji Verimliliği Kanunu Kanun No. 5627  
2. 09 Ekim 2008 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği Sayı: 27019 
3. 25 Ekim 2008 Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair 

Yönetmelik Sayı: 27035 
4. 5 Aralık 2008 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Sayı: 27075 
5. 6 Şubat 2009 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, 

Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ Sayı: 27133 

 
 

 
 

Şekil 1. Türkiye’de Birincil Enerji Tüketiminin Sektörel Dağılımı (2006) [1]. 
 
 

Ülkemizin enerji tüketimi yüksek olan sanayi sektöründeki enerji verimliliğinin arttırılması için gerekli 
düzenlemeleri sağlamak amacı ile hazırlanan, 11.11.1995 tarih ve 22460 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin Artırılması Hakkındaki 
Yönetmelik gereğince; yıllık toplam enerji tüketimi 2000 Ton Eşdeğer Petrol ve yukarısında olan tüm 
fabrikalar enerji yöneticisi atamakla yükümlüdür. Yönetmelik gereğince EİEİ Genel Müdürlüğü tarafından 
sanayi kuruluşlarında çalışan mühendislere yönelik Enerji Yöneticisi kursları düzenlenmektedir. 
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2.1. Kanun 
 
Enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün 
hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin 
artırılması amacı ile 5627 Sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” 02 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir [2].  
 
Bu kanun ile yetkileri belirlenen; ilgili bakanlıklar, müsteşarlıklar, meslek odaları ve birliklerinin katılımı ile 
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul onayı ile üniversitelere ve meslek 
odalarına uygulamalı eğitim yapabilmeleri amacı ile Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 
yetki belgesi verilebilmektedir. Belgenin geçerliliği beş yıl olup bitiminde yenilenmesi gereklidir. Yetki 
belgesine sahip kuruluşlar tarafından şirketlere; eğitim, enerji etüdü, danışmanlık ve uygulama 
faaliyetlerini yürütmek üzere üç yıl geçerliliği bulunan yetkilendirme yapılabilmektedir.  
 
Bu kanun ile kurum ve kuruluşların yetki çerçevesi belirlenmiş, enerji yöneticisi kavramı ortaya konmuş ve 
enerji yöneticilerinin nerelerde görev yapmalarının zorunlu olduğu belirlenmiştir. Kanun bünyesinde 
verimlilik artırıcı projelere verilebilecek destekler hakkında da açıklamalar getirilmiştir. 
 
 
2.2. Yönetmelik 
 
2.2.1. Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği 
 
Bu Yönetmeliğin amacı; binalardaki ısı kayıplarının azaltılmasına, enerji tasarrufu sağlanmasına ve 
uygulamaya dair usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki belediyeler dahil olmak üzere, bütün yerleşim birimlerindeki 
binalarda uygulanır [3]. Türkiye’ de binalarda ısı yalıtımı uygulamaları bakımından oluşturulan dört 
bölgede yer alan il ve ilçeler, Yönetmelik ekindeki Ek 1-A' da listede ve Ek 1-B' de harita üzerinde 
gösterilmiştir (Şekil 2). Listede yer almayan belediyeler, bağlı oldukları ilçe değerlerini esas alır.  

 
 

 
 

Şekil 2. Türkiye’ deki Isı Yalıtımı Bölgeleri [3]. 
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Bu yönetmelik; örneği Şekil 3’de verilen "Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi"nin, yetkili ısı yalıtımı projecisi ve 
uygulamayı yapan makina mühendisleri tarafından doldurulup imzalandıktan ve Belediye veya Valilik 
tarafından onaylandıktan sonra yapı kullanma izin belgesine eklenmesini, bina yöneticisinin dosyasında 
bulundurmasını ve bir kopyasının da bina girişine asılmasını hükmeder. Bu yönetmelik hükümleri uyarınca 
TS 825 standardında belirtilen hesap metoduna göre yetkili makina mühendisi tarafından mimari proje 
sistem detaylarına uygun olarak hazırlanan "ısı yalıtımı projesi" imar mevzuatı gereğince yapı ruhsatı 
verilmesi safhasında ısıtma/soğutma tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenmelidir. Ayrıca inşaatın 
her safhasında ısı yalıtımı ile ilgili denetimlerin, 29.06.2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında 
Kanun kapsamındaki illerde, yapı denetim kuruluşları ile beraber belediye sınırları ve mücavir alanlarda 
belediyeler; belediye ve mücavir alan sınırları dışında il özel idareleri ve ruhsat verme yetkisine sahip 
diğer idarelerce yapılacağı belirtilmiştir. Binanın ısı yalıtımının kontrolü ile ilgili teknik sorumlu; inşaatın 
taban, döşeme, duvar ve tavan yapımı safhalarında uygulanan yalıtımın, projede verilen detaylara 
uygunluğunun kontrolünü yaparak, belediye veya il özel idarelerine rapor vermekle yükümlüdür.  
 
Yönetmeliğin, uygulamaya yönelik dikkat çeken bir maddesi de; dış duvarlara monte edilen radyatörlerin 
arkasına, üzeri yansıtıcı levha veya film kaplanmış yalıtım panelleri konulmasını zorunlu hale geriden 15. 
maddedir. 
 
Bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce yapım işi ihalesi ilan edilmiş olan kamu binaları ve yapı 
ruhsatı alınmış özel binalar hakkında bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmektedir.  
 

 
 

Şekil 3. Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi [3]. 
 
 

2.2.2. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına İlişkin Yönetmelik 
 
25.10.2008 tarih ve 27035 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan bu yönetmeliğin 
amacı; enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki 
yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında 
verimliliğin artırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir [4]. Yönetmelik; kurumların ve şirketlerin 
yetkilendirilmesi, denetimi, tesislerde enerji yönetim biriminin kurulması, eğitim ve sertifikalar, verimlilik 
artırıcı projelerin desteklenmesi, talep tarafı yönetimi ile elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımında 
enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar hakkında düzenlemeler yapmaktadır.  
 
 
 
 



  ___________________________________________ 401 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

Düzenleme ile endüstriyel işletmelerde enerji yöneticisi bulundurma sınırı yıllık toplam eşdeğer tüketimi 
1000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) olarak belirlenmiştir. Bu sınırın hesaplanmasında son üç yıla ait toplam 
enerji tüketimlerinin ortalaması esas olarak alınmaktadır. Ayrıca bu amaçla düzenleme ekinde; enerji 
kaynaklarının alt ısıl değerlerine göre petrol eşdeğerlerine dönüşüm katsayılarını içeren bir tablo 
verilmiştir. 
 
Bu yönetmelikle yapılan bazı düzenlemeler: 
 

• Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticarî 
binaların ve hizmet binalarının yönetimleri ile toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık 
toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, yönetimlerin 
bulunmadığı hallerde bina sahipleri enerji yöneticisi görevlendirir veya şirketlerden veya enerji 
yöneticilerinden hizmet alır.  

• Yıllık toplam enerji tüketimi 1000 TEP’ten az olan endüstriyel işletmelere yönelik çalışmalar 
yapmak üzere, organize sanayi bölgelerinde enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim 
birimi kurulur. Bu birimlerde enerji yöneticisi dışında en az iki teknik eleman çalıştırılır.  

• Kamu kesimi dışında kalan ve yıllık toplam enerji tüketimleri 50.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel 
işletmelerde enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulur. Bu birimlerde enerji 
yöneticisi dışında en az bir makina ve bir elektrik veya elektrik-elektronik mühendisi çalıştırılır.  

• Endüstriyel işletmelerin ve organize sanayi bölgelerinin yönetimleri, binaların sahipleri veya 
yönetimleri, aşağıdaki sürelere uygun olarak enerji yöneticisi görevlendirir ve görevlendirdikleri 
enerji yöneticilerinin kimlik bilgileri ile özgeçmiş, adres ve iletişim bilgilerini;  

 
o Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan endüstriyel işletmeler organize sanayi 

bölgeleri, ticarî binalar, hizmet binaları ve kamu kesimi binaları için en geç 02.05.2009 
tarihine kadar,  

o 02.05.2009 tarihinden sonra yapı kullanma izni alınan ve toplam inşaat alanı yirmibin 
metrekarenin üzerinde olan ticarî binalar ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı onbin 
metrekarenin üzerinde olan kamu kesimi binaları için yapı kullanma izni alınmasını takip 
eden doksan gün içerisinde,  

o 02.05.2009 tarihinden sonra yapı kullanma izni alınan veya faaliyete geçen veya kurulan, 
ticarî binalardan, hizmet binalarından, kamu kesimi binalarından ve endüstriyel 
işletmelerden sekizinci fıkra hükümlerine göre her yıl Ocak ayında yapılan hesaplamalar 
sonucu kapsama girenler ve organize sanayi bölgeleri için doksan gün içerisinde,  

o Enerji yöneticisi değişikliklerini otuz gün içerisinde  
 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bildirir.  
• Enerji etüdü, enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, 

bunlarla ilgili geri kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya 
koymak amacıyla yapılır. 

• Enerji etütleri kapsamında aşağıdaki etüt profilleri yıllık bazda ele alınır; 
o Girdi Profili: İşletmeye veya binaya giren enerji türleri (doğal gaz, akaryakıt, kömür, 

elektrik, buhar/sıcak su, vb.), birim enerji büyüklükleri (girdilerin kWh cinsinden birim 
ağırlığının veya hacminin taşıdığı enerji miktarları), kullanım miktarı – zaman grafikleri. 

o Atık Profili: Isıtma/soğutma sistemlerinden, enerji çevrim sistemlerinden veya üretim 
prosesinden çıkan değerlendirilebilir enerji atıklarının, türleri (baca gazı, sıcak gaz/su, 
buhar, vb), oluşum nedenleri, miktar – zaman grafikleri. 

o Kayıp-Kaçak Profili: Binalardaki ve ekipmanlardaki ısı yalıtımı yetersizlikleri, 
ekipmanlardaki buhar/gaz/su/yakıt kaçakları/sızıntıları ve elektrik sistemlerindeki 
uyumsuzluklar nedeniyle kaybedilen ve önlenmesi mümkün olan enerji miktarları. 

o Verimsizlik Profili: Enerji verimsiz ekipman veya proses uygulaması nedeniyle boşa 
harcanan ve önlenmesi mümkün olan enerji miktarları. 

o İsraf Profili: Isıtma, soğutma, aydınlatma, ofis ihtiyaçları ve benzeri alanlarda gereğinden 
fazla kullanılan, beklemede olan veya boşa çalışan ekipmanlar üzerinden israf edilen 
enerji miktarları. 

o Emisyon Profili: Girdi profilindeki enerji türleri bazında sera gazı miktarları. 
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o Enerji Yönetim Profili: İşletmedeki enerji yöneticisinin/yönetim biriminin, uygulanan 
prosedürlerin, çalışanların bilinç düzeyinin ve enerji yönetimine üst yönetici bakışının 
yeterliliği. 

• Enerji etüdü sürecinde aşağıdaki çalışmalar yapılır: 
o Ön Etüt: İşletmedeki veya binadaki etüt profilleri, belgeler, görüşmeler, gözlemler ve 

gerektiğinde noktasal ölçümler yardımıyla analiz edilir. Önleme ve/veya geri kazanma 
potansiyelleri tahmin edilir. Bunlar için uygulanabilecek önlemler, yaklaşık maliyetleri ve 
geri kazanım süreleri ile birlikte belirlenir. Enerji yönetim profilinde gözlenen 
yetersizliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilir. Detaylı etüt kapsamına alınması gerekli 
görülen çalışmalar ve çalışma programı tesbit edilir. Ön etüt çalışmaları ön etüt raporu ile 
birlikte en fazla on beş iş günü içerisinde tamamlanır. 

o Ön Etüt Brifingi: İşletmenin üst yöneticisinin de aralarında bulunduğu yöneticilere ve üst 
yönetimin belirlediği çalışanlara bir gün süreyle ön etüt brifingi verilir. Bu brifingde; enerji 
verimliliğinin fayda ve maliyetleri ile birlikte genel tanıtımı, dünyadaki ve Türkiye’deki 
örnek uygulamalar, ön etüt sonuçları ve alınabilecek önlemler hakkında bilgiler verilir ve 
yararlı dokümanlar dağıtılır, brifinge katılanların soruları cevaplandırılır ve görüşleri alınır, 
detaylı etüde ihtiyaç duyulduğu ve bu etüdün sonuçlarına göre de VAP hazırlanabileceği 
belirtilir ve üst yönetimin kararı talep edilir.  

• Enerji etüdü sürecinde aşağıdaki çalışmalar yapılır: 
o Detaylı Etüt: Ön etüt sonuçlarına göre detaylı etüt kapsamına alınması uygun bulunan 

konularda işletme şartlarında ölçümler ve hesaplamalar yapılarak önleme ve/veya geri 
kazanma potansiyelleri en fazla ± %10’luk yanılma oranı ile tahmin edilir. Ön etüt ve 
detaylı etüt sonuçları kullanılarak uygulanabilecek önlem seçenekleri teknik ve ekonomik 
özellikleri ile analiz edilir. Bu kapsamda, en uygun önlemler seçilmek suretiyle daha sonra 
hazırlanabilecek verimlilik arttırıcı projeleri yönlendirici bilgiler ortaya konulur.  

o Raporlama: Ön etüt ve detaylı etüt raporlarının formatları Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel 
Müdürlüğü tarafından 06.02.2009 tarih ve 27133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, 
Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ” ile belirlenmiştir. 

 
 
2.2.3. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği   
 
05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bu yönetmeliğin amacı 
dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak, bir 
binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesini, 
birincil enerji ve karbondioksit (CO2) emisyonu açısından sınıflandırılmasını, yeni ve önemli oranda tadilat 
yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının uygulanabilirliliğinin değerlendirilmesini, ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü, sera 
gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının 
belirlenmesini ve çevrenin korunmasını düzenlemektir [5].  
 
Bu nedenle yönetmelik:  

• Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan binalarda uygulanmak 
üzere; mimari tasarım, mekanik tesisat, aydınlatma, elektrik tesisatı ve elektrik tüketen 
binaların sabit ekipmanları konularındaki asgari performans kriterlerine, enerji performans 
hesaplama usullerine, enerji kimlik belgesinin hazırlanmasına, binaların kontrolleri ve enerji 
kimlik belgesini hazırlayacak ve denetleyecek onaylanmış bağımsız yetkili kuruluşların 
yetkilendirilmesine ve yetkilerinin düzenlenmesine, ülke enerji politikasının oluşturulmasına 
yönelik gerekli araştırmalar, incelemeler yapılmasına ve bunun sonucunda elde edilen 
deneyimler ile ilgili bilgilerin toplanmasına, 

• 1000 m2’nin üzerinde kullanım alanına sahip binalarda; elektrik, ısı ve sıhhi sıcak su 
ihtiyacının kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim imkanlarının 
araştırılarak, ekonomik yapılabilirliği olan uygulamalara, 

• Bina sahipleri ve son kullanıcıların bilinçlendirilmesi, sektörde faaliyette bulunan kurum ve 
kuruluşların çalışanlarının eğitimleri ve eğitimlerin güncelleştirilmesi vasıtasıyla enerjinin daha 
verimli kullanımına, 
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• Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen binalarda, enerji verimliliğinin 
arttırılmasına yönelik önlemler ve uygulamalar ile ilgili, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun görüşünün alınarak bu görüş doğrultusunda yapının özelliğini ve dış görüntüsünü 
etkilemeyecek biçimde enerji verimliliğini arttırıcı uygulamaların yapılmasına, 

ilişkin usul ve esasları kapsar. 
 
Yönetmelik hükümlerine göre yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren esaslı 
onarım ve tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde binanın özelliklerine göre bu 
düzenlemede öngörülen esaslar göz önüne alınır. Binanın mimari, mekanik ve elektrik projeleri, diğer 
yasal düzenlemeler yanında, enerji ekonomisi bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun 
değil ise, ilgili idare tarafından yapı ruhsatı verilmez. Bu düzenlemenin esaslarına uygun projesine göre 
uygulama yapılmadığının tespiti halinde, tesbit edilen eksiklikler giderilinceye kadar binaya, ilgili idare 
tarafından yapı kullanım izin belgesi verilmez. 
 
Yönetmelik bünyesinde yapılan diğer dikkat çekici düzenlemeler ise şu şekilde özetlenebilir: 
 

• Yeni yapılacak binalarda; toplam kullanım alanının 1.000 m2’den büyük olması halinde merkezi 
ısıtma sistemi yapılır.  

• Merkezi ısıtma ve/veya kullanım alanı 250 m2’nin üstünde olup bireysel ısıtma sistemine sahip 
gaz yakıt kullanılan binalarda; yoğuşmalı tip ısıtıcı cihazlar kullanılır. 

• Merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılan binalarda, sıcaklık kontrol ekipmanları ile ısı merkezinde iç 
ve/veya dış hava sıcaklığına bağlı kontrol ekipmanlarının kullanılması zorunludur. Merkezi ısıtma 
sistemlerinde, kazana geri dönüş su sıcaklığı ile dış hava sıcaklık kontrolünü yaparak sistem 
ekonomisi sağlayacak sistemlerin seçilmesi gerekir. 

• Binaların ısıtma tesisatında kullanılan pompa grupları, zamana, basınca veya akışkan debisine 
göre değişken devirli seçilir. 

• 500 kW ve üstü ısıtma kazanlarında, zaman içerisinde kazan ve tesisat içerisinde oluşan ve 
kazan verimliliğini düşüren kireçlenmeyi önlemek amacıyla su yumuşatma/şartlandırma 
sistemlerinin kurulması gerekir.  

• Isıtma kapasitesi 100 kW ve üzerindeki katı yakıtlı kazanlarda verimlilik araştırılarak otomatik 
yakıt besleme sistemi kullanılır. 

• Isıtma kapasitesinin 100 kW ve üzerinde olması halinde, ilk yatırım ve işletme maliyetleri ile 
birlikte enerji ekonomisi analizleri sonucunda daha ekonomik olduğu raporlanan, mekanik ve 
elektronik olarak birbirleri ile haberleşmeli çalışan, ihtiyaca göre kaskad kazan sistemleri 
kullanılabilir. 

• Isıtma sisteminde kullanılan katı yakıtlı kazanlardan 15 yılını, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlardan 20 
yılını dolduran kazanların değişimleri şarttır. Soğutma sisteminde kullanılan cihaz ve 
ekipmanlardan 20 yılını dolduran sistemlerin iyileştirilmesi veya değişimleri şarttır. 

• Soğutma ihtiyacı 500 kW’dan ve soğutulacak toplam kullanım alanı 2000 m2’den büyük olan ticari 
ve hizmet amaçlı yeni yapılacak binalarda merkezi soğutma sistemi tasarımları yapılır. 

• Soğutma sistemleri tasarımında, kısmi yüklerde bile yüksek verimlerle çalışacak sistem seçimi 
yapılır.  

• Kullanım alanı 1000 m2’nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve benzeri konaklama amaçlı 
konut harici binalar ile spor merkezlerinde merkezi sıhhi sıcak su sisteminin planlanması şarttır. 

• Merkezi kullanım sıhhi sıcak su hazırlama amaçlı planlanan sistemlerde, sıhhi sıcak suyun 
sıcaklığı 60°C’yi geçmeyecek şekilde tasarım yapılır. 

• Merkezi sıhhi sıcak su hazırlama sistemlerindeki pompa grupları, zamana, basınca veya akışkan 
debisine göre değişken devirli seçilir.  

• Merkezi sıhhi sıcak su hazırlama sistemlerinde, sistem ekonomisini sağlayacak ekipmanların 
kullanılması gerekir. 

• Merkezi sıhhi sıcak su sistemlerinde cihaz ve dağıtım hatları yalıtımlı olmalı ve her yıl bina 
işletmecisi tarafından kontrol ettirilerek raporlanmalıdır. 

• Sıhhi sıcak suyun ısı kapasitesi minimum kazan modülasyon çalışma alt sınırının dışında kalması 
halinde yaz kullanımına yönelik ayrı bir sıcak su kazanı tesis edilir.  

• Merkezi ısıtma ve/veya soğutma sistemine sahip binalar, her odanın sıcaklığını ayrı ayrı 
düzenleyecek otomatik cihazlarla donatılır. Konut olarak kullanılan binalar hariç olmak üzere 
binalarda, birbirinden ayrı mekanların farklı iç sıcaklıklara ayarlanabilmesine imkan sağlayacak 
merkezi otomatik kontrol sistemi kurulur. 



  ___________________________________________ 404 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

• Konut olarak kullanılan binalarda, kazanlar en az gidiş suyu kontrolü ve dış hava kompenzasyonu 
yapacak otomatik kontrol sistemleri ile donatılır. 

• Konut olarak kullanılan binalar hariç olmak üzere binalarda, aydınlatma kontrolü zamana, gün 
ışığına ve kullanıma göre yapılır. 

• 5000 m2'nin üzerindeki binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma için, bilgisayar 
kontrollü bina otomasyon sistemi kurulması zorunludur. 

• Sıhhi sıcak su tesislerinde kullanılacak olan sirkülasyon pompaları, otomatik çalışmayı 
sağlayacak ekipmanlarla donatılır. 

• Yeni yapılacak binalarda elektrik tesisatı, aydınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırma 
sistemlerinin, bu sistemlerin tükettikleri enerjiler ayrı ayrı ölçülebilecek şekilde enerji analizörleri 
ve/veya pay ölçerler ile donatılarak ve basit bir yazılımla raporlanabilecek şekilde enerji izleme 
sistemi ve benzeri sistemler tesis edilmesi gerekir. Yakıtın da ayrıca ölçülerek bu sisteme bilgi 
vermesi sağlanmalıdır.  

• Yeni yapılacak binalarda yenilenebilir enerji sistemleri için tesbit edilen ilk yatırım maliyeti enerji 
ekonomisi göz önünde bulundurulmak suretiyle, inşaat alanı 20.000 m2’ye kadar olan binalarda 
10 yıl, inşaat alanı 20.000 m2 ve daha büyük binalarda 15 yılda geri kazanılması durumunda bu 
sistemlerin yapılması zorunludur.  

• Yeni yapılacak binalarda hava, toprak ve su kaynaklı ısı pompası sistemleri için tesbit edilen ilk 
yatırım maliyeti enerji ekonomisi göz önünde bulundurulmak suretiyle, inşaat alanı 20.000 m2 ve 
üstündeki binalarda 15 yılda geri kazanılması durumunda, bu sistemlerin yapılması zorunludur. 

• Yeni yapılacak olan ve kullanım alanı 1.000 m2’nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve 
benzeri konaklama amaçlı konut harici binalar ile spor merkezlerindeki merkezi ısıtma ve sıhhi 
sıcak su sistemlerinde güneş enerjisi toplayıcıları ile sistemin desteklenmesi zorunludur.  

• Enerji Kimlik Belgesi, binalar için aşağıda görülen formata göre (Şekil 4.) düzenlenir. 
• Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji 

Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir. 
• Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili 

idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır. 
 
 

 
 

Şekil 4. Enerji Kimlik Belgesi [5]. 
 
 

• Enerji Kimlik Belgesi, toplam kullanım alanı 1.000 m2 ve üzerinde olan mevcut binalar ve 
işletmeye alınan yeni binalar için düzenlenir. 

• Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji 
yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı 
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bulundurulur. Ayrıca bina veya bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, mal sahibi 
tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji Kimlik Belgesi de verilir. 

• Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama 
yapılması halinde bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde yenilenir.  

• Enerji Kimlik Belgesi, binanın tamamı için hazırlanabileceği gibi, isteğe bağlı olarak, kat 
mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.  

• Hesaplarda kullanılan yüzey alanlarının elde edilme yöntemi, enerji dönüşüm katsayıları, nihai 
enerjilerin birincil enerjiye dönüştürülmesi ve enerji tüketimleri ölçeği, nihai enerji tüketimleri, sera 
gazı emisyonlarına dönüştürme katsayıları ve karbondioksit emisyonu, Enerji Kimlik Belgesinin 
ekleri olarak proje kapsamında hazırlanır. 

• Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji 
Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. 

 
2.3. Tebliğ 
 
2.3.1. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, 
Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Tebliğ 
 
06.02.2009 tarih ve 27133 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “5627 Sayılı Enerji 
Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler 
Konusunda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”; ilgili yönetmeliğin uygulanmasında gerçek ve 
tüzel kişilerin yapacağı çalışmalarda, düzenlenecek belge ve dokümanlarda standardizasyonu 
amaçlamaktadır [6]. Tebliğ bünyesinde kurum ve şirketlerin yetki başvurusunda kullanacakları belgeler ve 
dolduracakları bilgilere açıklık getirilmektedir. Düzenlemede A-sınıfı ve B-sınıfı olmak üzere iki adet yetki 
belgesi sınıfı tanımlanmakta; bunlardan A-sınıfı yetki belgesi için kuruluşun bünyesinde en az altı adet 
mühendis (üç adedi ısı-mekanik, üç adedi elektrik alanında uzman ve eğitim-etüt proje yöneticisi 
sertifikası sahibi) ve iki teknisyen, B-sınıfı yetki belgesi için en az üç adet mühendis (enerji yöneticisi 
sertifikası sahibi) ve iki adet teknisyen bulundurulması gerektiği belirtilmektedir. Tebliğ metninde; bu 
nitelikteki elemanların şirket bünyesinde bulunamaması durumunda, yetki belgesi süresince sözleşme bu 
nitelikteki elemanlar ile hizmet alımı sözleşmesi yapılması yeterli görülmektedir. Tebliğ ekinde başvuru 
belgeleri formatları, örnek enerji etüt raporu formatı ve “Verimlilik Artırıcı Proje” formatı bulunmaktadır. 
 
 
 
 
3. MEVZUAT HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME 
 
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu; günümüz şartları ve teknolojik gelişmeler dikkate alındığında, 
yenilenebilir enerji kaynakları ve bu kaynakların kullanımının teşvik edilerek özendirilmesi anlamında zayıf 
olmakla birlikte enerjinin verimli ve etkin kullanımına yönelik umut verici bir adımdır. Bu kanun ve kanun 
hükmündeki diğer düzenlemeler bir bütün olarak incelendiğinde özellikle uygulamaya yönelik olarak 
aşağıdaki hususlar dikkat çekicidir: 
 

• Yapılan düzenlemeler çerçevesinde; şu an hali hazırda Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel 
Müdürlüğü tarafından Ankara’da teorik ve uygulamalı olarak verilen sertifika eğitimlerinin, 
üniversiteler ve meslek odaları yanında şirketler tarafından da verilmesinin planlandığı 
görülmektedir. Hatta şirketlerde etüt çalışması için gerekli mühendis sayısı altı iken, sertifika 
eğitimi hizmeti vermeye yönelik yetki belgesi talep eden şirketlerde bu sayı en az üç mühendis 
olarak açıklanmaktadır. Eğitim; zor, meşakkatli ve bir o kadar da özveri isteyen bir iştir. Bu 
nitelikteki eğitimlerin; üniversiteler ve meslek odaları/birlikleri çatısı altında ve bu kuruluşların 
uygulamaya dönük laboratuvar alt yapısı da dikkate alınarak, eğitimde de uzmanlaşmış personel 
tarafından verilmesi daha uygundur. Aksi halde verilecek eğitimde eşdeğer kalite ve standartların 
yakalanması mümkün olmayacaktır. 

• Düzenlemelerin özünde yatan enerji verimliliği denetim şirketleri, ESCO (Energy Services 
Company) örnek alınarak kurulmuş bir yapıdır [7, 8, 9]. Bu yapıdaki en önemli basamak, hem 
enerji verimliliği denetim çalışmalarına hem de verimlilik artırıcı projelere mali kaynak sağlayan 
finans kuruluşlarıdır. Yapılacak olan denetim çalışması ve hazırlanarak uygulamaya geçirilecek 
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verimlilik artırıcı projenin boyutuna göre; çalışma yapılan kuruluş ve/veya denetim çalışması 
yapan kuruluşun mali sınırını aşabilen uygulamalar finans kuruluşlarınca desteklenmelidir. Mevcut 
uygulamada, çeşitli kanallar ile kısmen devlet bu işi üstlenmiş durumdadır. Ancak finansman 
kuruluşlarının bilinçlendirilmesi, çalışma ve projelere mali kaynak sağlanması açısından önemli bir 
adım olacaktır. 

• Mevzuatın “Şirketlerin yetkilendirilmesi, izlenmesi ve denetimi” başlığı altında; enerji verimliliği 
denetimi yapmak üzere başvuruda bulunan şirketlerden, aynı düzenlemenin ekinde bulunan 
ölçüm ve laboratuvar cihazlarına ait TS EN ISO/IEC 17025 laboratuvar akreditasyon yeterlilik 
belgesi veya başvurusu istenmektedir. TS EN ISO/IEC 17025, deney ve kalibrasyon 
laboratuvarlarının yeterliliği için gerekli şartları tanımlayan bir standarttır [10]. Genel olarak yapılan 
tüm ölçümlerde kullanılan cihazlarının kalibrasyonlarının tam olması ve belirli sürelerde 
kalibrasyonlarının yenilenerek sertifikalandırılması gereklidir. Ancak anılan standarda göre; 
cihazların geçerli bir kalibrasyon sertifikasının bulunması, bu cihazlar ile yapılan ölçümün geçerli 
olacağı anlamına gelmemektedir. Zira bu cihazları kullanacak personelin de, ilgili ölçümleri 
yapabilecek bilgi ve yeterliliğe sahip olması gereklidir. TS EN ISO/IEC 17025 en genel anlamda 
ölçümleri yapacak kuruluşun, cihazları ve bu cihazları kullanacak personelin yeterliliği ile birlikte 
hazırlayacağı deney şartları, ölçüm sonuçlarını ve bu sonuçlardaki belirsizliği belirten raporlarının 
geçerliliğini ve izlenebilirliğini tanımlamaktadır. Ülkemizde bu yeterlilik belgesini vermeye yetkili 
kuruluşu TÜRKAK-Türk Akreditasyon Kurumu olup, başvuruyu takiben yapılan denetimler ve 
belgenin alınmasına kadar geçen süreç bir yıl kadar sürebilmektedir. Ancak burada dikkat 
edilmesi gereken önemli bir ayrıntı, ölçüm yapan kuruluş ile bu ölçümü değerlendirilen kuruluşun 
farklı kuruluşlar olması gerektiğidir. Etik olarak bu ayrımın yapılması gerek ve şart iken, yapılan 
düzenlemede enerji verimliliği denetim şirketinin ya bu yeterliliğe sahip olması ya da sahip olan bir 
kuruluştan hizmet alması istenmektedir. Ancak denetim kuruluşunun ölçüm yapması etik olarak 
yanlıştır. Aynı zamanda TS EN ISO/IEC 17025 standardının özünde yatan bağımsızlık ve 
tarafsızlık ilkesi ile de bağdaşmamaktadır. Dolayısı ile denetim ve değerlendirme işlevi olan 
kuruluşların, yaptıkları denetim ve değerlendirmeye zemin oluşturacak ölçümleri yapmamaları 
gerekir. Şubat 2009 itibari ile enerjinin verimli ve etkin kullanımı ile ilgili yönetmelik ekindeki 
cihazların tümünü kapsayacak şekilde hizmet verebilen ve TS EN ISO/IEC 17025 belgesi bulunan 
bir laboratuvar bulunmamaktadır. 

 
Teknik uygulanabilirlik açısından da bakıldığında aşağıdaki hususlar dikkat çekmektedir:  
 

• Mevzuatın bir maddesinde yeni yapılacak binalarda; toplam kullanım alanının 1.000 m2’den büyük 
olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılması şart koşulurken bir diğer maddesinde merkezi 
ısıtma ve/veya kullanım alanı 250 m2’nin üzerinde olup bireysel ısıtma sistemine sahip gaz yakıt 
kullanılan binalarda; yoğuşmalı tip ısıtıcı cihazlar kullanılacağı belirtilmektedir. Bu maddenin, 250 
m2 kullanım üst sınırının sadece bir bireye ait olacağı mantığı ile oluşturulduğu aşikârdır. Ancak 
bu hali ile toplam kullanım alanı 1000m2’nin altında ve birden çok daireden oluşan binalar da bu 
madde kapsamına girmektedir ki, uygulama bu şekli ile teknik anlamda mümkün 
gözükmemektedir. Bu nedenle bu maddede düzenleme yapılarak açıklık getirilmelidir [11]. 

• Bir diğer maddede, 500 kW ve üstü ısıtma kazanlarında, zaman içerisinde kazan ve tesisat 
içerisinde oluşan ve kazan verimliliğini düşüren kireçlenmeyi önlemek amacıyla su 
yumuşatma/şartlandırma sistemlerinin kurulması gerektiği belirtilmektedir. Bu buhar kazanı 
uygulamalarında kullanılan bir yöntemdir. Zira buhar kullanılan tesislerde blöf, buhar kapanı 
uygulamaları ve kullanılan buharın tamamının kondensat olarak geri dönüşünün sağlanması 
nedeni ile sisteme sürekli taze su girişi olmaktadır. Sisteme sürekli dahil olan taze su beraberinde 
kireçlenmeyi de getirir. Ancak ısınma amaçlı kullanılan kazanlarda sistem kapalıdır, sadece 
tadilatlar ve istenmeyen kaçaklar olması durumunda sisteme taze su girmektedir. Dolayısı ile 
ısıtma kazanlarına yumuşatma/şartlandırma sistemlerinin kurulması teknik olarak gerekli olmayan 
yatırım olarak karşımıza çıkmaktadır. 

• Düzenlemede merkezi kullanım sıhhi sıcak su hazırlama amaçlı planlanan sistemlerde, sıhhi 
sıcak suyun sıcaklığı 60°C’yi geçmeyecek şekilde tasarım yapılacağı belirtilmektedir. Burada 
amaç, depolanan ve kullanım noktalarına nakledilen suyun sıcaklığını düşük tutarak ısı kaybını 
azaltmaktır. Ancak bahsi geçen sıcaklıklar, sağlık için büyük tehdit oluşturan lejyoner hastalığı 
olarak adlandırılan akciğer enfeksiyonuna neden olan “Legionella pneumophila” isimli bakterinin 
üremesi için yeterli şartı sağlamaktadır. Bakteri oluşumunun önüne geçilebilmesi amacı ile 
öncelikle tesisat borularında hareketsiz kalan kullanım sıcak suyunun sirkülasyon hattı ile depoya 
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dönüşünün sağlanması ve depodaki su sıcaklığının belirli periyotlarda (6-8 saat gibi) daha yüksek 
sıcaklıklara çıkarılması gereklidir. Benzer uygulamalara yabancı standartlarda rastlamak 
mümkündür [12]. 

• Mevzuatta yeni yapılacak olan ve kullanım alanı 1.000 m2’nin üzerindeki oteller, hastaneler, 
yurtlar ve benzeri konaklama amaçlı konut harici binalar ile spor merkezlerindeki merkezi ısıtma 
ve sıhhi sıcak su sistemlerinde güneş enerjisi toplayıcıları ile sistemin desteklenmesi zorunlu 
tutulmaktadır. Yenilenebilir enerjinin kullanımının artırılmasına yönelik umut verici bir 
düzenlemedir. Ancak bu düzenlemenin mevcut tesislerde tadilat yapılması durumunda uygulanma 
zorunluluğu getirmesi gereklidir. 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Dünyadaki birincil enerji kaynak rezervlerinin sınırlı olması nedeniyle, tüketime arz edilen enerjinin verimli 
ve etkin kullanılması ve genel enerji tüketiminin, üretimi ve yaşam konforunu etkilemeden en aza 
indirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde bir birim katma değer yaratabilmek için birçok ülkeye 
göre daha çok enerji harcanmaktadır.  
 
Arz-talep istatistikleri ile üretim profilleri incelendiğinde Türkiye’de enerjinin verimli ve etkin kullanılmadığı 
anlaşılmaktadır. Türkiye’de enerji verimliliği ile ilgili yeterli bilinci oluşturabilmek amacı ile gerekli mevzuat 
çalışmaları yapılmaktadır. Bir kısım düzenleme yürürlüğe girmiş ve uygulamaya yönelik çalışmalar davam 
etmektedir. 
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ÖZET 
 
Konutlarda Enerji Performansı Standart Değerlendirme Metodu (KEP-SDM), Enerji Verimliliği Yasası 
hükümlerince hazırlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” çalışmaları içinde, Makina 
Mühendisleri Odası tarafından oluşturulan Çalışma Grubu tarafından Haziran 2008’de tamamlanmıştır. 
Metot, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, 2002/91/EC Direktifinin 3. Maddesindeki yeni ve büyük 
onarımın söz konusu olduğu bina sınıflarından (Directive 2002/91/EC Annex 3), bağımsız ve apartman 
bloklarındaki konutların enerji performansını belirlemeye yönelik olarak, Avrupa Birliği ülkelerindeki 
benzeri metodların (SAP, DEAP, Th-C-Ex, vb.) pratiğinden yararlanarak oluşturulmuştur.   
 
Binaların enerji performansını belirleyen göstergeler; konutun birim alanına düşen yıllık enerji tüketimi 
(kWh/m²yıl) ile yıllık CO2 emisyon miktarıdır (kgCO2/m²yıl). Her iki gösterge; yenilenebilir enerji kaynakları 
ile yeni enerji teknolojileri kullanılarak tasarruf edilen enerji ve emisyonlar da göz önüne alınarak, hacim 
ısıtma, su ısıtma, havalandırma ve aydınlatmadan kaynaklanan yıllık enerji tüketimleri ile CO2 emisyonları 
göz önünde bulundurularak hesaplanır. KEP-SDM, “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”nde 
öngörülen Binaların Enerji Kimlik Belgesi’ndeki “Bina Enerji Sınıfı” ve “Bina Emisyon Sınıfı” belirlenmesine 
ait hesap yöntemidir.  
 
Bu hesap yöntemi, İYTE’de “Enerji Sertifikalandırma Yazılımı (KEP-İYTE-ESS)” adı altında İYTE server 
ını ve merkezi veritabanlarını kullanarak web tabanlı olarak geliştirilmiştir. Her kullanıcı şifresini girerek 
kendi hesabına erişebilir ve burada yapılan işlemlerin sonuçları kullanıcı veritabanına işlenir. Programın 
sonucu olan enerji sertifikası, karbondioksit sertifikası ve bina stoğuna ait istatistiksel veriler 
değerlendirilmek üzere saklanır. 
 
Anahtar Kelimeler: Konutlarda enerji performansı, yazılım geliştirme, MMO, İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This software describes the standard assessment procedure for assessing the energy performance of 
dwellings. The indicators of the energy performance are energy consumption per unit floor area 
(kWh/m²year and carbondioxide emission per unit floor area (kgCO2/m²year). The prosedure is based on 
the energy comsumption associated with space heating, water heating, ventilation and lighting, less cost 
savings from energy generation technologies. It is adjusted for floor area so that it is essentially 
independent of dwelling size for a given built form. The method of calculating the energy performance of 
dwellings is set out in the form of modulles accompanied by two databases. The methodology is 
compliant with the Energy Efficiency Law and Building Energy Performance Regulation. 
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1. GİRİŞ 
 
Avrupa Birliği’nin enerji tüketiminin ve küresel ısınmaya etki eden gazların azaltılması amaçlarıyla, üye 
ülkelerin zorunlu olarak yerine getirmesini istediği Binalarda Enerji Performansı ile ilgili DIRECTIVE 
2002/91/EC [1] doğrultusunda ve Türkiye’de çıkarılan Enerji Verimliliği Kanunu [2] gereği yayınlanan 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği [3]’nin 14. bölümünde “Bu Yönetmelik kapsamında ihtiyaç 
duyulan enerji performansı hesaplama yöntemleri ile ilgili konulardaki tebliğler, Bakanlık 
tarafından, Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde çıkarılır” maddesi yer 
almaktadır. 
 
 
Çalışmanın amacı, bu Yönetmelik maddesi uyarınca konut yada konutun yer aldığı binanın enerji 
performansını belirleyen ve konut/binanın enerji kimlik belgesi üzerinde yer alan, konut/binanın birim 
alanına düşen yıllık enerji tüketimi (kWh/m²yıl) ile yıllık karbondioksit (CO2) emisyon miktarını 
(kgCO2/m²yıl) hesaplamak için geliştirilen Konutlarda Enerji Performansı Standart Değerlendirme Metodu 
(KEP-SDM) [4]’nun kullanım kolaylığı için bir yazılım geliştirmektir. 
 
KEP-SDM, DIRECTIVE 2002/91/EC [1]’de Ek 1 (a) ve (b)’de (Annex 1 a and b) verilen konut binalarına 
(müstakil konutlar, apartmanlardaki konutlar ve ticari komplekslerdeki konutlar) uygulanır ve sadece 
ısıtma enerji tüketimini hesaplamaya yöneliktir. Soğutma ihtiyacına yönelik enerji tüketimi hesaplamaları 
bu metodun kapsamı dışındadır.  
 
KEP-SDM, iki ana bölümden oluşmaktadır: 1) Konut/binaların enerji performansının belirlenmesine 
yönelik hesap yöntemi, 2) Hesap yönteminin oluşturduğu algoritmaya göre çalışan bir Excel programı. 
Güncellemeyi ve geliştirmeyi kolayca gerçekleştirmek amacıyla ve ileride geliştirilecek bir yazılım 
düşünülerek, Excel Programı modüler olarak hazırlanmıştır. Toplam 17 modülden oluşan program ile 
konutun/binanın performans göstergeleri belirlenebilmektedir. Çok konutlu binalarda program öncelikle 
her bir konutu KEP-SDM EXCEL BİREYSEL’ i kullanarak tek tek hesaplamakta, daha sonra tüm binayı 
ilgilendiren ortak tüketimler için KEPSDM EXCEL MERKEZİ’ ye geçilmektedir. Ancak geçişleri otomatik 
olarak yapmak mümkün olmamaktadır. Bu geçişler bir şekilde gerçekleştirilse bile, Excel’in yapısı gereği 
güvenilir, hataların düzeltilmesinin kolay yapılabileceği bir işletim mümkün olmamaktadır. Böyle bir 
programın internet ağı içinde merkezi bir ana işletim sistemi aracılığı ile kullanılması gereklidir. Böylelikle 
uygulayıcılar kendi hesaplamalarını yapabilecekleri gibi, sonuçları da merkezi bir kullanıcı veritabanına 
kaydedebilirler. Bu da enerjinin etkin kullanımı konusunda yürütülecek ulusal çalışmalar için merkezi bir 
veritabanı oluşturulması anlamına gelmektedir. Ayrıca, söz konusu programın bakımının ve 
geliştirilmesinin merkezi olarak yapılması ve değişikliklerin daha sağlıklı olarak uygulamaya geçmesi 
mümkün olacaktır. Ulusal düzeyde oluşturulması önerilen sistemin şeması Şekil 1’de verilmiştir [4]. 
  
Bu çalışmada, önerilen ulusal sistemin küçük çaplı bir örneği olarak Kasım 2008’de geliştirilmeye 
başlanan Enerji Sertifikalandırma Yazılımı (KEP-İYTE-ESS) tanıtılmaktadır.  
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Onaylanmış bilgi,
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Şekil 1. Ulusal Enerji Sertifikalandırma Sistemi önerisi [4]. 
 
 
 
 
2. ENERJİ SERTİFİKALANDIRMA YAZILIMI (KEP-İYTE-ESS) 
 
KEP-İYTE-ESS, KEP-SDM ile birlikte geliştirilen Excel programı modüllerini kullanarak, giriş verilerinin 
(meteorolojik veriler, derece-gün değerleri, şehir suyu şebeke sıcaklıkları, cihaz verimleri vb.) tamamını 
içeren bir yönetici veritabanını, “default” değerleriyle giriş verilerinin yanlış girilmesini önleyen, arşiv 
yeteneği yüksek, uygulayıcılar açısından daha kolay kullanılabilen, gelişmiş veritabanlarını ve programa 
dillerini kullanan bir yazılımdır. İYTE server’ını ve merkezi veritabanlarını kullanarak web tabanlı olarak 
geliştirilmiştir. Her kullanıcı şifresini girerek kendi hesabına erişebilir ve burada yaptıkları işlemlerin 
sonuçları kullanıcı veritabanına işlenir. Takip edilen algoritma yönetici tarafından belirlenir. Programın 
sonucu olan enerji sertifikası, karbondioksit emisyon sertifikası ve bina stoğuna ait istatistiksel veriler 
raporlanarak değerlendirilmek üzere saklanır. 
 
 
2.1. Veritabanı Tasarımı 
 
İki adet merkezi veritabanı mevcuttur. Birincisi hesaplamalarda kullanılacak verilerin depolandığı yönetici 
veritabanıdır. Bu veritabanını ancak yetkilendirilmiş yönetici güncelleyebilir. İkincisi hesaplama 
sonuçlarının saklandığı kullanıcı veritabanıdır. Veritabanı olarak MS Sql Server 2005 kullanılmıştır ve ağ 
sunucusu üzerinden çalışır. Kullanıcı şifreleri ve hakları yönetici veritabanındaki tablolarda bulunmaktadır. 
Veritabanı güvenliği, kimlik denetimi uygulamasıyla sağlanmaktadır. Yazılım ASP.NET programlama dilini 
kullanır.  
 
Veritabanında; yapı malzemelerini termofiziksel özellikleri (ısı iletim katsayıları vb.), bulunulan ile ait iklim 
verileri (dış sıcaklıklar, güneş enerjisi değerleri vb.), ısıtma sistemi ve bileşenlerinin binaların enerji 
performansına ilişkin özellikleri (cihaz verimleri vb.) bulunmaktadır.  
 
 
2.2. Uygulama 
 
KEP-SDM-ESS yazılımı, bir giriş sayfası ile enerji performans analizi ve sertifikalandırma işlem 
modüllerini içeren 17 adet modülden oluşur.  
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 MODÜL 1:   Konut Boyutları ve İç Ortam Parametreleri 
 MODÜL 2:   Havalandırma Özgül Isı Kayıpları 
 MODÜL 3:   İletim Özgül Isı Kayıpları 
 MODÜL 4:   Özgül Isı Kaybı ve Isı Kayıp Parametresi  
 MODÜL 5:   Kullanım Sıcak Suyu 
 MODÜL 6:   İç Isı Kazançları  
 MODÜL 7:   Güneş Kazançları ve Kazanç Kullanım Faktörü 
 MODÜL 8: Ortalama İç Sıcaklık  
 MODÜL 9: Derece-Gün  
 MODÜL 10: Hacim Isıtma İhtiyacı 
 MODÜL 11: Aydınlatma Enerji İhtiyacı 
 MODÜL 12: Toplam ve Birincil Enerji Tüketimi   
 MODÜL 13: Karbondioksit Emisyonu 
 MODÜL 14: Konutların Enerji Performans Sınıfının Belirlenmesi 
 MODÜL 15: Konutun ve Binanın Enerji Performans Raporu 
 MODÜL 16: Konutlar ve Binalar için Enerji Sertifikası 
 MODÜL 17: Konutlar ve Binalar için Karbondioksit Sertifikası 

 
Modüllerin giriş parametreleri ile modüller arası ilişkileri gösteren akış şeması Şekil 2’de verilmiştir [4].  
 
Giriş sayfasında konutun yada binanın adres bilgileri, belgeyi düzenleyen yetkiliye ait bilgiler ile binanın 
tipi (müstakil, çok konutlu), korunum sınıfı ve dışa açık yüzey sayısı bilgileri girilir. Tarih bilgilerinin girişinin 
kolaylaştırılması açısından takvim dizinini gösteren bir pencere kullanılmıştır (Şekil 3).  
 
Konut boyutları ve iç ortam parametreleri bilgileri ile ısıtma sistemi bilgileri Modül 1’de girilir.  
 
Modül 2’de konstrüksüyon tipi, havalandırma yöntemi ve binaya ait sızdırmazlık bilgileri seçildikten sonra 
havalandırma özgül ısı kaybı hesaplanır (Şekil 4).  
 
Yapı elemanlarından olan özgül ısı kaybı Modül 3 (Şekil 5)’de belirlenir. Taban, tavan, dış duvar ve 
pencere malzemelerine ait toplam ısı geçiş katsayısı (U) değerleri; yönetici veritabanından seçilen 
malzeme türü ve kalınlığına bağlı olarak hesaplanır. Alan bilgisi girilen AxU (W/K) değeri hesaplanır. Aynı 
modülde ısı köprüleri de hesaplanarak binanın toplam özgül ısı kaybı (W/K) ile ısı kayıp parametresi 
(W/m²K) Modül 4 (Şekil 5)’de belirlenir.  
 
Konutun sıcak su enerji ihtiyacı, güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi bulunup bulunmadığı durumları için 
yıllık olarak hesaplanır. Günlük su ihtiyacı EN 15316-3-1,2 ve 3 [5, 6, 7]’de verildiği gibi konutun taban 
alanına bağlı olarak belirlenir (Modül 5).  
 
Konut iç ısı kazançları, konutun taban alanına bağlı olarak şartlandırılmış hacimde yaşayan insanlardan 
(metabolik), ev aletlerinden ve aydınlatma armatürlerinden yayılan ısılar ve sıcak su, soğuk su ve atık 
tesisatları tarafından yayılan veya yutulan ısı miktarları göz önünde bulundurularak Modül 6’da 
hesaplanır. Pencerelerden olan güneş enerjisi kazançları ise pencere yüzey alanı girilerek, pencere tipi, 
çerçeve tipi ve varsa gölgeleme elemanlarının bilgileri seçilerek Modül 7 (Şekil 6)’de hesaplanır.    
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Şekil 2. KEP-İYTE-ESS Enerji Performansı Hesaplama Akış Şeması [4]. 

 
 
Modül 8 (Şekil 7), enerji tüketimi hesaplarında kullanılan ortalama iç sıcaklığı hesaplar. Çalışmada 
tanımlanan “ortalama iç sıcaklık”, binanın enerji tüketiminin gerçeğe yakın olarak tahmin edilebilmesi için 
hesaplanan iç sıcaklıktır ve ısıl konfor sıcaklığından farklıdır. EN 15251 [8]’deki I. kategori binalar için 
önerilen konfor sıcaklıkları seçilmiştir. Bu sıcaklıklar yaşam alanı için 21°C, diğer hacimler için 18°C’ dir. 
Bina ısıtma sisteminde kontrol (termostat, zaman ayarlayıcı vb.) bulunup bulunmamasına ve ısıtma 
sisteminin sürekli/kesikli çalışıyor olması durumuna göre ortalama iç sıcaklık hesaplanır.  
 
Güneş kazançları ve iç ısı kazançları dikkate alınarak iç ortamda oluşacak sıcaklık artışı dikkate alınarak 
konut temel sıcaklığı ve bu sıcaklığa bağlı olarak derece-gün değeri Modül 9 (Şekil 7)’da belirlenir. 
Toplam özgül ısı kaybı ile derece-gün değerinin çarpımından oluşan hacim ısıtma ihtiyacı ise Modül 10 
(Şekil 7)’da hesaplanır.  
 
Aydınlatma enerji ihtiyacı, düşük enerjili ampul kullanımı da dikkate alınarak Modül 11 (Şekil 7)’de 
hesaplanır.  
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Enerji ihtiyaçlarının belirlendiği ilk 11 modülden sonra Modül 12’de bir konut/binanın ısıtma, sıcak su ve 
aydınlatma için gerekli enerji ihtiyaçlarını karşılayacak olan sistemlerin enerji tüketimleri ayrı ayrı 
hesaplanmakta ve bunların birincil enerji cinsinden değerleri toplanarak konut/binanın yıllık toplam birincil 
enerji tüketimi kWh/m²yıl olarak bulunmaktadır (Şekil 8). Sistemlerin enerji tüketimlerinin hesabında bu 
sistemlerin enerji dönüşüm verimleri, dağıtım kayıpları ve taşıyıcı akışkan pompalama enerji ihtiyaçları 
göz önüne alınır. Eğer yenilenebilir enerji kaynakları ve/veya yeni enerji teknolojileri kullanılıyorsa, 
bunların sağladığı enerji miktarları da enerji tüketimi hesabında tüketimi azaltıcı yönde dikkate alınır. 
Konut/binaların ısıtma ve sıcak su enerji ihtiyaçları verimleri, dağıtım kayıpları ve taşıyıcı akışkan 
pompalama enerji tüketimleri farklı olan bireysel, merkezi veya bölgesel ısıtma sistemleri tarafından 
sağlanabilir. Ayrıca bu üç farklı sistemde (bireysel sistemde pek olası olmamakla birlikte) tepe yükleri 
karşılamak üzere farklı verimde yedek sistemler olabilir. Konut/binaların enerji tüketimleri de bu farklı 
sistemler göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.  
 
Konut/binanın enerji tüketimine bağlı olarak çevreye verdiği karbondioksit emisyonu miktarı (kgCO2/m2yıl) 
Modül 13’de, enerji ve karbondioksit performans sınıfı ise Modül 14’de verilir.  
 
Modül 15, ISO 13790 [9] ve EN 15217 [10] standardlarının önerdiği, konutlar ve konutların bulunduğu 
binalar için yapılan tüm hesaplama sonuçlarını, bina ve belgeyi düzenleyen kişiye ait bilgileri içeren rapor 
dokümanını verir. Bu rapor, Türkiye bina stoğuna ait istatistiksel çalışmalarda kullanılmak üzere saklanır. 
 
Son olarak; konut veya bina sahibi için, enerji tasarruf çalışmalarında, alım satım işlemlerinde ve benzeri 
işlerde kullanılmak üzere, enerji ve karbondioksit sertifikaları hem konut hem de bina için ayrı ayrı 
düzenlenir (Modül 16-17). Konutlara ait sertifika örnekleri Şekil 9 ve 10’da verilmiştir.  
 
Hesaplama metodu detayları için KEP-SDM raporu [4] incelenmelidir.  
 
 
SONUÇ 
 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği [3] gereği ulusal ölçekte geliştirilecek olan “Binalarda Enerji 
Performansı Hesaplama Metodu”na örnek oluşturacak Konutlarda Enerji Performansı Standart 
Değerlendirme Metodu (KEP-SDM) ve metodun kullanımında kolaylık sağlayacak olan Enerji 
Sertifikalandırma Yazılımı (KEP-İYTE-ESS)’nın, konularında uzman ve deneyimli tesisat mühendisleri 
tarafından alan testine tabi tutulması ve bu testlerden gelen önerilere göre metodun ve yazılımın gözden 
geçirilmesi çalışmanın bir sonraki adımıdır.  
 

 
 

Şekil 3. Giriş Sayfası.  
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Şekil 4. Havalandırma ve Enfiltrasyon Özgül Isı Kaybı Hesabı (Modül 2). 
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Şekil 5. Yapı Elemanları ve Toplam Özgül Isı Kaybı Hesabı (Modül 3-4). 
 

 
 

Şekil 6. Pencerelerden Olan Güneş Kazançları Hesabı(Modül 7). 
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Şekil 7. Ortalama İç Sıcaklık (Modül 8), Derece-Gün (Modül 9), Hacim Isıtma İhtiyacı (Modül 10) ve 
Aydınlatma Enerji Tüketimi (Modül 11) Hesabı. 

 

 
 

Şekil 8. Toplam Birincil Enerji Tüketimi (Modül 12) Hesabı. 
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Şekil 9. Konut Enerji Sertifikası (Modül 16). 
 

 
 

Şekil 10. Konut Karbondioksit Sertifikası (Modül 17). 
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ISITMA VE SOĞUTMA DERECE GÜN SAYILARININ 
ENTEGRASYONU  

 
 

Murat BAYRAM 
Bülent YEŞİLATA 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada; soğutma ve ısıtma derece gün verileri (CDD ve HDD) basit bir yaklaşımla entegre edilerek, 
TSE 825 uyarınca öngörülen yalıtım kalınlıklarının yeterliliği sorgulanmakta ve ülkemizdeki iklim (derece-
gün) bölgelerinin yeniden düzenlenmesi konusunda bir öneri sunulmaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda; 
boyutsuz bir derece-gün parametresi (r*=CDD/HDD) tanımlanarak; soğutma gereksinimi, ısıtmaya kıyasla 
etkin ve etkin olmayan yerleşim yerleri net bir şekilde belirlenebilmiştir. Hesaplamalarda; ülkemizdeki tüm 
meteorolojik merkezlerden elde edilen ve Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisinin (Eurostat) önerdiği yönteme 
uygun oluşturulmuş 33 yıllık Isıtma Derece Gün (HDD) ve Soğutma Derece Gün (CDD) verileri 
kullanılmıştır. Elde edilen iklim (derece gün) bölgeleri; TS 825 standardında öngörülen iklim bölgeleri ile 
mukayeseli olarak değerlendirilmiştir. 
 
Değerlendirme sonucunda; I. iklim bölgesinde bulunan iki iklim noktası (Cizre ve İskenderun) dışında, 
diğer bütün iklim noktalarında, TS 825 tarafından öngörülen yalıtım kalınlıklarının, soğutma dönemi 
açısından yeterli olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca; CDD ve HDD değerlerinin her ikisini de göz önüne 
alarak yapılan iklim bölgeleri sınıflandırmasında; iklim bölgesi sayısı TS 825 ile aynı kalmakla birlikte, iklim 
bölgesi kapsamında önemli değişimler oluşmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Isıtma, Soğutma, Derece-Gün Bölgeleri. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, a new and simple climatic classification approach for rearranging present degree-day 
regions in Turkey is proposed. The approach is based on integrating cooling and heating degree-days. 
The utilization of the insulation thicknesses specified in TS 825 are also evaluated. A dimensionless 
degree-day parameter (r*=CDD/HDD) is first defined for clear determination of cooling or heating based 
climate regions. The heating and cooling degree days of the last 33-years are calculated for each climate 
location in Turkey. The method proposed by the EU Statistical Office (Eurostat) is employed to form the 
data. 
 
New climate or degree-day regions obtained here are compared with those given in TS 825. The results 
show that insulation thicknesses specified in TS 825 are generally acceptable by even considering cooling 
season. There are two exceptional climate stations of Cizre and Iskenderun where present insulation 
thicknesses fail in cooling season. The number of degree day regions, using integrated data of both 
cooling and heating degree days, is found to be same with that of TS825. The content and character of 
the new climate regions are however quite different. 
 
Key Words: Heating, Cooling, Degree-Day Regions. 
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1. GİRİŞ 
 

Enerji tüketiminin ve küresel ısınmaya etki eden sera gazlarının azaltılması amacıyla tüm dünyada 
binalarda enerji performansının arttırılması yönündeki çalışmalar ivme kazanmış, Avrupa Birliğinin son 
direktifi [1] uyarınca, binalarda enerji verimliliğini etkileyen bir dizi faktörün dikkate alınması zorunlu 
kılınmıştır. Ülkemizi de doğrudan etkileyen bu direktif, binalarda sadece ısıtma kaynaklı enerji tüketiminin 
değil; aynı zamanda, soğutma, kullanım sıcak suyu ve aydınlatma sistemlerine yönelik enerji 
tüketimlerinin de göz önüne alınmasını öngörmektedir. Bu kapsamda; ülkemizde atılan en önemli 
adımlardan biri ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği [2]’ nin hazırlanmasıdır. Binaların enerji 
performansı açısından derecelendirilmesine olanak sağlayan bu yönetmelik uyarınca; bina kabuğunun ısıl 
yalıtım özelliklerinin belirlenmesinde, ısıtma ve soğutma dönemlerinin her ikisinin de göz önünde 
bulundurulması gerekliliği açık bir şekilde ortaya konulmuştur.      

Ancak, ülkemizde hali hazırda bina kabuğunun ısıl yalıtım özelliklerinin belirlemesinde esas alınan TS 825 
“Binalarda Isı Yalıtımı’ standardı [3, 4], sadece ısıtma dönemine yönelik bir değerlendirme öngörmektedir. 
TS 825 uyarınca; Türkiye’de iller, ısıtma derece gün (HDD) sayılarına göre dört farklı iklim bölgesine 
ayrılmış ve her bir iklim bölgesi için bina minimum yalıtım kalınlıkları belirlenmiştir. Söz konusu standart 
doğrultusunda, ısıtma için birim m2 başına harcanan enerjiye; her iklim bölgesi için farklı değerlerde olmak 
üzere, bir sınırlama getirilmektedir. Soğutma dönemi enerji gereksinimi, dolayısıyla soğutma derece gün 
(CDD) sayısı göz önüne alınmadan yapılan bu iklim bölgesi sınıflandırması, gerek uygulama, gerekse 
‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ açısından yetersiz kalmaktadır.  

HDD ve CDD sayılarının her ikisinin ham değerlerine bakılarak yapılan değerlendirmelerde ise; çok 
karmaşık bir iklim yapısı ortaya çıkmaktadır. Örneğin; Bulut vd. [5] tarafından CDD değerleri de göz önüne 
alınarak yapılan çalışma sonucunda; Türkiye, 5 ısıtma derece-gün bölgesine ve 3 soğutma derece-gün 
bölgesi olmak üzere toplam 8 derece-gün bölgesine ayrılmıştır. Esiyok [6] tarafından ASHRAE standardı 
[7] göz önüne alınarak yapılan kapsamlı ısıl iklim alanı sınıflandırmasında elde edilen bölge sayısı yine 8 
olmakla birlikte; bu bölgeler tamamen farklı karakter (3 ısıtma, 3 ısıtma + soğutma ve 2 soğutma) ve farklı 
iller içermektedir. Mevcut yürürlükteki TS 825 standardı sadece 4 ısıtma bölgesi içermesine karşın, 
uygulamada henüz yeterince etkin değildir. Soğutma ihtiyacının ısıtmaya göre ağırlıklı olduğu sıcak iklim 
bölgelerinde, TS 825 ısı yalıtım standardının uygulanmasının, yeterliliği de bir tartışma konusudur [8].  

Bütün bu olumsuzluklara karşın; bölgelerin ısıtma ve soğutma bölgeleri olarak ayrılıp, bölge sayısının 
arttırılması, daha karmaşık ve uygulanması zor bir durum yaratabilecektir. Bu nedenlerle, mevcut 
koşullarda CDD değerlerinin göz önüne alınmasıyla, iklim bölgesi sayısını arttırmaktan ziyade, bölge 
tanımlarını revize etmek, uygulamada yaşanacak karmaşıklığı kısmen de olsa önleyebilecektir. Söz 
konusu revizyonlarla, mevcut TS 825 ile sonuç alınabilme koşullarının kapsamlı olarak irdelenmesi 
oldukça önemlidir. Bu bildiri çalışmasında, belirtilen bu hususları dikkate alacak şekilde basit bir yöntem 
geliştirilmiş ve sonuçlar TS 825 standardında öngörülen iklim bölgeleri ile niteliksel olarak kıyaslanmıştır.  
 
 
 
 
2. MATERYAL VE METOT 
 
Derece-gün değerleri, herhangi bir yer ve konumda bulunan bir binanın yıllık enerji ihtiyacının tahmin 
edilmesinde kullanılan en basit ölçü birimlerinden biridir. Bina dış kabuğu elemanlarına ait ortalama U-
değeri ile birlikte kullanılarak, binanın yıllık enerji ihtiyacı kolayca hesaplanabilir. Örneğin; bina dış kabuğu 
elemanlarına (duvarlar, çatı, döşeme) ait toplam alan ve ortalama ısı transfer katsayısı A (m2) ve U 
(W/m2K), derece gün sayısı DD (°C.gün) ise; binanın yıl boyunca sabit konfor sıcaklığında tutulabilmesi 
için kWh cinsinden gerekli enerji;   

)24.).(1000/.( DDUAQ =        (1) 

eşitliği ile hesaplanır. Bu eşitliğin birim yüzey cinsinden ifadesi daha sık kullanılmakta olup; 
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DDUq ..024.0=        (2) 

şeklindedir. Tasarımı/inşaası yapılmış bir binada U-değeri ısıtma ve soğutma dönemi için sabit 
alınabilmekle birlikte; DD değerlerinin her dönem için ayrı ayrı hesaplanması gereklidir. Bu durumda, 
herhangi bir yörede ısıtma derece gün sayısı (HDD) ile soğutma derece gün (CDD) sayılarının ayrı ayrı 
belirlenmesi; ısıtma ve soğutma sistemi kapasitelerinin ve maliyetlerinin belirlenmesi açısından önemli 
olmaktadır. Bu parametrelerin hesabında; karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa 
Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından önerilen denklemler aşağıda verilmektedir [9]:    
 

)()(
1

oh

N

h TTTHDD −= ∑ …………(sadece Th>To olan günler hesaplanır)       (3) 

 

)()(
1

co

M

c TTTCDD −= ∑ …………(sadece To>Tc olan günler hesaplanır)       (4) 

 
Denklemlerde; To günlük ortalama dış hava sıcaklığı, Th  ve Tc sırasıyla ısıtma ve soğutma dönemi için 
belirlenmiş denge ya da eşik sıcaklığıdır. N ve M değerleri sırasıyla ısıtma ve soğutma dönemindeki 
toplam gün sayısı olmakla birlikte; ısıtma ya da soğutma gerektirmeyen günler, bu sayılara dahil edilmez. 
(2) denkleminden yararlanarak; soğutma ve ısıtma dönemi enerji gereksinimleri yazılırsa; 
 

)(..024.0 ccc TCDDUq =        (5) 
 

)(..024.0 hhh THDDUq =       (6) 
 
elde edilir. Herhangi bir yörede, bina dış kabuğu elemanlarına ait ortalama U-değeri için yönetmelikler 
tarafından getirilen sınırlamalarda, CDD ve HDD değerlerinden büyük olanına göre hareket edilmesi 
gereklidir. Örneğin; CDD>HDD ise; standardlarda öngörülen ve binanın bulunduğu iklim bölgesi için 
belirlenmiş maksimum ısı kaybı (kWh/m2), dolayısıyla maksimum U-değerinin üzerine çıkılmaması 
açısından, ‘qc’ değerinin göz önüne alınması gereklidir. Bu durum yalıtım kalınlığı belirlemede; ‘Uc=U’ 
şartının sağlanması anlamına gelmektedir. Bina dış kabuğu elemanlarına ait ortalama U-değeri bir 
tasarım değeri olup, ısıtma ya da soğutma döneminde sabit kalmaktadır. Burada sözü edilen husus; hangi 
döneme ait DD değerleri büyükse; yalıtım kalınlığının, dolayısıyla U-değerinin, ilgili dönem göz önüne 
alınarak belirlenmesi gerekliliğidir. Bu belirlemeden sonra, söz konusu bina dış kabuğu elemanları için; 
Uc=Uh=U eşitliği kuşkusuz geçerlidir ve bu durum standardlarda öngörülen sınırlamayı, herhangi bir risk 
oluşturmadan zaten sağlayacaktır.       
 
Ülkemizde 1999 yılından beri mecburi standart olan TS 825 standardında ise, qc değerleri dikkate 
alınmadan, sadece qh değerlerine göre, U-değerlerine (U=Uh) bir sınırlama getirilmiştir. TS 825 ile ilgili 
sürekli tartışılan konulardan biri; mevcut U-değerlerinin; soğutma ihtiyacı yüksek yörelerde yeterli 
olmayacağı konusudur. Belirtilen hususu açıklığa kavuşturmak amacıyla, Eşitlik (5) ve (6) kullanılarak,   
 

)(
)(

*
h

c

h

c

THDD
TCDD

q
q

r ==        (7) 

  
boyutsuz oranını elde etmek mümkündür. Bu oran yukarıda açıklandığı üzere; Uc=Uh=U eşitliğinden 
dolayı, sadece ‘DD’ değerlerinin oranını temsil etmektedir ve bu nedenle boyutsuz derece gün sayısı 
olarak adlandırılmıştır. Herhangi bir iklim noktasındaki CDD ve HDD değerleri kullanılarak hesaplanan r* 
parametresinin aldığı değere bağlı bir sonuç çıkarmak mümkün olabilecektir. Sınır değerler göz önüne 
alındığında; 
 
r*<1: ısıtma gereksinimi yüksek iklim noktası 
r*≈1: soğutma ve ısıtma gereksinimi kıyaslanabilir iklim noktası 
r*>1: soğutma gereksinimi yüksek iklim noktası 
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anlamlarına gelmektedir. Bu durum; herhangi bir iklim noktasında, ‘r*’ değeri ‘1’ den büyük olmadığı 
sürece, TS 825 doğrultusunda uygulanan yalıtım kalınlığının, soğutma dönemi için de yeterli olduğu 
sonucunu ortaya çıkarmaktadır.  
 
Bu çalışmada, yukarıda belirtilen yaklaşıma uygun olarak, ülkemizde bulunan tüm meteorolojik merkezler 
için, ‘r*’ değerleri hesaplanmıştır. Hesaplamalarda, Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisinin (Eurostat) önerdiği 
yöntemle oluşturulmuş, 33 yıllık HDD ve CDD verileri kullanılmıştır (Tablo 1). 
 
 
 
 
3. TARTIŞMA 
 
TS 825 standardında HDD değerleri doğrultusunda belirlenen 4 ısıtma iklim bölgesindeki iklim noktaları 
için çizilen HDD-r* grafiği Şekil 1’de gösterilmiştir. Grafikte göze çarpan en önemli husus; I. iklim 
bölgesinde bulunan Cizre (r*=1.03) ve İskenderun (r*=1.13) dışında tüm yöreler için ‘r*’ değerleri ‘1’ 
değerinden küçüktür. Bu durumda; TS825’de sadece HDD değerleri göz önüne alınarak belirlenen ‘U’ 
değerleri (dolayısıyla yalıtım kalınlıkları); sadece bu iki iklim noktası dışında; CDD değerleri açısından da 
uygundur. Belirtilen iki iklim noktasında, yalıtım kalınlıkları belirlenirken, TS 825’de belirtilen ‘U’ değerleri 
yerine, bu çalışmada tanımlanan ‘U/r*’ değerlerinin uygulanması, soğutma ihtiyacı ağırlıklı bir yalıtım 
kalınlığı belirlenmesinde yol gösterici olacaktır. Diğer bütün iklim noktalarında, TS 825 tarafından 
öngörülen yalıtım kalınlıkları, soğutma dönemi açısından yeterli olmaktadır.   
 
Tablo 1. Meteorolojik Merkezlere Göre HDD, CDD ve r* Değerleri. 

 
33 yıllık 
ortalam
a HDD 

33 yıllık 
ortalam
a CDD 

33 yıllık 
ortalam
a HDD 

33 yıllık 
ortalam
a CDD 

33 yıllık 
ortalam
a HDD 

33 yıllık 
ortalam
a CDD 

İSTASYON 
  

HDD CDD 

r* 
CDD/HDD 

  
İSTASYON 

  

HDD CDD 

r* 
CDD/HDD 

  
İSTASYON 

  

HDD CDD 

r* 
CDD/HDD 

  

Adana 877,6 659,0 0,7510 Diyarbakır 2095,5 757,7 0,3616 Manisa 1455,0 533,1 0,3664 
Adıyaman 1674,2 811,3 0,4846 Düzce 2065,1 35,3 0,0171 Mardin 1933,3 703,4 0,3638 
Afyon 2736,3 29,4 0,0108 Edirne 2142,5 174,4 0,0814 Marmaris 855,2 577,0 0,6747 
Ağrı 4489,1 9,7 0,0022 Edremit 1460,2 387,7 0,2655 Mersin 787,3 606,7 0,7706 
Akcakoca 2097,5 7,5 0,0036 Elazığ 2601,8 367,3 0,1412 Milas 1124,2 552,8 0,4917 
Akhisar 1606,6 413,8 0,2576 Elmalı 2317,5 140,5 0,0606 Muğla 1825,8 307,7 0,1685 
Aksaray 2600,4 98,2 0,0377 Emirdag 2698,6 46,5 0,0172 Muş 3599,8 217,1 0,0603 
Akşehir 2543,7 66,4 0,0261 Erzincan 3026,8 123,3 0,0407 Nevşehir 2889,0 17,5 0,0061 
Alanya 644,5 563,6 0,8746 Erzurum 4640,2 2,4 0,0005 Niğde 2835,3 47,8 0,0169 
Amasra 1872,2 18,7 0,0100 Eskişehir 2886,0 18,4 0,0064 Ordu 1755,5 71,8 0,0409 
Amasya 2108,5 138,4 0,0656 Fethiye 950,2 483,9 0,5093 Osmaniye 1103,7 584,2 0,5293 
Anamur 722,2 553,2 0,7661 Finike 778,4 535,8 0,6883 Polatlı 2738,9 84,1 0,0307 
Ankara 2598,6 93,0 0,0358 Florya 1824,7 115,7 0,0634 Rize 1774,9 66,5 0,0374 
Antakya 1064,3 540,8 0,5081 Gaziantep 2018,0 454,9 0,2254 Sakarya 1733,1 83,5 0,0482 
Antalya 993,1 569,5 0,5735 Gemerek 3232,0 13,0 0,0040 Salihli 1532,4 437,5 0,2855 
Arapkir 2802,7 228,7 0,0816 Giresun 1673,5 68,8 0,0411 Samsun 1726,0 88,0 0,0510 
Ardahan 5127,8 0,3 0,0001 Göksun 3488,7 6,1 0,0018 Sarıkamıs 5140,5 0,2 0,0000 

Artvin 2310,4 10,6 0,0046 Gümüşhan
e 3165,3 6,3 0,0020 Siirt 1961,3 726,3 0,3703 

Aydın 1205,3 536,1 0,4448 Hakkari 3358,9 184,8 0,0550 Silifke 830,7 600,0 0,7223 
Ayvalık 1371,2 384,6 0,2805 Hınıs 4377,9 3,4 0,0008 Simav 2503,9 17,5 0,0070 
Balıkesir 1858,0 182,0 0,0980 Hopa 1685,1 52,1 0,0309 Sinop 1793,6 61,3 0,0342 
Bandırma 1884,3 115,3 0,0612 Iğdır 2815,0 247,7 0,0880 Sivas 3351,5 8,6 0,0026 
Bartın 2193,4 16,9 0,0077 Isparta 2540,9 86,6 0,0341 Siverek 1870,2 743,0 0,3973 
Batman 1856,2 790,8 0,4260 İnebolu 2013,0 16,6 0,0083 Sivrihisar 2726,3 39,9 0,0146 

Bayburt 4066,4 2,9 0,0007 İskenderun 586,2 662,3 1,1299 Ş,Karahisa
r 3300,8 7,5 0,0023 

Beyşehir 2855,8 24,0 0,0084 İslahiye 1570,8 555,8 0,3538 Şanlıurfa 1432,7 963,1 0,6722 

Bilecik 2282,0 26,3 0,0115 İst.-
Göztepe 1786,5 116,9 0,0654 Şile 1976,2 36,9 0,0187 

Bingöl 2924,2 307,2 0,1050 İzmir 1109,2 533,9 0,4813 Tekirdağ 1941,2 109,4 0,0564 
Bitlis 3377,8 51,7 0,0153 K,Maraş 1604,6 584,8 0,3644 Tokat 2326,0 34,1 0,0147 
Bodrum 753,2 562,9 0,7473 Kangal 4183,0 1,6 0,0004 Tortum 3629,8 2,5 0,0007 
Bolu 2775,5 5,1 0,0018 Karaman 2650,9 87,8 0,0331 Trabzon 1642,6 79,8 0,0486 
Burdur 2284,1 166,6 0,0729 Karapınar 2864,3 59,1 0,0206 Tunceli 2675,8 374,4 0,1399 
Bursa 1817,7 172,7 0,0950 Kars 4779,9 0,5 0,0001 Ulukışla 3213,5 16,0 0,0050 
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Ceylanpına
r 1538,7 937,2 0,6091 Kastamon

u 3092,3 5,6 0,0018 Uşak 2400,6 100,8 0,0420 

Cihanbeyli 2821,2 79,5 0,0282 Kayseri 3005,3 40,0 0,0133 Uzunkopru 2138,1 139,1 0,0651 
Cizre 1223,9 1268,9 1,0367 Kırıkkale 2484,6 158,8 0,0639 Ünye 1769,3 68,5 0,0387 
Çanakkale 1707,7 212,0 0,1242 Kırklarelı 2201,4 107,4 0,0488 Van 3465,0 36,2 0,0104 
Çankırı 2807,7 61,7 0,0220 Kırşehir 2773,2 70,6 0,0255 Yalova 1685,8 112,6 0,0668 
Çeşme 1092,8 299,8 0,2743 Kilis 1485,4 564,2 0,3798 Yozgat 3359,5 7,6 0,0023 
Çorum 2864,5 11,6 0,0040 Kocaeli 1685,7 112,3 0,0666 Yüksekova 4366,1 3,8 0,0009 
Denizli 1612,6 434,8 0,2696 Konya 2749,2 92,4 0,0336 Zonguldak 1868,1 16,4 0,0088 
Dikili 1352,8 302,3 0,2235 Kumkoy 1905,1 77,2 0,0405 Hatay 1065,6 535,3 0,5024 
Karabük 2145,0 85,0 0,0396 Korkuteli 2408,0 89,0 0,0370 Pozantı 2196,0 213,0 0,0970 
Dursunbey 2355,0 5,0 0,0021 Merzifon 2579,0 0,1 0,0000 Tosya 2697,0 11,0 0,0041 
Afşin 3167,0 68,0 0,0215 Elbistan 3017,0 83,0 0,0275 Keles 3097,0 0,0 0,0000 
Kığı 3383,0 62,0 0,0183 Solhan 3355,0 177,0 0,0528 Uludağ 4816,0 0,0 0,0000 

 
 
CDD değerlerinin göz önüne alınmasındaki diğer önemli bir etken ise; soğutma sistemlerinin 
projelendirilmesi olup, bu hususa TS 825 bir çözüm getirmemektedir. Bu anlamda, yeni iklim bölgelerinin 
oluşturulması çalışmalarına katkıda bulunmak ve uygulamada kolaylık sağlamak amacıyla; grafiksel 
mantık kullanılarak oluşturulan iklim bölgeleri Şekil 2’de gösterilmiştir. Görüleceği üzere, ülkemiz biri 
soğutma etkin (sıcak), diğeri ısıtma etkin (soğuk), iki temel iklim bölgesi yanında; ısıtma ve soğutma 
gereksinimlerinin farklı seviyelerde bulunduğu iki ara (ılık ve serin) iklim bölgesine ayrılabilmektedir. Bu 
iklim bölgelerine ait parametrik derece-gün sınırları Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’de önerilen 
sınıflandırmada, soğutma bölgesinin sınırları belirlenirken CDD değerlerinin belirtilmesi daha uygun bir 
yaklaşımdır. Ancak; bu çalışmada hassas bir sınıflandırmadan ziyade ülkemizdeki iklim noktalarının, 
öncelikli mevsimsel enerji gereksinimlerini belirlenmesi hedeflenmiştir. 
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Şekil 1. TS 825 Standardında Belirlenen 4 Isıtma İklim Bölgesindeki İklim Noktalarına Ait R* Değerleri. 
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Şekil 2. Önerilen İklim Bölgelerinin TSE 825 İklim Bölgeleriyle Kıyaslanması. 
 
 

Tablo 2. Önerilen İklim Bölgelerine Yönelik Tanımlamalar. 
 

İklim bölgesinin 
ağırlıklı enerji 
gereksinimi 

İklim Bölgesi 
No. İklim tipi HDD r*=CDD/HDD 

Soğutma  1A Sıcak  <1500 >0.60 
Soğutma + Isıtma 2AB Ilık <2250 0.20<r*<0.60 
Isıtma + Soğutma 3BA Serin 1500<HDD<3000 <0.20 
Isıtma  4B Soğuk >3000 <0.20 

 
 
Bu çalışmada önerilen iklim sınıflandırmaları uygulamada sağladığı kolaylık nedeniyle, başta The 
International Energy Agency (IEA) tarafından olmak üzere, birçok araştırıcı tarafından önerilmektedir [10, 
11]. Ülkemizde, keskin iklime sahip bazı ülkelerin aksine, aşırı sıcak (CDD>3000, çöl iklimi) ve aşırı soğuk 
(HDD>6000, buzul iklimi), iklim bölgeleri bulunmamasından dolayı 4 temel iklim bölgesi bulunmaktadır. 
Aksi halde, basitleştirilmiş iklim sınıflandırması doğrultusunda, temel iklim bölgesi sayısı genellikle 6 ya da 
7 (nem etkisi dikkate alındığında) olarak belirlenmektedir. Hassasiyet gerektiren projelendirmelerde; her 
bir temel iklim bölgesinin alt bölgelere ayrılması sıklıkla önerilen bir yaklaşımdır [10]. 
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SONUÇ 
 
Bu çalışmada; ülkemizdeki tüm iklim noktalarına ait soğutma ve ısıtma derece-gün (CDD ve HDD) 
verilerinin her ikisi kullanılarak; sadece HDD verileri doğrultusunda hazırlanmış TSE 825’de öngörülen 
iklim bölgelerinin yeni bir değerlendirmesi yapılmıştır. Öncelikle; soğutma derece gün sayılarının (CDD)  
göz önüne alınmasıyla, mevcut TS 825 standardında öngörülen yalıtım kalınlıklarının yeterli olup 
olmayacağı sorusuna yanıt aranmıştır. Değerlendirme sonucunda; I. iklim bölgesinde bulunan iki iklim 
noktası (Cizre ve İskenderun) dışında, diğer bütün iklim noktalarında, TS 825 tarafından öngörülen yalıtım 
kalınlıklarının, soğutma dönemi açısından yeterli olduğu gözlemlenmiştir. Binalarda, soğutma 
sistemlerinin projelendirilmesi açısından, yapılan iklim bölgeleri sınıflandırmasında; iklim bölgesi sayısı, 
TS 825 standardında olduğu gibi dört iklim bölgesi olarak bulunmuştur. Isıtma ve soğutma 
gereksinimlerinde önceliklere göre yapılan bölge sınıflandırmasında; 1 tanesi soğutma etkin bölge (sıcak), 
1 tanesi ısıtma etkin (soğuk) bölge ve 2 tanesi ısıtma + soğutma (ılık ve serin) etkin bölgeler olarak, 
isimlendirilmiştir. 
 
Mevcut CDD ve HDD verilerinde; baz alınan denge sıcaklıkları sırasıyla 22°C ve 18°C olup, güneş ışınımı 
ve nem etkisi dikkate alınmamaktadır. Özellikle CDD verileri için seçilen denge sıcaklığı çok yüksek ve 
dolayısıyla ulaşılan değerler düşüktür. Denge sıcaklığının daha düşük seçilmesi durumunda, CDD 
değerleri yükseleceğinden, TSE 825’de öngörülen yalıtım kalınlıklarının yetersiz olduğu iklim noktası 
sayıları da artabilecektir. Ancak söz konusu durum; bu çalışmada önerilen yaklaşımın kullanılabilirliğini 
etkilemeyecektir.   
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Hüsamettin BULUT 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Güneş ışınım şiddeti verileri, bina enerji analizi ve güneş enerjisi sistemlerinin tasarımında ve performans 
değerlendirmesinde gerekli temel parametrelerdir. Güneş enerjisi sistemlerindeki kollektör ve paneller 
eğimli olarak yerleştiklerinden ve binalarda yüzeyler genellikle düşey konumda olduklarından ısıl 
hesaplamalar ve sistem simülasyonları için eğik düzleme gelen toplam güneş ışınımının bilinmesi gerekir. 
Yatay düzleme gelen güneş ışınımı ölçülmesine ve kolaylıkla bu değerlere ulaşılmasına rağmen, eğik 
yüzeye gelen güneş ışınımı deneysel amaçlar dışında doğrudan ölçülmemektedir ve yerleşim yerleri için 
çoğunlukla bu değerler mevcut değildir. Eğimli yüzeye gelen güneş ışınımı, yatay düzleme gelen ölçüm 
değerleri kullanılarak farklı güneş ışınım modelleri yardımı ile tesbit edilmektedir. Bu çalışmada eğimli 
yüzeye gelen güneş ışınımının hesaplanması için gerekli yöntem ve modeller öncelikle verilmiştir. Daha 
sonra 1985-2006 yılları arası 22 yıllık uzun dönem yatay düzleme gelen saatlik güneş ışınım değerleri 
kullanılarak, Güney yönü için eğik düzleme gelen güneş ışınımı değerleri İzmir ili için belirlenmiştir. 5‘er 
derece aralıklarla yatay düzlemden dikey düzleme kadar olan değişik açılar ( 0o-90o) ve uygulamada farklı 
işletme durumları için önerilen açılar için eğik düzleme gelen güneş ışınımı, farklı modellere göre 
hesaplanmış ve sonuçlar analiz edilmiştir. Elde edilen değerler tablo ve diyagramlarda sunulmuştur. İzmir 
ili için değişik açılardaki eğimli yüzeylere gelen güneş ışınımı değerlerinin, bina enerji analizinde, güneş 
enerjisi sistem tasarım ve simülasyonunda tasarımcı, mimar ve mühendislere yararlı olacağı 
düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Bina Enerji Analizi, Eğimli Yüzey, Güneş Işınım Modelleri, Güneş Enerjisi, İzmir. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, for calculation of hourly solar radiation on tilted surfaces, the required methods and models 
are presented. Hourly solar radiations on inclined surface through South direction are determined using 
22 years long term horizontal hourly solar radiation for İzmir province. Hourly solar radiation incident on 
horizontal plane to vertical plane (with 5o slope angle increments) are calculated and analyzed. The 
results are presented in tables and graphs. It is expected that the hourly solar radiation data for inclined 
surfaces will be useful to the designers, engineers and architects in building energy analysis and in design 
and simulation of solar energy systems. 
 
Key Words: Building energy analysis, Tilted surface, Solar radiation models, Solar energy, İzmir. 
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1. GİRİŞ 
 
Güneş ışınım şiddeti verileri, mühendisler, mimarlar ve bilim adamları için bina enerji analizi ve güneş 
enerjisi sistemlerinin tasarımında ve performans değerlendirmesinde gerekli temel parametrelerdir. 
Dolayısıyla ilgili hesaplamalarda ve analizlerde, güneş ışınım değerlerinin, ele alınan yer için bulunması 
gerekir. Güneş enerjisi sistemlerindeki kollektör ve paneller eğimli olarak yerleştiklerinden ve binalarda 
yüzeyler genellikle düşey konumda olduklarından ısıl hesaplamalar ve sistem simülasyonları için eğik 
düzleme gelen toplam güneş ışınımının bilinmesi gerekir. Yatay düzleme gelen güneş ışınımı ölçülmesine 
ve kolaylıkla bu değerlere ulaşılmasına rağmen, eğik yüzeye gelen güneş ışınımı deneysel amaçlar 
dışında doğrudan ölçülmemektedir ve yerleşim yerleri için bu değerler çoğunlukla mevcut değildir. Sadece 
bazı özel çalışmalarda eğimli yüzeye gelen güneş ışınımı ölçülmektedir. Genellikle eğimli yüzeye gelen 
güneş ışınımı, yatay düzleme gelen ölçüm değerleri veya modellerden tahmin edilen güneş ışınım 
değerleri kullanılarak, farklı güneş ışınım modelleri yardımı ile tesbit edilmektedir [1-4]. 
 
Türkiye’de yatay düzleme gelen güneş ışınım şiddeti ölçümlerini, Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü (DMİ), Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE), bazı üniversite ve araştırma kurumları yapmaktadır. 
Türkiye’nin birçok yerleşim yeri için yatay düzleme gelen güneş ışınım değerlerine ulaşmak mümkündür 
[5-11]. Fakat eğik düzleme gelen güneş ışınım değerleri ise bazı çalışmalar dışında bulunmamaktadır [1, 
12-13]. 
 
Bu çalışmanın amacı, yatay düzleme gelen saatlik güneş ışınımı değerlerini kullanarak, eğimli yüzeylere 
gelen saatlik güneş ışınımının hesaplanması için gerekli metodoloji ve modelleri vermektir. Uygulama ve 
analiz olarak, DMİ’den temin edilen 1985-2006 yılları arası 22 yıllık yatay düzleme gelen saatlik güneş 
ışınım değerleri kullanılarak değişik açılardaki eğimli yüzeylere gelen güneş ışınım değerlerinin, İzmir ( 
Enlem 38o 23’ K , Boylam  27o 4’ D, Rakım 29 m) ili için tespiti yapılmıştır. 
 
 
 
 
2. EĞİMLİ YÜZEYE GELEN GÜNEŞ IŞINIMI VE HESAPLANMASI 
 
Yeryüzündeki herhangi bir yüzeye gelen toplam güneş ışınımı, direkt, difüz ve yansıyan ışınımlardan 
oluşur (Şekil 1). Direkt güneş ışınım bileşeni doğrudan güneş enerjisinden yüzeye gelir. Difüz (yaygın) 
güneş ışınımı ise güneşten gelen ışınımın atmosferden geçtikten sonra bulut ve tozlar tarafından 
yutulması ve tekrar buradan yüzeylere gelen bileşenidir. Yansıyan güneş ışınımı ise yeryüzüne düşen 
güneş ışınımının yüzeyin etrafındaki çevreden yüzeye gelen bileşendir. Toplam güneş ışınımı 
piranometre, aktinograf veya solarimetre gibi cihazlarla ölçülmektedir. Direkt güneş ışınım şiddeti ise 
pirheliometre cihazı ile difüz güneş ışınım şiddeti ise gölge topları veya bantları kullanılarak piranometre 
cihazları ile ölçülmektedir. Şekil 2’de güneş ışınım şiddeti bileşenlerini ölçen güneş takip edicili sistem 
verilmiştir.  
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Şekil 1. Güneş Işınım Bileşenleri. 

 
 

Şekil 2. Yatay Düzleme Gelen Güneş Işınımının Tüm Bileşenlerini Ölçen Sistem. 
 
 
Eğimli yüzeye gelen saatlik toplam güneş ışınımı; eğimli yüzeye gelen saatlik direkt, difüz ve yansıyan 
ışınımların toplamıyla hesaplanır. Eğimli yüzeye gelen saatlik toplam güneş ışınımı (ITE) aşağıdaki 
denklem ile belirlenir [14-17]; 
 

redebeTE IIII ++=           (1) 
 
Burada Ibe, Ide ve Ire sırasıyla eğimli yüzeye gelen direkt, difüz ve yansıyan ışınımı ifade etmektedir. Bu 
bileşenlerin hesaplanabilmesi için yatay yüzeye gelen toplam, difüz ve direkt güneş ışınımlarının bilinmesi 
gerekir. Direkt, difüz ve yansıyan ışınım değerleri çeşitli modellerden yararlanarak hesaplanır.  
 
 
2.1. Eğimli Yüzeye Gelen Direkt Güneş Işınımı 
 
Direkt ışınım için Liu ve Jordan ve Jimenez ve Castro modelleri kullanılmaktadır [18-19].  
 
İzotropik model olarak Liu ve Jordan modelinde [20-21] eğik düzlem için direkt ışınım; 
 

bbbe RII =            (2) 

Gölge topu: 
Difüz ışınım ölçer için 

Piranometre: 
Toplam ışınım ölçer 

Pirheliyometre: 
Direkt ışınım ölçer 

Piranometre: 
Difüz ışınım ölçer 

Güneş takip edici
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denklemi ile hesaplanır.  
 
Jimenez ve Castro modelinde ise eğik düzleme gelen saatlik direkt güneş ışınımın eğik düzleme gelen 
saatlik toplam ışınımın %80’sine eşit olduğunu ifade eder ve aşağıdaki eşitlikle hesaplanır [18-19]. 
 

bbbe RII 8.0=            (3) 
 
Burada Rb direkt ışınım dönüşüm katsayısı olup; 
 

z
b Cos

CosR
θ
θ

=            (4) 

 
denklemi ile ifade edilir. zθ  zenit açısı olup,  
 

wededz coscoscossinsincos +=θ         (5) 
 
eşitliği ile hesaplanır. d deklinasyon açısı, e enlem açısı ve w ise saat açısıdır. w saat açısı ele alınan 
saatin yarısı alınabilir. θ ise güneş yükseklik açısıdır.  
 

γβ
γβγββθ

sinsinsincos
cossincoscossincoscoscoscoscossinsincoscossinsincos

wd
bwdewdedede

+
++−=   (6) 

 
Burada γ yüzey azimut açısı ve β yüzey eğim açısıdır. Yüzey azimut açısı Güney yönü için 0o alınır. 
Güneye yöneltilmiş eğimli yüzeyler için güneş yükseklik açısı aşağıdaki eşitlik ile belirlenir. 
 

( ) ( ) weded coscoscossinsincos ββθ −+−=             (7) 
 

( )⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ += 284
365
245.23 nnSind π          (8) 

 
Burada n, 1 Ocak’tan itibaren yılın günlerini göstermektedir. Örneğin 1 Ocak için n=1, 31 Aralık için ise 
n=365’dir. 
 
Ib yatay düzleme gelen saatlik direkt güneş ışınımı olup yatay düzleme gelen toplam ışınım ile difüz 
ışınımının farkı olarak hesaplanır. 
 

db III −=            (9) 
 
Burada I, yatay düzleme gelen toplam güneş ışınım değeri olup, bu çalışmada İzmir ili için 1985-2006 
yılları arası 22 yıllık uzun dönem ölçüm değerleri kullanılmıştır. 
 
 
2.2. Eğimli Yüzeye Gelen Difüz Güneş Işınımı 
 
Eğimli yüzeylere gelen saatlik difüz güneş ışınım değeri literatürde bulunan modeller yardımı ile 
hesaplanabilmektedir. Bu modellerde eğimli yüzeye gelen saatlik difüz ışınım, yatay düzleme gelen saatlik 
difüz ışınımı, eğim açısı ve direkt ışınım dönüşüm katsayısının fonksiyonu olarak ifade edilmektedir 
[3,4,22-25]. Bu çalışmada difüz güneş ışınım bileşeni için aşağıda sırasıyla izotropik modeller olarak Liu 
ve Jordan, Koronakis ve Jimenez ve Castro modelleri verilmiştir. Eğik düzleme gelen saatlik difüz güneş 
ışınımı [18, 19, 22]; 
 
Liu ve Jordan Modeli: 
 



  ___________________________________________ 439 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

)cos1(
2
1 β+= dde II           (10) 

 
Koronakis Modeli: 
 

)cos2(
3
1 β+= dde II           (11) 

 
Jimenez  ve Castro Modeli: 
 

)cos1(2.0
2
1 β+= dde II           (12) 

 
Unizotropik modeller; 
 
Bugler Model: 
 

ββ
θ

cos05.02cos1
cos

05.0 be
z

be
dde I

I
II +⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=       (13) 

Klucher Model: 
 

[ ]zdde FFSinoII θθββ 323 sincos1
2

1
2

cos15. +⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=      (14) 

 
F açık gökyüzü etkisinin derecesi olarak aşağıdaki eşitlikle hesaplanır. 
 

2

1 ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−=
I
I

F d            (15) 

 
Ma ve Iqbal Model: 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+=

2
cos)1( 2

00

β
I
IR

I
III bdde

        (16) 

 
denklemi ile hesaplanır. β yüzey eğim açısı, Id ise yatay düzleme gelen saatlik difüz güneş ışınımıdır.  
 
2.2.1. Yatay Düzleme Gelen Difüz Güneş Işınım 
 
Yatay düzleme gelen saatlik toplam ve difüz ışınımın şiddetlerinin bilinmesi özel araştırmalar ve 
mühendislik uygulamaları için gereklidir. Yatay düzleme gelen saatlik toplam güneş ışınımının ölçümü 
birçok meteorolojik istasyonda yapılmakta olup ölçülen değerlere ulaşma imkânı kolaydır. Ancak yatay 
düzleme gelen saatlik difüz ışınım şiddeti, sadece özel çalışmalar için ölçülmekte olup bu verilere ulaşma 
imkânı oldukça kısıtlıdır. Bundan dolayı değişik kaynaklarda yer alan yatay düzleme gelen saatlik difüz 
ışınım modellerinden faydalanılarak mühendislik uygulamaları ve özel çalışmalar için gerekli yatay 
düzleme gelen saatlik difüz ışınım hesaplanabilmektedir. Yatay düzleme gelen saatlik difüz güneş ışınım 
şiddetinin belirlenmesinde kullanılan modeller saatlik berraklık indeksi ve difüz ışınım oranı gibi 
parametrelerin fonksiyonu olarak verilmektedir [19, 24]. Yatay düzleme gelen saatlik difüz güneş ışınımı 
için modeller [3, 19, 24, 26]; 
 
 Liu ve Jordan modeli: 
 

)416.0384.0(0 td kII −=          (17) 
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Erbs ve Arkadaşları: 
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Miguel ve Arkadaşları: 
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Ülgen ve Hepbaşlı (İzmir için doğrusal model): 
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Ülgen ve Hepbaşlı (İzmir için doğrusal olmayan model): 

⎪
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Burada I0 atmosfer dışı yatay düzleme gelen saatlik güneş ışınımı değeri ve kt ise saatlik berraklık indeksi 
olup; 

0I
Ikt =            (22) 

eşitliği ile hesaplanır. Burada I [MJ/m2h] yatay düzleme 1 saatlik periyod içerisinde gelen toplam güneş 
ışınım şiddetini göstermektedir. I0 [MJ/m2h] ise atmosfer dışı saatlik toplam güneş ışınım şiddeti olup,  

[ ] 6-
1212c0  x10)()()())()()(()( f I 360012 dSineSinwwwSinwSindCoseCosxI −+−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

π
    (23) 

eşitliğiyle belirlenebilir. Ic güneş sabiti (1367 W/m2), w2 ve w1 saat açıları olup t1 ve t2 güneş saatleri 
kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanırlar: 

15)12( 11 xtw −=           (24) 

15)12( 22 xtw −=           (25) 
f güneş sabitini düzeltme faktörü olup, aşağıdaki eşitlikle bulunur. 
 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡+=
365
2 033.01 nCosf π           (26) 

 
 
2.3. Eğimli Yüzeye Gelen Yansıyan Güneş Işınımı 
 
Eğik düzleme gelen saatlik yansıyan güneş ışınımı ise; 
 

( )βρ cos1
2
1

−= IIre           (27) 

 
denklemi ile hesaplanmaktadır [14, 15]. Burada ρ yüzey yansıtma oranını ifade etmektedir. Bu çalışmada 
literatürde [22, 27, 28] genellikle kullanılan 0.2 değeri yüzey yansıtma oranı olarak hesaplamalarda esas 
alınmıştır. 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Bu çalışmada eğik düzleme gelen saatlik güneş ışınımı hesabında, direkt ışınım için Liu ve Jordan ve 
Jimenez ve Castro modelleri kullanılmıştır. Yatay düzleme gelen difüz ışınım hesabında ise Liu ve Jordan 
Modeli ve Ülgen ve Hepbaşlı Modeli kullanılmıştır. 5°’lik açılarla 0°’den 90°’ye kadar güneye yönlendirilmiş 
eğimli yüzeylere gelen güneş ışınımı 1985-2006 yılları arası her yıl için hesaplanmıştır. 
 
Ölçüm değerleri ve ele alınan modellerle, eğik düzleme gelen toplam güneş ışınımı hesaplanırken izlenen 
yol Şekil 3’te gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 3. Hesaplamada Kullanılan Akış Şeması. 
 

Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin kollektörünün, yıl boyu çalışan bir işletme durumu için bulunulan 
yerin enlem derecesine eşit bir açı ile veya yalnız yaz sezonunda sıcak suyun istenildiği işletme 
durumunda bulunulan yerin enlem derecesinden 15° eksik bir açı ile veya yalnız kışın kullanılması 
durumunda enlem derecesinden 15° fazla bir açı ile yerleştirilmesi tavsiye edilmektedir [11, 27,29]. 
Dolayısıyla bu tür işletme durumlarında kullanılmak üzere İzmir ili için (Kollektör için eğim açısı; Yıllık=38°, 
Yaz=23°, Kış=53°) eğimli yüzeye gelen güneş ışınım değerleri de hesaplanmıştır. Tablo 1ve 2’de yaz, 
yıllık ve kış işletme durumuna göre güneye yönlendirilmiş eğimli yüzeye gelen saatlik güneş ışınım 
değerleri verilmektedir. Tablo 1 ve 2’den yüzeye gelen güneş ışınımının en yüksek değerini saat 11-13 
arasında aldığı görülmektedir. Şekil 4 ve şekil 5’te sırasıyla, Haziran ayında 53° ve Ağustos ayında 38° 
eğimli yüzeye gelen güneş ışınımının gün boyunca değişimi gösterilmiştir. Şekillerden Liu ve Jordan ve 
Ülgen ve Hepbaşlı modellerinden elde edilen değerler arasında önemli bir farkın olmadığı ve benzer 
davranışı gösterdiği tesbit edilmiştir. Jimenez ve Castro modelinden elde edilen değerlerin ise diğer 
modellere göre daha düşük güneş ışınımı değeri verdiği belirlenmiştir. Şekil 6’da İzmir ilinin enlem 
derecesine eşit (38°) eğim açısı için her mevsimi temsil edecek günler için yüzeye gelen güneş ışınım 
çeşitlerinin gün boyunca değişimi 2006 yılı için verilmiştir. Şekil 6’dan direkt ışınımın toplam güneş ışınımı 
içinde önemli bir bileşen olduğu görülmektedir. Ayrıca difüz ışınımın gün içinde fazla değişim göstermediği 

Yatay Düzleme Gelen Saatlik Toplam Güneş Işınımı 
-DMİ Ölçüm 

Eğik Düzleme Gelen 
Saatlik Direkt Güneş 
Işınımı 
-Liu ve Jordan 
-Jimenez ve Castro

Eğik Düzleme Gelen 
Saatlik Difüz Güneş 
Işınımı 
-Liu ve Jordan 
-Jimenez ve Castro

Eğik Düzleme Gelen 
Saatlik Yansıyan Güneş 
Işınımı 
-Liu ve Jordan 

Yatay Düzleme Gelen 
Saatlik Difüz Güneş 
Işınımı 
-Liu ve Jordan 

Eğik Düzleme Gelen Saatlik Toplam Güneş Işınımı 
-DMİ Ölçüm 
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ve yansıyan ışınımın da gün boyunca çok düşük değerler aldığı belirlenmiştir. Şekil 7’de 40° eğim açısı 
için saatlik güneş ışınımının değişimi tüm aylar için verilmiştir. Eğim açısına göre yüzeye gelen güneş 
ışınımının aylara göre değişimi ise Şekil 8’de verilmektedir. Şekilden her ayın en yüksek güneş ışınım 
değerini farklı açılarda aldığı görülmektedir. Bahar ve yaz aylarında düşük açıların, güz ve kış aylarında 
ise yüksek açıların en fazla güneş ışınımını toplamak için uygun olduğu belirlenmiştir. 
 
Tablo 3’de her ayı temsil eden günlerde eğik yüzeye gelen günlük toplam güneş ışınımının 22 yıllık 
ortalama değerleri farklı eğimler için verilmiştir. Tablo 3’deki değerler esas alınarak aylara göre en yüksek 
ışınım değerlerinin elde edildiği eğim açıları koyu olarak belirtilmiştir. Beklendiği gibi yaz aylarında düşük 
açıların ve kış aylarında ise yüksek eğim açılarının en yüksek ışınım değerlerini elde etmek için uygun 
olduğu tesbit edilmiştir.  
 
Tablo 1. Yaz (23°), yıllık (38°) ve kış (53°) İşletme Durumuna Göre Eğimli Yüzeye Gelen Saatlik Güneş 
Işınım Değeri [MJ/m2h]- Liu ve Jordan Modelleri. 
 

Saat 
Açı Ay 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
23 1 0.16 0.56 1.12 1.56 1.81 1.87 1.76 1.48 1.01 0.63 0.01 
23 2 0.28 0.81 1.39 1.83 2.11 2.18 2.06 1.76 1.35 0.82 0.14 
23 3 0.59 1.22 1.81 2.25 2.47 2.51 2.37 2.08 1.61 1.01 0.51 
23 4 0.98 1.59 2.12 2.46 2.6 2.59 2.43 2.09 1.61 1.04 0.44 
23 5 1.15 1.76 2.28 2.64 2.8 2.78 2.62 2.31 1.83 1.24 0.6 
23 6 1.23 1.85 2.37 2.72 2.93 2.94 2.79 2.48 1.99 1.39 0.71 
23 7 1.17 1.8 2.34 2.73 2.94 2.98 2.83 2.51 2.02 1.41 0.71 
23 8 1.05 1.72 2.31 2.72 2.95 2.97 2.81 2.47 1.95 1.29 0.57 
23 9 0.94 1.65 2.25 2.68 2.88 2.88 2.7 2.32 1.75 1.03 0.33 
23 10 0.78 1.41 1.97 2.36 2.52 2.46 2.24 1.85 1.24 0.53 0.15 
23 11 0.58 1.06 1.57 1.92 2.05 1.99 1.78 1.39 0.78 0.22 0 
23 12 0.29 0.6 1.13 1.48 1.68 1.65 1.48 1.17 0.66 0.34 0 
38 1 0.18 0.61 1.24 1.73 2.01 2.08 1.98 1.7 1.2 0.87 0.01 
38 2 0.28 0.86 1.49 1.96 2.27 2.35 2.23 1.93 1.52 0.99 0.17 
38 3 0.59 1.25 1.86 2.32 2.55 2.6 2.45 2.16 1.68 1.07 0.61 
38 4 0.92 1.54 2.08 2.43 2.57 2.56 2.39 2.04 1.55 0.98 0.38 
38 5 1.02 1.62 2.15 2.52 2.69 2.67 2.5 2.18 1.69 1.09 0.45 
38 6 1.05 1.67 2.19 2.55 2.76 2.78 2.62 2.3 1.79 1.17 0.49 
38 7 1.02 1.64 2.19 2.58 2.8 2.83 2.68 2.35 1.84 1.2 0.49 
38 8 0.96 1.64 2.23 2.66 2.89 2.91 2.75 2.39 1.86 1.18 0.44 
38 9 0.95 1.68 2.3 2.74 2.94 2.94 2.76 2.37 1.78 1.04 0.32 
38 10 0.89 1.54 2.13 2.54 2.69 2.64 2.4 1.99 1.34 0.57 0.2 
38 11 0.76 1.24 1.79 2.15 2.27 2.2 1.98 1.56 0.89 0.25 0 
38 12 0.41 0.69 1.28 1.67 1.87 1.84 1.66 1.34 0.77 0.49 0 
53 1 0.2 0.64 1.3 1.81 2.09 2.17 2.08 1.82 1.32 1.05 0.01 
53 2 0.27 0.87 1.51 1.99 2.3 2.39 2.27 1.99 1.61 1.11 0.2 
53 3 0.57 1.21 1.82 2.26 2.49 2.54 2.4 2.12 1.65 1.06 0.68 
53 4 0.82 1.41 1.93 2.27 2.41 2.4 2.23 1.89 1.42 0.87 0.3 
53 5 0.83 1.41 1.91 2.27 2.43 2.41 2.25 1.93 1.46 0.89 0.29 
53 6 0.82 1.4 1.9 2.25 2.45 2.46 2.31 1.99 1.5 0.89 0.25 
53 7 0.82 1.4 1.92 2.29 2.5 2.53 2.38 2.05 1.56 0.93 0.25 
53 8 0.83 1.46 2.04 2.45 2.67 2.69 2.53 2.18 1.66 1 0.3 
53 9 0.9 1.61 2.21 2.65 2.84 2.84 2.66 2.29 1.71 0.98 0.29 
53 10 0.95 1.59 2.17 2.57 2.72 2.65 2.43 2.02 1.37 0.59 0.24 
53 11 0.9 1.34 1.89 2.25 2.36 2.29 2.06 1.64 0.94 0.27 0 
53 12 0.51 0.74 1.36 1.75 1.97 1.93 1.75 1.43 0.84 0.61 0 
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Tablo 2. Yaz (23°), yıllık (38°) ve kış(53°) İşletme Durumuna Göre Eğimli Yüzeye Gelen Saatlik Güneş 
Işınım Değeri [MJ/m2h]-Liu ve Jordan ve Ülgen ve Hepbaşlı Modelleri. 
 

Saat 
Açı Ay 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
23 1 0.13 0.5 1.02 1.43 1.67 1.72 1.62 1.35 0.9 0.52 0.01 
23 2 0.21 0.71 1.27 1.69 1.96 2.02 1.9 1.61 1.23 0.72 0.12 
23 3 0.53 1.13 1.69 2.1 2.32 2.35 2.21 1.93 1.49 0.93 0.43 
23 4 0.92 1.52 2.03 2.36 2.49 2.47 2.31 1.98 1.51 0.97 0.4 
23 5 1.13 1.72 2.23 2.58 2.73 2.71 2.55 2.25 1.79 1.21 0.6 
23 6 1.24 1.84 2.34 2.69 2.89 2.9 2.76 2.46 1.99 1.4 0.74 
23 7 1.18 1.8 2.32 2.69 2.9 2.94 2.8 2.49 2.02 1.42 0.74 
23 8 1.05 1.7 2.27 2.67 2.89 2.9 2.76 2.42 1.92 1.29 0.59 
23 9 0.91 1.59 2.17 2.58 2.77 2.77 2.59 2.23 1.68 1 0.32 
23 10 0.71 1.32 1.86 2.23 2.37 2.33 2.12 1.74 1.15 0.49 0.12 
23 11 0.5 0.96 1.44 1.77 1.89 1.84 1.64 1.27 0.71 0.2 0 
23 12 0.25 0.53 1.01 1.34 1.52 1.49 1.34 1.06 0.6 0.29 0 
38 1 0.17 0.56 1.14 1.59 1.83 1.9 1.8 1.52 1.06 0.71 0.01 
38 2 0.23 0.77 1.36 1.81 2.09 2.16 2.03 1.74 1.36 0.85 0.15 
38 3 0.53 1.15 1.72 2.15 2.37 2.41 2.26 1.98 1.53 0.96 0.5 
38 4 0.87 1.47 1.98 2.31 2.45 2.43 2.27 1.94 1.46 0.91 0.34 
38 5 1 1.59 2.1 2.46 2.61 2.6 2.43 2.13 1.66 1.08 0.47 
38 6 1.08 1.67 2.18 2.53 2.73 2.74 2.6 2.28 1.81 1.21 0.55 
38 7 1.04 1.65 2.17 2.55 2.76 2.79 2.64 2.33 1.85 1.24 0.56 
38 8 0.96 1.62 2.19 2.6 2.81 2.83 2.68 2.34 1.83 1.18 0.48 
38 9 0.91 1.6 2.19 2.61 2.81 2.8 2.62 2.26 1.7 0.99 0.31 
38 10 0.8 1.42 1.98 2.36 2.51 2.45 2.24 1.85 1.24 0.54 0.16 
38 11 0.65 1.11 1.62 1.95 2.07 2.01 1.8 1.41 0.81 0.25 0 
38 12 0.36 0.62 1.15 1.51 1.69 1.66 1.5 1.21 0.71 0.42 0 
53 1 0.2 0.6 1.2 1.65 1.9 1.97 1.88 1.61 1.16 0.85 0.01 
53 2 0.24 0.78 1.39 1.83 2.11 2.18 2.06 1.78 1.42 0.93 0.16 
53 3 0.51 1.12 1.68 2.09 2.31 2.34 2.2 1.93 1.5 0.95 0.54 
53 4 0.77 1.35 1.84 2.16 2.29 2.27 2.11 1.79 1.34 0.81 0.27 
53 5 0.83 1.39 1.88 2.22 2.36 2.35 2.19 1.9 1.45 0.89 0.32 
53 6 0.87 1.43 1.9 2.24 2.43 2.44 2.3 2 1.54 0.96 0.34 
53 7 0.85 1.42 1.92 2.28 2.47 2.51 2.36 2.05 1.59 1 0.35 
53 8 0.84 1.45 2 2.39 2.6 2.61 2.46 2.13 1.64 1.02 0.35 
53 9 0.86 1.53 2.1 2.51 2.69 2.69 2.51 2.16 1.62 0.94 0.28 
53 10 0.85 1.45 1.99 2.36 2.5 2.45 2.24 1.86 1.26 0.55 0.19 
53 11 0.76 1.2 1.7 2.03 2.14 2.08 1.87 1.48 0.87 0.29 0 
53 12 0.45 0.68 1.23 1.59 1.77 1.74 1.58 1.29 0.78 0.52 0 
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Şekil 4. Haziran Ayında 53° Eğimli Yüzeye Gelen Güneş Işınımının Gün Boyunca Değişimi. 
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Şekil 5. Ağustos Ayında 38° Eğimli Yüzeye Gelen Güneş Işınımının Gün Boyunca Değişimi. 
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Şekil 7. 40° Eğimli Yüzeye Gelen Güneş Işınımının Gün Boyunca Değişimi. 
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Şekil 8. Eğim Açısına Göre Yüzeye Gelen Günlük Toplam Güneş Işınımının Değişimi. 
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Tablo 3. Her Ayı Temsil Eden Günler İçin Eğimli Yüzeye Gelen Günlük Toplam Güneş Işınımı 
[MJ/m2gün]. 
 
Açı 
[o] 

17 
Ocak 

16 
Şubat 

16 
Mart 

15 
Nisan 

15  
Mayıs 

11 
Haziran 

17 
Temmuz 

16  
Ağustos 

15  
Eylül 

15  
Ekim 

14 
Kasım 

10 
Aralık 

0 8.02 10.37 15.74 18.98 22.72 25.1 25.46 22.05 19.03 13.45 8.43 7.1 
5 8.9 11.09 16.49 19.4 22.88 25.14 25.55 22.34 19.76 14.31 9.25 7.97 
10 9.72 11.81 17.15 19.71 22.92 25.05 25.5 22.66 20.37 15.1 10.03 8.81 
15 10.49 12.43 17.71 19.91 22.82 24.81 25.3 22.77 20.86 15.8 10.75 9.59 
20 11.21 12.98 18.17 20.01 22.77 24.44 25.24 22.76 21.24 16.42 11.41 10.31 
25 11.85 13.45 18.53 19.99 22.48 24.24 24.84 22.63 21.49 16.93 12.01 10.98 
30 12.42 13.85 18.77 19.87 22.05 23.67 24.3 22.37 21.62 17.35 12.52 11.57 
35 12.92 14.16 18.91 19.63 21.51 22.97 23.64 21.99 21.62 17.67 12.97 12.1 
40 13.33 14.4 18.94 19.3 20.86 22.15 22.84 21.48 21.5 17.88 13.33 12.54 
45 13.66 14.54 18.85 18.85 20.09 21.21 21.93 20.87 21.25 17.98 13.6 12.91 
50 13.91 14.6 18.66 18.31 19.23 20.17 20.91 20.14 20.88 17.98 13.8 13.2 
55 14.07 14.57 18.36 17.66 18.26 19.03 19.78 19.3 20.39 17.86 13.91 13.4 
60 14.14 14.46 17.95 16.93 17.95 18.89 19.58 18.37 19.78 17.65 13.93 13.51 
65 14.12 14.26 17.43 16.11 16.89 17.68 18.37 17.34 19.06 17.32 13.86 13.54 
70 14.01 13.97 16.82 15.21 15.75 16.4 17.08 16.88 18.23 16.9 13.71 13.48 
75 13.81 13.6 16.12 14.24 14.55 15.06 15.72 15.75 17.31 16.38 13.47 13.34 
80 13.53 13.16 15.32 13.7 13.3 13.66 14.3 14.55 16.29 15.76 13.15 13.11 
85 13.16 12.64 14.44 12.64 11.99 14.19 14.81 13.3 15.19 15.05 12.75 12.79 
90 12.71 12.04 13.49 11.54 12.3 12.88 13.48 11.99 14.01 14.26 12.27 12.4 
23 11.6 13.27 18.4 20.01 22.61 24.43 25.02 22.7 21.41 16.74 11.78 10.72 
53 14.02 14.6 18.49 17.93 18.66 19.5 20.24 19.65 20.6 17.92 13.87 13.33 
38 13.18 14.31 18.94 19.44 21.13 22.49 23.18 21.7 21.56 17.8 13.19 12.37 

 
 
 
 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Yatay düzleme gelen saatlik güneş ışınım değerleri kullanılarak eğik düzleme gelen güneş ışınımı için 
hesap yöntemi güneş ışınım modelleri ile birlikte verilmiştir. 5’er derece aralıklarla yatay düzlemden dikey 
düzleme kadar olan değişik açılar ( 0o-90o) ve uygulamada farklı işletme durumları için önerilen açılar 
(23°, 38° ve 53°) için Güney yönüne ait eğik düzleme gelen güneş ışınımı, İzmir ili için farklı modellere 
göre hesaplanmış ve sonuçlar analiz edilmiştir. Elde edilen değerler tablo ve diyagramlarda sunulmuştur. 
En yüksek güneş ışınımını almak için eğim açısının aylara göre değiştiği belirlenmiştir. En yüksek güneş 
ışınımı almak için eğim açısının yaz ayları için 5°-15° arasında olduğu, kış ayları için 50°-60° arasında 
olduğu ve geçiş ayları (Nisan ve Eylül) için ise 20°-30° olduğu tesbit edilmiştir. İzmir ili için değişik 
açılardaki eğimli yüzeylere gelen güneş ışınımı değerlerinin, güneş enerjisi uygulamalarında sistem 
tasarım ve analizinde ve bina enerji analizinde tasarımcı, mühendis ve mimarlara yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 

 
Eğik düzleme gelen saatlik toplam güneş ışınım değerlerinin ışınımölçerler ile ölçülmesi bilgilerin 
kullanılacağı çalışmalarda daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Ancak uygulamada sadece yatay düzleme 
gelen toplam güneş ışınımı ölçüldüğünden, eğik düzlemler için farklı güneş ışınımı modellerinden elde 
edilen sonuçlar analiz edilerek en uygun modellere göre hesaplamaların yapılması daha uygun olacaktır. 
Dolayısıyla Türkiye’de her il veya bölge için uygun güneş modelleri tesbit edilip eğik düzleme gelen güneş 
ışınımının tüm yönler için belirlenmesi gerekir.  
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ÖZET 
 
Toprak kaynaklı ısı pompası sistemlerinin uygulamaları son zamanlarda ülkemizde de belirgin bir biçimde 
artmıştır. Bu uygulamalar için toprağın çeşitli derinliklerindeki sıcaklıklarının bilinmesi çok önemlidir. 
Toprak yüzeyi ve yüzey altı sıcaklıkları binaların toprakla temas eden kısımlarından ısı kaybı hesaplarında 
da kullanılmaktadır. Ayrıca toprak yüzey örtüsünün değişimiyle de toprak sıcaklıkları kontrol 
edilebilmektedir. Zirai uygulamalarda da malçlama olarak adlandırılan toprak yüzey örtüsü değişimi ile 
toprağın sıcaklık vb. özelliklerinin değiştirilerek bitkilerin daha iyi gelişme göstermesi; kaliteli, erkenci ve 
bol ürün alınması sağlanabilmektedir. Bu çalışmada Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden İzmir 
il merkezi için alınan güneş ışınımı, hava sıcaklığı, bağıl nem ve rüzgar hızı rasat bilgilerinin 23 yıllık 
günlük ortalama değerleri kullanılarak homojen yapılı yatay katmanlı topraklarda farklı katman fiziksel 
özelliklerinin ve buharlaşma katsayısının toprak sıcaklıklarına etkisi nümerik olarak hesaplanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Toprak Kaynaklı Isı Pompası, Yatay Katmanlı Toprak, Toprak Buharlaşma Katsayısı. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Using of ground source heat pump systems has been increased noticeably in Turkey. Temperatures in 
certain depths are very important for such systems. Soil surface and soil temperatures are used to heat 
transfer calculations form buildings which are contact with the soil. In addition, soil temperatures can be 
controlled with changing of soil surface cover. In agricultural applications, changing of soil surface cover is 
defined as mulching. Quality, early and get plenty of products can be provided with mulching. In this 
study, 23 years daily mean values of ambient temperature, relative humidity, solar radiation and wind 
velocity measured by The State Meteorological Affairs General Directorate for İzmir were used.  The 
influence of layer physical properties and evaporation fraction on the ground temperature distribution in 
horizontal multi-layer soils was calculated numerically.  
 
Key Words: Ground Source Heat Pump, Horizontal Multi-Layer Soil, Soil Evaporation Fraction. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Toprak kaynaklı ısı pompası sistemlerinin uygulamalarında ve bazı zirai uygulamalarda toprak 
sıcaklıklarının ve toprak yüzey sıcaklıklarının bilinmesi gerekmektedir. Bu sebeple birçok araştırmacı 
analitik, nümerik ve deneysel metodlar kullanarak toprak sıcaklıklarının belirlenmesi çalışmaları 
yapmışlardır. Mihalakakou ve ark. [1, 2] ve Salah El Din [3] toprak sıcaklıklarının belirlenmesi ile ilgili 
analitik çalışmalar yaparken, nümerik model geliştiren araştırmacı sayısı da oldukça fazladır [4, 5, 6]. Bu 
çalışmada, toprak yüzey sıcaklıkları (TYS) ve farklı derinliklerdeki toprak sıcaklıklarının (TS) değişimlerini 
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gösteren nümerik bir model geliştirilmiştir. Geliştirilen nümerik model ile farklı fiziksel özelliklerdeki alt-üst 
katmanlar kullanılarak TYS ve TS’ler hesaplanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçların ise toprak 
kaynaklı ısı pompaları uygulamaları için yararlı olması beklenmektedir. 
 
 
 
 
2. MATEMATİK MODEL 
 
Tek katmanlı toprak için yapılan matematik model ve analitik metot [7]’de; geliştirilen nümerik model ise 
[8]’de açıklanmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için [9] ve [10]’a da göz atılabilir. 
 
İki katmanlı toprakta ise Şekil 1’den de görüldüğü üzere toprağın iki farklı yatay katmandan oluştuğu 
varsayılmıştır. 
 

L

L1

L2

x 1

2

l2

 
                                              Şekil 1. İki Yatay Katmanlı Toprak. 
 
İki ayrı yatay katmandan oluşan homojen yapılı topraklarda ısı transferinde 1. ve 2. katman için aşağıda 
verilen tek boyutlu zamana bağlı diferansiyel denklem geçerlidir. 
 

2

2

x
Ta

t
T

∂

∂
=

∂
∂

               (1)  

 
Eşt.(1)’deki a alt ve üst katmanların ısıl yayınım katsayılarıdır. 
 
x=L1 ve x=L’deki sınır şartları aşağıdaki gibi verilebilir. 
 

 x=L1   :  
2

2
1

1 dx
dTk

dx
dTk ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
                 (2) 

 

   x=L    :   0
dx
dT

=                          (3) 

 
Eşt.(3)’ün geçerli olabilmesi için L’nin çok büyük bir değer olması gerekmektedir. Eşt.(2)’deki k1 ve k2 ise 
sırasıyla alt ve üst katmanların ısı iletim katsayılarıdır.  
 
Tablo 1’de genel olarak Türkiye’de en çok karşılaşılan toprak tipleri belirtilmiştir. 
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Tablo 1. Bazı Toprak Tiplerinin Isıl Özellikleri. 
 

Toprak Tipi a (mm2/s) k (W/moC) 

Çakıllı Toprak 0.139 0.52 
Nemli-Hafif Toprak 0.555 0.87 
Nemli-Ağır Toprak 0.648 1.3 
Kuru-Ağır Toprak 0.521 0.95 

 
 
 
 
3. NÜMERİK HESAPLAR 
 
Çift katmanlı toprak için geliştirilen nümerik modelde de tek katmanlı modelde olduğu gibi sonlu farklar 
metodu uygulanmıştır. Yapılan nümerik hesaplamalar ile İzmir merkezi için DMİ’den alınan hava sıcaklığı, 
güneş ışınımı, bağıl nem ve rüzgar hızı rasat bilgilerinin 23 yıllık günlük ortalama değerleri kullanılarak 
TYS ve TS’ler bulunmuştur. 
 
Geliştirilen nümerik modelden elde edilen sonuçların doğruluğunu kontrol edebilmek için analitik 
hesaplarda yapılan tüm varsayımlar yapılarak geliştirilen nümerik yöntem uygulanmıştır. Yapılan 
basitleştirmeler ile nümerik hesaplarda da analitik hesaplamalardaki parametreler kullanılmış ve 
birbirlerine çok yakın sonuçlar elde edilmiş ve böylece nümerik yöntemin doğruluğu gösterilmiştir [9,10]. 
 
 
 
 
4. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada farklı alt katman fiziksel özelliklerinin toprak sıcaklığına etkisi incelenmiştir. Hesaplamalar 
sırasında toprak nemliliğini gösteren buharlaşma katsayısı f değiştirilmiş; bunun yanında toprak yüzeyi 
yutma katsayısı as=0.9 olarak sabit alınmıştır. 5 mm kalınlığında kabul edilen üst katmanın ısı iletim 
katsayısı k ve ısıl yayınım katsayısı a sırasıyla 0.87 W/mK ve 0.555 mm2/s olarak kabul edilmiş; alt 
katmanın kalınlığı da 10 m olarak alınmıştır. 
 
Eğer toprak yüzeyi suni olarak muşamba gibi ince su geçirmez bir katman ile kaplanırsa, toprak 
yüzeyinden atmosfere su buharlaşmasından dolayı ısı transferi olmayacak ve f’nin değeri 0.0 olacaktır. 
f’nin 0.0 olması demek, toprak yüzeyinden atmosfere su buharlaşmasıyla ısı transferinin olmaması 
demektir. Bu da alt katman toprak fiziksel özellikleri ne olursa olsun toprak sıcaklıklarının artması 
anlamına gelmektedir. 
 
Şekil 1 ve 2’de çakıllı toprak için 01 Ocak ve 01 Temmuzda toprak sıcaklıkları gösterilmiştir. 
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Şekil 1. 01 Ocakta Çakıllı Toprakta Farklı Buharlaşma Katsayıları İçin Toprak Sıcaklığının Derinlikle 
Değişimi. 
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Şekil 2. 01 Temmuzda Çakıllı Toprakta Farklı Buharlaşma Katsayıları İçin Toprak Sıcaklığının Derinlikle 

Değişimi. 
 
 
Şekil 3 ve 4’te nemli-ağır toprak için 01 Ocak ve 01 Temmuzda toprak sıcaklıkları gösterilmiştir.  
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Şekil 3. 01 Ocakta Nemli-Ağır Toprakta Farklı Buharlaşma Katsayıları İçin Toprak Sıcaklığının Derinlikle 
Değişimi. 

 
 
Şekil 5 ve 6’da ise kuru-ağır toprak için 01 Ocak ve 01 Temmuzda toprak sıcaklıkları gösterilmiştir. 
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Şekil 4. 01 Temmuzda Nemli-Ağır Toprakta Farklı Buharlaşma Katsayıları İçin Toprak Sıcaklığının 
Derinlikle Değişimi. 
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Şekil 5. 01 Ocakta Kuru-Ağır Toprakta Farklı Buharlaşma Katsayıları İçin Toprak Sıcaklığının Derinlikle 

Değişimi. 
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Şekil 6. 01 Temmuzda Kuru-Ağır Toprakta Farklı Buharlaşma Katsayıları İçin Toprak Sıcaklığının 

Derinlikle Değişimi. 
 

Şekil 7 ve 8’de nemli-hafif toprak için 01 Ocak ve 01 Temmuzda toprak sıcaklıkları gösterilmiştir. 
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Şekil 7. 01 Ocakta Nemli-Hafif Toprakta Farklı Buharlaşma Katsayıları İçin Toprak Sıcaklığının Derinlikle 
Değişimi. 
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Şekil 8. 01 Temmuzda Nemli-Hafif Toprakta Farklı Buharlaşma Katsayıları İçin Toprak Sıcaklığının 
Derinlikle Değişimi. 

 
 

Bu grafiklerden bütün toprak türleri için f=0.0 - 0.3 arasında 01 Ocak için maksimum 7 oC, 01 Temmuz için 
6oC, f=0.3 - 0.45 arasında 01 Ocak için maksimum 1.4 oC, 01 Temmuz için 1.3oC, f=0.45 - 0.7 arasında 
ise 01 Ocak için maksimum 1.6 oC, 01 Temmuz içinse 1.5 oC farklar bulunmaktadır. 
 
Şekil 1-8 arasında 01 Ocak ve 01 Temmuz için elde edilen toprak sıcaklıklarının derinlikle değişimlerini 
gösteren grafiklerden elde edilen maksimum (Tmaks), minimum (Tmin), dip (Tdip), ve yüzey (TYS) sıcaklıkları 
ve bu sıcaklıkların oluştuğu derinlikler Tablo 2-5’te verilmiştir. 
 
Tablo 2-5’te 01 Ocak ve 01 Temmuz için bulunan nümerik değerler incelendiğinde Tmaks, Tmin, Tdip ve TYS 
sıcaklıklarının çeşitli alt katman türlerinde birbirlerine hemen hemen eşit oldukları fakat Tmaks ve Tmin 
sıcaklıklarının oluştuğu derinliklerin farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Buradan da toprak fiziksel 
özelliklerinin değiştirilmesi Tmaks, Tmin, Tdip ve TYS sıcaklıklarını etkilemezken Tmaks ve Tmin sıcaklıklarının 
oluştuğu derinlikleri etkilemektedir. Bu değişim Şekil 9 ve 10’da verilmektedir. 
 
 
Tablo 2. 01 Ocak ve 01 Temmuz İçin Çakıllı Toprakta Maksimum, Minimum, Dip ve Yüzey Sıcaklıkları. 
 

Çakıllı Toprak 
01 Ocak 01 Temmuz 

 f=0.0 f=0.3 f=0.45 f=0.7 f=0.0 f=0.3 f=0.45 f=0.7 
maks maks maks maks min min min min Maks. veya min. sıcaklık, 

Tmaks, Tmin, (oC) 28.3 21.36 19.9 18.29 25.48 19.41 18.07 16.58 
Maks. veya min. sıcaklığın 
oluştuğu derinlik (m) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

10 metredeki sıcaklık, Tdip (oC) 26.84 20.42 19.02 17.48 26.84 20.41 19.01 17.47 
Yüzey sıcaklığı TYS, (oC) 10.42 9.03 8.64 8.17 42.67 30.55 28.36 26.07 
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Tablo 3. 01 Ocak ve 01 Temmuz İçin Nemli-Ağır Toprakta Maksimum, Minimum, Dip ve Yüzey 
Sıcaklıkları. 

 Nemli-Ağır Toprak 
 01 Ocak 01 Temmuz 
 f=0.0 f=0.3 F=0.45 f=0.7 f=0.0 f=0.3 f=0.45 f=0.7 

maks maks maks maks min min min min Maks. veya min. sıcaklık, 
Tmaks, Tmin, (oC) 28.28 21.31 19.85 18.24 25.55 19.43 18.09 16.6 
Maks. veya min. sıcaklığın 
oluştuğu derinlik (m) 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 

10 metredeki sıcaklık, Tdip (oC) 27.35 20.64 19.22 17.65 26.49 20.06 18.69 17.17 
Yüzey sıcaklığı TYS, (oC) 10.54 9.09 8.69 8.21 42.59 30.53 28.35 26.06 

 
 
Tablo 4. 01 Ocak ve 01 Temmuz İçin Kuru-Ağır Toprakta Maksimum, Minimum, Dip ve Yüzey Sıcaklıkları. 

 Kuru-Ağır Toprak 
 01 Ocak 01 Temmuz 
 f=0.0 f=0.3 f=0.45 f=0.7 f=0.0 f=0.3 f=0.45 f=0.7 

maks maks maks maks min min min min Maks. veya min. sıcaklık, 
Tmaks, Tmin, (oC) 28.29 21.32 19.86 18.26 25.51 19.4 18.06 16.57 
Maks. veya min. sıcaklığın 
oluştuğu derinlik (m) 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 

10 metredeki sıcaklık, Tdip (oC) 27 20.41 19 17.45 26.81 20.28 18.89 17.36 
Yüzey sıcaklığı TYS, (oC) 10.38 9.01 8.62 8.16 42.7 30.56 28.37 26.08 

 
 
Tablo 5. 01 Ocak ve 01 Temmuz Nemli-Hafif Toprakta Maksimum, Minimum, Dip ve Yüzey Sıcaklıkları. 
 

 Nemli-Hafif Toprak 
 01 Ocak 01 Temmuz 
 f=0.0 f=0.3 F=0.45 f=0.7 f=0.0 f=0.3 f=0.45 f=0.7 

maks maks maks maks min min min min Maks. veya min. sıcaklık, 
Tmaks, Tmin, (oC) 28.29 21.32 19.86 18.25 25.52 19.4 18.06 16.58 
Maks. veya min. sıcaklığın 
oluştuğu derinlik (m) 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 

10 metredeki sıcaklık, Tdip (oC) 27.1 20.47 19.06 17.5 26.73 20.22 18.84 17.31 
Yüzey sıcaklığı TYS, (oC) 10.3 8.97 8.59 8.13 42.74 30.57 28.38 26.09 

 

01 Ocak

0

1

2

3

4

5

6

7

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

f

L m
ak

s 
(m

)

Çakıllı Toprak Nemli-Ağır Toprak

Kuru-Ağır Toprak Nemli-Hafif Toprak

 
Şekil 9. 01 Ocak’ta Farklı Toprak Tipleri İçin Sıcaklığın Maksimum Değerine Ulaştığı Derinlikler. 



  ___________________________________________ 459 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

01 Temmuz

0

1

2

3

4

5

6

7

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

f

L m
in

 (m
)

Çakıllı Toprak Nemli-Ağır Toprak

Kuru-Ağır Toprak Nemli-Hafif Toprak

 
Şekil 10. 01 Temmuz’da Farklı Toprak Tipleri İçin Sıcaklığın Minimum Değerine Ulaştığı Derinlikler. 

 
Şekil 11-18 arasında ise f’nin sabit bir değeri için farklı toprak türlerinin kullanıldığı durumlarda 01 Ocak ve 
01 Temmuz için toprak sıcaklıklarının derinlikle değişimleri görülmektedir. Bu grafiklerden de çakıllı 
toprağın kullanılması durumunda f’nin bütün değerleri için maksimum veya minimum sıcaklık değerlerine 
diğer toprak türlerine göre yüzeye daha yakın derinliklerde ulaşılmaktadır.  
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Şekil 11. 01 Ocak’ta f=0.0 Değeri İçin Farklı Topraklarda Toprak Sıcaklığının Derinlikle Değişimi. 
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Şekil 12. 01 Temmuz’da f=0.0 Değeri İçin Farklı Topraklarda Toprak Sıcaklığının Derinlikle Değişimi. 
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Şekil 13. 01 Ocak’ta f=0.3 Değeri İçin Farklı Topraklarda Toprak Sıcaklığının Derinlikle Değişimi. 
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Şekil 14. 01 Temmuz’da f=0.3 Değeri İçin Farklı Topraklarda Toprak Sıcaklığının Derinlikle değişimi. 
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Şekil 15. 01 Ocak’ta f=0.45 Değeri İçin Farklı Topraklarda Toprak Sıcaklığının Derinlikle Değişimi.  
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Şekil 16. 01 Temmuz’da f=0.45 Değeri İçin Farklı Topraklarda Toprak Sıcaklığının Derinlikle Değişimi. 
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Şekil 17. 01 Ocak’ta f=0.7 Değeri İçin Farklı Topraklarda Toprak Sıcaklığının Derinlikle Değişimi. 
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Şekil 18. 01 Temmuz’da f=0.7 Değeri İçin Farklı Topraklarda Toprak Sıcaklığının Derinlikle Değişimi. 

 
Bu çalışmada çakıllı alt katman dışında farklı alt katman fiziksel özelliklerinin toprak sıcaklığına etkisinin 
önemli ölçüde olmadığı; buharlaşma katsayısı f’nin değiştirilmesinin ise toprak sıcaklıklarını önemli ölçüde 
değiştirdiği görülmüştür. f’nin suni olarak değiştirilmesiyle kontrol edilebilecek toprak sıcaklıklarının, toprak 
kaynaklı ısı pompası uygulamaları için yararlı olabileceği anlaşılmaktadır. 



  ___________________________________________ 462 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

TEŞEKKÜR 
 
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından “107M380” Nolu proje kapsamında desteklenmektedir. Desteklerinden 
dolayı TÜBİTAK’a teşekkür ederiz. 
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] MIHALAKAKOU G., SANTAMOURIS M., LEWIS J. O., ASIMAKOPOULOS D. N. “On the 

Application of the Energy Balance Equation to Predict Ground Temperature Profiles” Solar Energy 
1997; 60:181-190. 

[2] MIHALAKAKOU G. “On Estimating Soil Surface Temperature Profiles” Energy and Buildings 2002; 
34:251-259. 

[3] SALAH EL DIN M. M. “On the Heat Flow in to the Ground” Renewable Energy 1999; 18: 473-490. 
[4] PIECHOWSKI M. “Heat and Mass Transfer Model of a Ground Heat Exchanger: Validation and 

Sensitivity Analysis” Int. J. Energy Res. 1999; 23:571-588. 
[5] SUZUKI S., ANJU A., KAWAHARA M., “Management of Ground Temperature by Bang-Bang 

Control Based on Finite Element Application” International Journal of Numerical Methods in 
Engineering 1996; 39:885-901. 

[6] REES S. W., ZHOU Z., THOMAS H. R. “Ground Heat Transfer: A Numerical Simulation off a Full-
Scale Experiment” Building and Environment 2007; 42:1478–1488. 

[7] YILMAZ T., YILMAZ A., ÖZBEK A., BÜYÜKALACA O., “Yer Kaynaklı Isı Pompaları İçin Toprak 
Sıcaklıklarının Belirlenmesi”, 1. Soğutma Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, 9-12 Ekim 2008 
İzmir. 

[8] ÖZBEK A.,YILMAZ T., YILMAZ A., BÜYÜKALACA O., “Çeşitli Toprak Türleri İçin Toprak 
Sıcaklıklarının Analitik ve Nümerik Olarak Hesaplanması”, Ç. Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30. 
Yıl Sempozyumu, 16-17 Ekim 2008 Adana. 

[9] TÜBITAK 1. Gelişme Raporu, Proje No: 107M380. 
[10] TÜBITAK 2. Gelişme Raporu, Proje No: 107M380. 
 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Arif ÖZBEK  
 
1977 yılında Osmaniye’de doğdu. 2000 yılında Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 
Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu ve aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya 
başladı. 2003 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalında 
Yüksek Lisansını tamamladı ve aynı bölümde Doktora eğitimine başladı. Halen Çukurova Üniversitesi, 
Makine Mühendisliği bölümünde Doktora eğitimini sürdürmektedir.  
 
Tuncay YILMAZ 
 
1945 yılında Tarsus’ta doğdu. 1968 yılında Berlin Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini bitirdi. 1972 
yılında aynı Üniversitede doktorasını tamamladı. 1973-1983 yıllarında Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümünde göreve başladı. 1977 yılında Makine Mühendisliği Bölümünde Isı ve 
Kütle Transferi Bilim Dalında doçent oldu. 1983 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü Termodinamik Anabilim Dalına Profesör olarak atandı. Almanya dışında İngiltere’de Cambridge 
ve Liverpool Üniversitelerinde, ABD’de Massachusetts Institute of Technology’de misafir öğretim üyesi 
olarak bulundu. 1982-1983 yılları arası Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm 
Başkanlığı görevi yaptı. 1986-1989 ve 2002-2007 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi Dekanlığını ve 1983-2002 yılları arasında da Çukurova Üniversitesi, Makine 
Mühendisliği Bölüm Başkanlığını yürüttü. 1991 yılında kurulduğundan 2002 yılına kadar da Çukurova 
Üniversitesi, Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Uygulama ve Araştırma Merkezi (SİMER) Müdürlüğü 



  ___________________________________________ 463 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

görevlerini sürdürdü. Isı transferi, ısıtma ve soğutma sistemleri ve uygulamaları, iklim verileri ve çok fazlı 
akışlar üzerine çalışmaktadır. TTMD ve MMO üyesidir. 
 
Alper YILMAZ 
 
Dr. Alper YILMAZ 1975 yılın da Tarsus’ta doğdu. İlköğrenimini Trabzon Cudibey İlkokulu ve Adana İsmet 
İnönü İlkokulunda tamamladı. Orta ve lise öğrenimini 1993 yılında Adana Anadolu lisesinde 
tamamladıktan sonra 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
Aynı yıl Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans çalışmalarına başlayarak 
Araştırma Görevlisi oldu. 1999 yılında Master derecesini Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümünden aldı. 2000 yılında DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) ödüllüsü olarak Berlin’de 
çalışmalarda bulundu. 2004 yılında ise Doktor ünvanını yine Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümünden aldı. 2004-2006 yılları arası Ç.Ü. Soğutma ve İklimlendirme Merkezinde uzman olarak 
çalıştı. 2006 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim dalına 
yardımcı doçent olarak atandı. Halen Ç.Ü. Makine Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçent olarak 
çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma alanları Teorik ve Nümerik Isı Transferi, Isıtma Soğutma 
Sistemleri ve Elemanlarıdır. 
 
Orhan BÜYÜKALACA 
 
1964’te Kaş-Antalya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamladı. 1984 yılında Çukurova 
Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümünden mezun oldu ve aynı 
bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1987 yılında Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. 1993 yılında Manchester 
Üniversitesinde Doktorasını tamamladı ve aynı yıl Çukurova Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümüne 
Yrd. Doç. olarak atandı. 1998 yılında Makina Mühendisliğinde Isı Tekniği Bilim Dalında Doçent oldu. 1993 
ve 1996 yıllarında School of Engineering, University of Manchester, UK’de Visiting Researcher olarak 
bulundu. 1993 yılından itibaren Çukurova Üniversitesi, Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (SİMER) müdür yardımcılığı görevini yürüttü. 2003 yılında Çukurova Üniversitesi 
Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalına Profesör olarak atandı. 2002-2006 yılları 
arasında Çukurova Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölüm Başkan yardımcılığı yaptı. 2006-2008 yılları 
arasında Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü. 2008 yılından 
beri Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütmektedir. Çalışma alanları ısıtma ve 
soğutma sistemleri için iklim verilerinin analizi, enerji analizi, ısı pompaları ve türbülanslı akışta 
konveksiyonla ısı transferidir. TTMD ve MMO üyesidir. 
 



 
 
 
 
 
  TESKON 2009 / SEMPOZYUM BİLDİRİSİ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONUT DIŞI BİNALARIN YILLIK ENERJİ 
İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ 

 
 

NURDİL ESKİN 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
 

 
  
 
  
  
  
  
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



  ___________________________________________ 467 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

KONUT DIŞI BİNALARIN YILLIK ENERJİ İHTİYAÇLARININ 
İNCELENMESİ 

 
 

Nurdil ESKİN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Dünyada tüketilen enerjinin büyük bir kısmı, iş veya konut amaçlı yaşam alanları içindeki konfor şartlarının 
sağlanması için kullanılmaktadır. Türkiye’de harcanan enerji miktarının üçte birinin ise konut dışı binalar, 
bilhassa ofis amaçlı binalar için harcandığı ve iklimlendirme sistemleri ile donanımlı binaların bu grup 
içinde önemli bir yekûn tuttuğu bilinmektedir.   
 
Sunulan bu çalışmada, farklı ortam koşulları ve bina özelliklerinin, binaların yıllık enerji yükleri üzerindeki 
etkisi irdelenmektedir. Geliştirilen bir simülasyon programı vasıtasıyla yapılan inceleme sonucunda, bina 
özelliklerinin, bina konumunun, binanın bulunduğu iklim bölgesinin, yıllık ısıtma ve soğutma yükleri enerji 
sarfiyatı üzerindeki etkisi irdelenmekte ve sonuçlar her iklim bölgesi için ayrı ayrı sunulmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ofis binaları, konut dışı binalar, enerji ihtiyacı, Türkiye, Soğutma yükü, ısıtma yükü 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
A great amount of world energy demand is connected to the built environment.  Electricity use in the 
commercial buildings, accounts for about one-third of the total energy consumption in Turkey and fully air-
conditioned office buildings are important commercial electricity end-users since the mid-1990s.  In the 
presented paper, the interactions between different conditions, control strategies and heating / cooling 
loads in office buildings in the four major climatic zones in Turkey- hot summer and cold winter, mild, hot 
summer and warm winter, hot and humid summer and warm winter - through building energy simulation 
program has been evaluated.  This verified model was used as a means to examine some energy 
conservation opportunities on annual cooling, heating and total building load at four major cities which 
were selected as a representative of the four climatic regions in Turkey.  The effect of the parameters like 
the climatic conditions (location), insulation and thermal mass, color of external surfaces, shading and 
window systems including glazing system on annual building energy requirements is examined and the 
results are presented for each city.   
 
Key Words: Office Building, Energy Requirement, EnergyPlus, Turkey, Cooling Load, Heating Load 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Dünyada tüketilen enerjinin büyük bir kısmı, iş veya konut amaçlı yaşam alanları içindeki konfor şartlarının 
sağlanması için kullanılmaktadır. Dünyada bina şartlandırılması için harcanan enerji aynı zamanda büyük 
miktarda CO2 emisyonlarının atmosfere verilmesine de sebep olmakta ve bu durum toplam enerji 
kullanımının azaltılması ve mevcut enerji kullanımlarının ise daha verimli olan yollarla kullanımı gereğini 
beraberinde getirmektedir. 
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Türkiye’de harcanan enerji miktarının üçte birinin ise konut dışı binalarda, özellikle ofis amaçlı binalar için 
harcandığı ve iklimlendirme sistemleri ile donanımlı binaların bu grup içinde önemli bir yekûn tuttuğu 
bilinmektedir [1].   
 
Bu nedenle binalarda mahal ısıtması ve soğutmasında kullanılan enerjinin azaltılmasında rol oynayacak 
tasarruf yöntemlerinin belirlenmesi, bilhassa enerjinin verimli kullanımı açısından önemlidir.  Bu konuda 
yapılacak çalışmalar binaların işletme stratejilerinin belirlenmesinde ve enerji tasarrufu sağlayan 
tasarımların yapılabilmesi açısından yol gösterici olacaktır. Detaylı bina simülasyonları yapmayı mümkün 
kılan modelleme teknikleri ve bilgisayar yazılımları vasıtasıyla, binaya, tasarımı yapılan sistemlere ve 
çevre koşullarına ait değişkenlerin toplam enerji sarfiyatına olan etkileri irdelenebilmekte ve bu yolla bina 
ve sistemler detaylı olarak incelenebilmektedir [2].   
 
Sunulan bu çalışmada, farklı ortam koşulları ve bina özelliklerinin, binaların yıllık enerji yükleri üzerindeki 
etkisi irdelenmektedir. Geliştirilen bir model ve kullanılan EnergyPlus [3] yazılımı vasıtasıyla yapılan 
inceleme sonucunda, bina özelliklerinin, bina konumunun, binanın bulunduğu iklim bölgesinin, yıllık ısıtma 
ve soğutma yükleri ve toplam enerji sarfiyatı üzerindeki etkisi irdelenmekte ve sonuçlar her iklim bölgesi 
için ayrı ayrı sunulmaktadır. Bu çalışmanın ve elde edilen çıktıların mimarlar, bina yöneticileri ve 
iklimlendirme – ısıtma konusunda çalışan tasarımcılara enerji kullanımı ile bina ve çevre özelliklerinin 
etkileşimi konusunda fikir vermesi ve yararlı olması hedeflenmektedir. 
 
 
 
 
2. OFİS BİNALARININ ENERJİ SİMÜLASYONU 
 
Sunulan bu çalışma, bir VAV tipi HVAC sistemi ile şartlandırılan bir ofis binasının tanımını, seçilmiş örnek 
şehirlerin tespitini, meteorolojik verilerin geliştirilmesini ve bina enerji benzetimlerinin EnergyPlus 
programını kullanarak geliştirilmesini içermektedir. 
 
Çalışmada, ofis amacıyla kullanılan 12 normal kat + 4 garaj katı olan, pencere/duvar oranı 0,40 ve 17670 
m2 toplam alana sahip bir bina ele alınmıştır.  Binanın yıl içinde 300 gün süre ile 8-20 saatleri arasında 12 
saat boyunca kullanıldığı ve hâlihazırda Türkiye’de geçerli Deprem şartnamesine göre yapıldığı [4] kabul 
edilmiştir.  Binanın duvar ve pencere verileri ve kalınlıkları esas alınarak hesaplarda kullanılan toplam ısı 
geçiş katsayıları sırasıyla dış duvarlar için U=2,86 W/m2K, iç duvarlar için U=3,11 W/m2K ve pencereleri 
için U=5,82 W/m2K değerindedir. Binanın her mahalline ait saatlik ısıtma ve soğutma yükleri, EnergyPlus 
yazılımı ile hesaplanmıştır.  
 
EnergyPlus binaların ısıl yüklerini enerji dengesi (Energy Balance) yöntemi ile hesaplamaktadır. Bu 
metoda göre, binanın mimari planına uygun olarak bütün iç ve dış yüzeylerin ısıl dengesi, seçilen her 
zaman adımında iletim, taşınım ve ışınımla olan ısı geçişleri, güneş enerjisinden olan kazançlar dikkate 
alınarak hesaplanmakta; anlık soğutma ve/veya ısıtma yükleri bulunmaktadır. Bu simülasyon programı, 
hesaplarda kullanılan binaya ve ortama ait termo-fiziksel özelliklerin sıcaklık ve ortam nem oranlarına 
göre etkileşimi ve zamanla değişimine izin verdiği için, diğer hesaplama yöntemlerinden daha gerçekçi 
sonuçlar vermektedir.   
 
Çalışma Türkiye’nin farklı iklim bölgeleri için yapılmıştır. Binaların ısıl tasarımı açısından, Türkiye’de beş 
büyük iklim bölgesi-  soğuk, sıcak yaz ve soğuk kış, ılıman, sıcak yaz ve ılıman kış ve sıcak ve nemli yaz 
ve ılıman kış bölgeleri- vardır.  Bir HVAC sistemi içeren ofis binalarının sık olarak görüldüğü veya 
gelecekte bu tip binaların rastlanması olası olan bölgeler düşünülerek; İç Anadolu bölgesinde (sıcak yaz, 
soğuk kış) yer alan Ankara (39 57’K ve 32 53’D), Marmara bölgesinde (ılıman) yer alan İstanbul (41 17’K 
ve 28 11’D), Ege bölgesinde (sıcak yaz ve ılıman kış) yer alan İzmir (38 24’K ve 27 10’D) ve Akdeniz 
bölgesinde (sıcak, nemli yaz ve ılıman kış) yer alan Antalya (36 53’K ve 30 42’D) olmak üzere dört büyük 
şehir çalışmada ele alınmıştır. 
 
Binaların tasarımı ve enerji kullanım miktarlarının analizi için kullanılacak meteorolojik verilerin, 30 
seneden az olmamak kaydı ile tutulan meteorolojik dış ortam verileri kullanılarak elde edilen tipik 
meteorolojik veri değerlerinin güvenilir olacağı kabul edilmektedir [5, 6]. Bu nedenle çalışmada binaların 
ısıl tasarımını ve tesis edilecek HVAC sistemlerini etkileyen, dış ve iç ortam değişkenleri, iklim verileri 
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belirlenmiştir.  Bu değişkenler kuru ve yaş termometre sıcaklığı, rüzgâr hızı ve yönü, yatay düzleme gelen 
tüm güneş ışınımıdır. İklimle ilgili değişkenler, çalışmada ele alınan dört şehre ait Devlet Meteoroloji 
Enstitüsüne bağlı ölçüm istasyonlarında alınan verilere dayanmaktadır [7]. Kıyaslamalı çalışmalar ve uzun 
süreli bina enerji tahminleri için, genellikle uzun yıllar ortalamalarına dayanan ve uzun yıllardaki 
meteorolojik verileri esas alarak geliştirilmiş yıllık veriler kullanılır. Bu çalışmada kullanılan 
hesaplamalarda, her bir şehir için tipik meteorolojik yıl geliştirilmiştir [7, 8]. 
 
 
 
3.  BİNALARIN ENERJİ YÜKLERİNE ETKİ EDEN PARAMETRELER 
 
Geliştirilen konut dışı binalara ait enerji simülasyon modeli ile enerji kullanımını etkileyecek bazı pasif 
tasarruf yöntemleri irdelenmiştir. Bu yöntemler binanın dış kabuğuna yalıtım uygulamak, dış duvarların 
renklerini değiştirmek, cam tiplerini ve pencere boyutlarını değiştirmek, gölgeleme elemanları olarak 
sıralanabilir.  
 
3.1 Yalıtımın Etkisi  
 
Duvarların ısıl davranışını analiz ederken, temel örnek ofis binasının dış duvarlarına ext. polystiren (EPS) 
ısıl yalıtım malzemesi eklenerek farklı seviyede ısıl dirençler elde edilmiştir. Yalıtım kalınlığı, maksimum 
kalınlık olan 75 mm’ye kadar 25 mm adımlarla artırılmıştır. Maksimum kalınlık Türkiye’de uygulanan 
güncel uygulamalara göre tesbit edilmiştir [9,10]. Yalıtımın etkisini irdeleyebilmek amacıyla yalıtım binanın 
dış kabuğunda duvarın iç yüzeyine (W11) ya da dış yüzeyine (W12) yerleştirilerek farklı iki hal için enerji 
yükleri hesaplanmıştır. 
  
Simülasyon sonuçlarından bir yıllık enerji ihtiyaçları ele alındığında, İstanbul ve Ankara için ısıtma 
döneminin,  İzmir ve Antalya için ise soğutma döneminin etkin olduğu gözlemlenmektedir.  Bu nedenle 
ısıtma yükleri en fazla İstanbul ve Ankara’daki duvarların tasarımından etkilenmektedir. Ilıman iklim 
bölgesinde (İstanbul), dış duvarların iç kısmına yerleştirilen 75 mm yalıtım kalınlığı, ihtiyaç duyulan yıllık 
soğutma yükünde %19,67, ısıtma yükünde ise % 34,4 tasarruf sağlamaktadır.   
 
Çalışmada yer alan bütün iklim bölgeleri için, ısıtma ve soğutma enerji yükleri ile toplam yıllık enerji 
miktarları açısından, yalıtım kalınlığına bağlı olarak sağlanabilecek enerji tasarruf miktarları sırasıyla 
Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir. Maksimum soğutma yükleri göz önüne alındığında, simülasyon 
sonuçları dış duvara yerleştirilen 75 mm yalıtım kalınlığı ile Antalya’da %29,2, İzmir’de %25,43, 
İstanbul’da %18, Ankara’da %19,02’lik bir azalma sağlandığını göstermiştir. Bu sonuçlar İstanbul’daki bir 
konutun Temmuz ve Ocak aylarındaki yükleri için Tavil [11] tarafından bulunan sonuçlarla uyuşmaktadır.   
 
Dış duvarların her iki yüzünün de yalıtımla kaplanması binanın yıllık tüketiminde tasarruf sağlamasına 
rağmen, maksimum ısıtma ve soğutma enerji miktarları düşünüldüğünde, yalıtımın iç yüzeyde olması 
halinde enerji miktarlarındaki azalmanın daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun sebebi, beton 
zeminlerin, iç kısma yerleştirilen ve ısıl köprü oluşturan ısı yalıtım katmalarını engellemesidir ve bu da  
maksimum yükleri etkilemektedir. 
 
Binaların yıllık ısıtma ve soğutma enerji ihtiyaçları yalıtımı daha kalın yaparak azaltılmaktadır ve yıllık 
enerjide ısıl yalıtımının konumu ne olursa olsun her zaman tasarruf sağlanmaktadır. Ancak simulasyon 
sonuçları göstermiştir ki, tasarruf edilen miktar yalıtım kalınlığındaki artışla doğru orantılı değildir ve 
yalıtım kalınlığındaki artış tasarruf edilen miktardaki artışı azaltmaktadır. 
 
Tablo 1. Yalıtım Kalınlığının Yıllık Isıtma ve Soğutma Enerji İhtiyacındaki Azalmaya Etkisi (%).  
 

 İstanbul Ankara 
Yalıtım Kalınlığı (mm) Yıllık Soğutma Yıllık Isıtma Yıllık Soğutma Yıllık Isıtma 

 WI1 WI2 WI1 WI2 WI1 WI2 WI1 WI2 
25 15.81 14.53 31.23 28.30 16.28 14.71 32.64 31.92
50 18.38 17.0 33.33 30.49 18.93 17.21 34.41 34.30
75 19.67 17.95 34.38 31.59 19.87 18.17 35.93 35.03
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Tablo 2. Yalıtım Kalınlığının Yıllık Isıtma ve Soğutma Enerji İhtiyacındaki Azalmaya Etkisi (%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 3. Yalıtım Kalınlığının Yıllık Isıtma ve Soğutma Enerji İhtiyacındaki Azalmaya Etkisi (%). 
 

 
İstanbul 

 
Ankara 

 
İzmir 

 
Antalya 

 
Yalıtım Kalınlığı (mm) Yıllık 

% 
Yıllık 

% 
Yıllık 

% 
Yıllık 

% 
Yıllık 

% 
Yıllık 

% 
Yıllık 

% 
Yıllık 

% 
 WI1 WI2 WI1 WI2 WI1 WI2 WI1 WI2 

25 23.50 21.40 26.40 25.36 19.17 17.87 19.43 17.29 
50 25.83 23.73 28.51 27.79 21.52 21.03 21.80 20.34 
75 27.0 24.76 29.81 28.61 22.97 22.17 23.29 21.45 

 
 
3.2. Pencere Tasarımının Etkisi 
 
Pencere tasarımı, güneşten kaynaklanan ısı kazançları, enfiltrasyon ve gün ışığının aydınlatma üzerindeki 
etkisi ile binadaki ısı kazanımını etkilemektedir. Bir ofis binasının yıllık toplam enerji ihtiyacı üzerinde 
pencere tasarımının net etkisi, pencere tasarım karakteristikleri, hava koşulları ve güneş ışığına bağlı olan 
ısıtma, soğutma ve aydınlatma enerjisini içermektedir. Bu analizde, değişik pencere sistem tasarımı, ısı 
kazanımı ve/veya kaybı ve bağlı olan enerji ihtiyacının etkileşimini göz önünde bulundurarak dikkate 
alınmıştır. 
 
Baz bina modelde kullanılan cam tipi değişik cam tipleri ile değiştirilerek enerji ihtiyacına olan etki 
incelenmiştir. Şekil 1’de faklı bina boyut oranı (B.B.O.) için, farklı türden camların yıllık enerji ihtiyacı 
üzerine etkisini göstermektedir. Bu çalışmada üç farklı cam tipi karşılaştırılmıştır; a) düşük yayma katsayılı 
film kaplı üçlü cam, b) düşük yayma oranlı film kaplı çift cam, c) kaplamasız çift cam  
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Şekil 1. Farklı Cam Tiplerinin Enerji İhtiyacı Üzerindeki Etkisi. 

 

 İzmir Antalya 
Yalıtım Kalınlığı(mm) Yıllık 

Soğutma  
Yıllık  
Isıtma 

Yıllık  
Soğutma  

Yıllık  
Isıtma 

 WI1 WI2 WI1 WI2 WI1 WI2 WI1 WI2 
25 16.59 14.81 24.36 24.04 16.82 14.33 24.69 23.26 
50 19.29 18.73 26.00 25.66 19.55 18.12 26.35 24.83 
75 21.06 20.04 26.82 26.47 21.35 19.39 27.19 25.61 
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Simulasyon sonuçları yüksek yansıtma oranları nedeniyle, düşük yayma oranlı camların yıllık soğutma 
yükünü azalttığını göstermektedir. Yine bu camların düşük toplam ısı geçiş katsayısından ötürü ısıtma 
enerji ihtiyaçları da düşmektedir. Cam cinsini değiştirerek duyulur ısı kazancının ve buna bağlı soğutma 
yükünün belli oranda düşürülmesi mümkündür. Şeffaf çift cam yerine düşük yayma katsayılı film kaplı çift 
cam kullanmak, maksimum soğutma yükünü Ankara için %15,1, Antalya için %13,5, İstanbul için %14,21, 
İzmir için %15,94 oranında azaltmaktadır. Bu azalma, güneş ışınımından ve iletimden kaynaklanan ısı 
kazançlarının azalmasından kaynaklanmaktadır. 
 
Düşük yayma katsayısı kullanan iki pencere tipi dışında, bir çok tek camlı pencere sistemleri aynı U (6.9 
W/m2K) toplam ısı geçiş katsayısı değerine sahiptir. Şekil 2’de bu tip bir tek camlı pencere sisteminin yıllık 
enerji ihtiyacı üzerindeki etkisi gösterilmektedir. Simulasyon sonuçları yıllık enerji ihtiyacının, cam tipinin 
gölgeleme katsayısı ile lineer değiştiğini göstermekle beraber, maksimum soğutma yükü, artan gölgeleme 
katsayısı ile doğrusal değişim göstermemektedir. 
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Şekil 2. Gölgeleme Katsayısının Yıllık Enerji İhtiyacına Olan Etkisi. 
 
 
3.3. Bina Dış Duvar Renginin Etkisi 
 
Dış duvarların yüzey yutma katsayısı baz binaya ait değerden farklı değerlere değiştirilmiştir. Simulasyon 
sonuçlarından yıllık soğutma enerji ihtiyacının, dış yüzeyin yutma katsayısı ile neredeyse doğrusal olduğu 
ve yutma katsayısı düştükçe soğutma enerjisi için yapılan enerji tasarrufunun arttığı görülmüştür (Tablo 
4). Yutma katsayısındaki %30 azalma, ihtiyaç duyulan yıllık soğutma yükünde sıcak ve nemli iklimlerde 
(Antalya) %11,6, sıcak iklimlerde (İzmir) %10,5, bunun yanında Ankara gibi soğuk iklimlerde %6’lık bir 
tasarruf sağlamaktadır. Yıllık enerji ihtiyacı düşünüldüğünde, soğuk iklimlerde ısıtma yükündeki olumlu 
etkiden dolayı en fazla %2’lik tasarrufa ulaşılabilinirken, bu miktar Antalya’da %10 seviyesinde olmaktadır; 
zira Antalya‘da ısıtma dönemi daha kısa olduğu için ihtiyaç duyulan ısıtma yükleri, soğuk ve ılıman 
iklimlere kıyasla daha azdır. 
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Tablo 4.Yutma Katsayısının Bina Yıllık Soğutma ve Isıtma Yüklerine Olan Etkisi. 
 

Yutma Katsayısı 
Ankara 
SY (%) 

Ankara 
IY (%) 

Antalya 
SY (%) 

Antalya 
IY (%) 

İstanbul 
SY (%) 

İstanbul 
IY (%) 

İzmir 
SY (%) 

İzmir 
IY (%) 

0,2 5,75 2 11,6 10 8 3,6 10,5 9,5 
0,4 2,2 0,5 3,2 2,5 2,3 1,5 2,9 2,4 
0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,6 -1,5 -1,4 -3,1 -2,6 -2,2 -1 -2,8 -2 
0,8 -5 -2,5 -11,3 -9,7 -7 -2,9 -10,4 -9,4 
 
SY– yıllık soğutma yükünde sağlanan tasarruf (yutma katsayısı 0,5 olan hale göre)  
IY - yıllık ısıtma yükünde sağlanan tasarruf (yutma katsayısı 0,5 olan hale göre)  
 
 
3.4 Gölgeleme 
 
Ofis binalarında içte ve/veya dışta kullanılmak üzere çeşitli gölgeleme unsurları kullanılabilir. Bu 
çalışmada, Türkiye’de ofis binalarında yaygın olarak kullanılan, iç gölgeleme unsurlarının etkileri 
araştırılmıştır. Simulasyon sonuçları, perdelerin kapanması halinde hem yıllık ihtiyaç duyulan enerji hem 
de soğutma enerjisinden yapılan tasarrufun arttığını göstermiştir. İki farklı tür perdeden elde edilen enerji 
tasarruf miktarı Tablo 5’de verilmiştir. 
 
 
Tablo 5. Gölgeleme Elemanlarının Enerji İhtiyacına Etkisi. 
 

Perde Tipi 
Ankara 
SY (%)

Ankara 
IY (%)

Antalya 
SY (%)

Antalya 
IY (%) 

İstanbul
 SY (%)

İstanbul 
 IY (%) 

İzmir  
SY (%) 

İzmir 
IY (%)

Açık renkli seyrek dokuma perde 3,4 2,98 6,41 5,1 3,9 2,89 4,2 3,89 
Açık renkli düşey panjur perde  3,9 2,01 6,73 5,7 4,78 3,2 4,8 4,1 

SY – Perdesiz hale göre yıllık soğutma yükünde sağlanan tasarruf. 
IY - Perdesiz hale göre yıllık ısıtma yükünde sağlanan tasarruf. 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada yüksek kullanım alanına sahip ve bir HVAC sistemi ile iç ortamı şartlandırılan ofis 
binalarının yıllık ısıtma ve soğutma enerji ihtiyaçları ve bu enerji miktarlarında bina dış kabuğunda 
yapılacak bazı uygulamalar ile sağlanacak tasarruf miktarları incelenmiş, sonuçlar tablolar ve şekiller 
halinde verilmiştir. Elde edilen çıktılar mimarlara, bina yöneticilerine ve iklimlendirme – ısıtma konusunda 
çalışan mühendislere enerji kullanımı ile bina ve çevre özelliklerinin etkileşimi konusunda yararlı olması ve 
yol göstermesi amacıyla sunulmuştur.  
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ÖZET 
 
Günümüzde mevcut binaların enerji performanslarının saptanabilmesi ve gereken kısıtlayıcı önlemlerin 
alınması ile ilgili çalışmalar giderek ivme kazanmaktadır. Bu genel çerçeve kapsamında İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü kampüs yerleşkesinde bulunan altı bina enerji performansları açısından 
değerlendirilmiştir. Bir ön çalışma niteliğinde olan bu değerlendirmede binaların yapısal özellikleri ve 
geçmiş 12-48 aylık dönemlerdeki enerji (elektrik ve yakıt) tüketim verileri üzerinden bu altı binanın enerji 
performanslarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Diğer yandan enerji denetimi kavramının tanımlanması 
ve bu denetimlerin gerçekleştirilebilmesi için ne tür verilerin elde edilmesi gerektiğinin özetlendiği 
çalışmada yapıların enerji tüketim davranışlarını izleyebilmek için yapılacak çalışmalarda uygulanacak 
yöntemlerin, yapıların fiziksel şartları ile ilişkisi ve bu ilişkilerin mevcut binalarda ve yeni tasarımlarda 
hangi kriterler üzerine kurgulanması gerektiğini saptamaya yönelik öneriler içermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji denetimi, binalarda enerji performansı, bina fiziksel özellikleri. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Today, there is an important acceleration in the research area on determination of energy performance of 
existing buildings and implementation of necesarry consumption decreasing measures. In this framework, 
six buildings in IYTE campus area were subjected to an energy audit/performance evaluation. As a prior 
study, this research aims to investigate the physical properties and consumption patterns (electricity and 
fuel) of the last 12 to 48 months period of these six buildings. On the other hand, the article focuses on 
defining the energy audit concept and the set of data that has to be examined to conduct an audit, where 
the methods that will be applied throughout the audit is in direct relationship with the physical 
characteristics of the building. The research suggests to determine the set of criteria on which the energy 
audit is in direct relationship with the physical characteristics of both existing buildings and the new 
designs. 
 
Key Words: Energy audit, energy performance of buildings, physical properties of buildings. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde binaların enerji performanslarının çalışmaları, enerji verimliliği konsepti ile doğrudan ilişki 
içinde bulunan bir çalışma alanıdır. Dünyada tüketilen toplam enerjinin yaklaşık yüzde 40’lık bir oranı 
binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma ve teçhizat için kullanılmaktadır. Özellikle fosil 
yakıtlar üzerine kurgulanmış olan bu enerji tüketim davranışı, mevcut enerji kaynaklarının giderek 
azalmasına, azalan kaynaklar dolayısıyla enerji fiyatlarının sürekli artışına ve diğer üretim alanlarında 
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kullanılabilecek enerji rezervinin geri dönüşü olmaksızın tüketilmesine sebep olmaktadır. Bu bilinçsiz 
tüketimin önüne geçilmesi gerekliliği ilk olarak 1973 yılında yaşanan enerji krizi ile dünya gündeminde yer 
bulmuştur. Daha sonraki yıllarda enerji tüketimi vurgusu doğanın dengesinin korunması söylemi ile de 
birleşerek daha etkili bir hal almaya başlamıştır. Dolayısıyla yapılarda %40 civarında olan enerji 
tüketiminin indirgenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının bina sistemlerine entegre edilmesi, yapı 
kabuklarında izolasyonun yeterli seviyelerde uygulanması ile ısıtma yükü üzerinden enerji tüketiminin 
indirgenmesi, gün ışığından faydalanmanın optimum düzeye taşınması, doğal havalandırmanın yapı 
bünyesinde kurgulanması gibi müdahalelerle yapıların tükettiği enerji miktarının azaltılması günümüz 
mühendislik ve mimarlık disiplinlerinde detaylı incelenen çalışma alanları olmaya başlamıştır [1]. 
 
Yapıların enerji performanslarının izlenebilmesi, iyileştirilmesi gibi konular tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de güncelleşen bir çalışma alanı halini almaktadır. Son dönemde yapı stoğu tarafından 
tüketilen enerjinin kontrol edilebilmesi ve indirgenebilmesine artan ilgi, yeni tasarımlarda iklim bilinçli yapı 
tasarımını gündeme getirdiği kadar, mevcut yapılar için de iyileştirme, verimlileştirme çalışmalarının 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede bir değerlendirme yapıldığında ülkemizde özellikle 2000 yılı 
öncesi inşa edilmiş yapılarda gözlenen ortak özellik, büyük çoğunluğunun kabuk kurgusunda ısı ve nem 
izolasyonu bulunmadığına işaret eder. Dolayısıyla bu dönemden önceki yapılar ısı izolasyonu kullanılan 
yapılara göre daha fazla enerji tüketmektedir ve gereken iyileştirmelerin yapılması da sistematik bir 
metoda göre kurgulanmalıdır. 
  
Özellikle bu noktada mevcut yapıların enerji tüketiminin izlenebilmesi, herhangi bir iyileştirme çalışmasının 
gerekliliği ya da seviyesi konusunda önemli rol oynamaktadır. Mevcut durumda binanın enerji tüketim 
davranış modelini kurgulayabilmek önem taşımaktadır. Bu çalışmada, mevcut binaların enerji 
denetimlerinin nasıl ve hangi durumlarda hangi detay seviyesinde yapılması gerekliliği özetlenmektedir. 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüs yerleşkesinde bulunan 6 adet yapıda gerçekleştirilen genel 
enerji denetimi çalışmasının sonuçları karşılaştırmalı olarak anlatılmaktadır. Enerji verimliliği 
çalışmalarının ilk adımı olan mevcut binaların enerji denetiminin (genel ya da detaylı) yapılabilmesi için 
binaların mekânsal, bina kabuğu ve tesisat sistemleri ile ilgili ne gibi özellikler taşıması gerektiğinin 
yorumu bu karşılaştırmalı inceleme sonucunda ortaya çıkmıştır. 
 
 
 
 
2. BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSININ DENETLENMESİ 
 
Türkiye’de 2 Mayıs 2007’de Resmi Gazete’de yayınlanan Enerji Verimliliği Kanunu ve Aralık 2005’te 
yayınlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ile bina enerji performans değerlendirmeleri, 
verimliliğin artırılmasını amaçlayan iyileştirme çalışmaları ivme kazanmaya başlamıştır. Bu konuda 
uygulamaları desteklemek amacı ile yöntemler geliştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bir yapıda 
başlatılacak enerji etkin iyileştirme çalışmasının ilk etabı mutlaka mevcut durumun enerji performans 
denetiminin yapılması olmalıdır [2, 3]. 
 
Enerji denetimi kavramı genellikle bir yapıda enerji tüketimi ile ilgili tüm mevcut durum verilerinin 
değerlendirilmesi olarak özetlenebilir. Daha geniş çerçevede tanımlamak gerekirse, enerji denetimi bir 
sistemin, yapının ya da yerleşkenin enerji tüketim davranışının belirlenebilmesi için gerekli verilerin 
toplanması ve analiz edilmesidir.  
 
Enerji denetim çalışmaları enerji tasarrufuna yönelik iyileştirme çalışmalarının başlatılabilmesi için mevcut 
durumun tespitini ortaya koyabilmek amacıyla yapılır. İyileştirmenin gerekliliği ya da seviyesinin 
saptanabilmesine olanak sağlayan bu çalışmanın bütüncül bir bakış açısıyla yapılması gerekmektedir [4]. 
 
Enerji denetimi çalışmaları her tür bina için farklı detay seviyelerinde gerçekleştirilebilir. Bu detay seviyesi 
genellikle hedeflenen sonuç verimlilik seviyesine göre kurgulanabilir. Enerji performans denetim 
çalışmaları aşağıdaki detay seviyelerinde olabilir: 
 

1. Genel Enerji Denetimi: Genellikle yapısal özelliklerin tespiti ve geçmiş yıllara ait enerji tüketim 
verilerinin toplanması ile hızlı bir bakış açısı oluşturmaya yarayan basit enerji denetimidir. Genel 
problem alanlarının saptanmasından öte, hızlı bir durum tespiti yapmaya yarayan bu tip enerji 
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denetiminin sonuçlarına göre daha detaylı bir enerji denetiminin gerekliliği ortaya çıkabilir, ya da 
basit önlemler alınarak maliyet ve enerji tüketimini azaltan basit çözümler geliştirilebilir. 
 

2. Detaylı Enerji Denetimi: Binanın her farklı servis özelliği (ısıtma, soğutma, havalandırma, 
aydınlatma ve teçhizat kullanımı) için ayrı ayrı enerji tüketimini belirlemeye yarayan, mevsimsel 
periyotlarda enerji tüketim davranış biçimlerini inceleyen, iklim verileri ile karşılaştırmalı olarak 
değerlendirme yapmaya olanak sağlayan enerji denetimi biçimidir. Genellikle en az bir yıl 
boyunca sürdürülen bu tip enerji denetimi ölçüm tabanlıdır. İç mekan sıcaklık, bağıl nem değerleri, 
haftalık yakıt tüketimi, günlük/haftalık elektrik enerjisi tüketimi, baca gazı ölçümleri, yüzey sıcaklık 
ölçümleri gibi nicel değerlerin toplanması ve analitik hesaplamalar yöntemi ile yorumlanması 
sonucu yapının enerji tüketim profili ortaya koyulabilir. Bu tip enerji denetiminin sonucunda 
problemli noktalar tesbit edilebilir ve gereken iyileştirme ve bu iyileştirmenin seviyesi belirlenebilir 
[4, 5]. 

 
Türkiye şartları göz önüne alındığında binaların tasarım ve inşa aşamalarında ortaya çıkan orta/düşük 
kalite uygulamaların kullanım sürecinde ciddi miktarda enerji tüketimi/kaybına yol açtığını söylemek 
mümkündür. Binalarda Isı Yalıtım Kuralları TS 825 ancak 2000 yılının Haziran ayında yürürlüğe girerek 
bağlayıcı hale gelmiştir, bu tarihten önceki birçok binada ısı yalıtımı bulunmamaktadır. Düşük kalite işçilik 
ile birleşen bu durum, kullanıcıların iç mekan ısıl konfor algısını normal seviyelerde tutabilmek için daha 
fazla enerji tüketmeye eğilim göstermelerini kaçınılmaz hale getirmektedir. Isı kayıp ve kazançlarının 
büyük kısmı, tasarım aşamasında binaların yanlış yönlendirilmesinden ve uygulama aşamasında yanlış 
detaylandırılan yapı kabuğundan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de kullanımda olan yapı 
stoğunun büyük bir bölümü tasarım anında öngörülenden çok daha fazla enerji tüketmektedir ve bu 
durumun önlenebilmesi ancak mevcut yapılarda gerekli iyileştirmelerin yapılması ile sağlanabilir [6]. 
 
Gerekli iyileştirmelerin saptanabilmesi için binanın mevcut durumda enerji denetiminin yapılması önem 
kazanmaktadır. Basit enerji denetimi yöntemi ile, metrekare başına harcanan enerji miktarı üzerinden, 
binanın iyileştirmeye ihtiyacı olup olmadığı saptanabilir. Detaylı enerji denetiminin yapılmasından önce 
basit enerji denetimi yapılarak genel durum tespiti yapılabilir. Detaylı denetim için yapının fiziksel yeterliliği 
bu süreçte en önemli kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Detaylı enerji denetiminin temeli sürekli ve 
doğruluğu yüksek ölçüm yapılabilmesidir. Mevcut binalarda bu özelliklerin araştırılması ve iyileştirilmesi de 
önem taşımaktadır. 
 
 
 
 
3. ALTI İYTE KAMPÜS BİNASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GENEL ENERJİ DENETİMİ 
 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüs yapılarından altı tanesinde yürütülen genel enerji denetimi 
çalışmasında ana amaç belirli döneme ait yapıların genel durumunu ortaya koymaktır. Bu yapıların 
seçilmesinde en önemli kriter ağırlıklı olarak ofis işlevlerine sahip olmalarıdır. Böylelikle derslik, 
laboratuvar gibi geniş hacimlerin enerji tüketimindeki rolü kapsam dışı bırakılmıştır. Bu binalar sırasıyla: 
 

 Mimarlık Fakültesi C Blok Binası 
 Çevre ArGe Binası 
 Fen Fakültesi A Blok Binası 
 Rektörlük Binası 
 Rektörlük İdari Bina 
 Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Binası’dır. 

 
 
3.1. Binaların Yapısal Özelliklerinin ve Enerji Tüketim Davranışlarının İncelenmesi 
 
3.1.1. Mimarlık Fakültesi C Blok Binası 
 
İYTE Kampüs sınırları içinde üst kısımlarda konumlanmış olan bina (Şekil 1) ile ilgili genel bilgiler Tablo 
1’de verilmiştir. Bina ana aksı doğu-batı aksında olup kuzey ile saat yönünde 11° açı yapmaktadır. Bu 
yönlenme özelliğine göre ana ofis işlevleri daha geniş olan doğu ve batı cephelerinde bulunmaktadır. 
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Özellikle yaz aylarında doğu yönlenmeli ofisler sabahtan öğlene kadar, batı yönlenmeli ofisler de öğleden 
sonra ışınımsal ısınma etkisinde kalmaktadır. Dolayısıyla yapının soğutma yüklerinin yüksek olacağını 
söylemek mümkündür. 
 
Yapı betonarme olup taşıyıcı olmayan dış duvar kurgusu tek katmandan oluşmaktadır ve malzemesi pres 
tuğladır. Dış duvarların iç ve dış yüzeylerinde sıva uygulaması bulunmamaktadır. Yapı kabuğunda ısı 
izolasyonu bulunmamaktadır. 
 
Yapı iki katlı olup tüm ofisler akademik personel tarafından ofis olarak kullanılmaktadır. Ancak bina, 2005 
Kasım depreminde Mimarlık Fakültesinin bazı binalarının hasar görmesi sebebiyle bu tarihten Ocak 
2007’ye kadar ofis başına 2 ila 4 kişi tarafından kullanılmıştır. 
 

   
 

Şekil 1. Mimarlık Fakültesi C Blok Binası’nın Hava Fotoğrafı ve Görünüşü. 
 
 
Tablo 1. Mimarlık Fakültesi C Blok Binası İle İlgili Genel Bilgiler. 
 

Bina Adı Mimarlık Fakültesi C Blok 

Bina Kullanım Amacı Ofis 

Kat Adedi 2 
Toplam kullanım alanı (m2) 705,21 
Toplam hacim (m3) 2999,33 
Enlem 38°19'30.84" 

Boylam 26°37'48.87" 

Yönlenme ana aks doğu-batı doğrultusunda kuzey ile 
saat yönünde 11° açı yapmaktadır 
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Şekil 2. Mimarlık Fakültesi C Blok Binası Aylık Elektrik Tüketimi (Teçhizat ve Aydınlatma). 
 
 

Şekil 2’de görüldüğü gibi binada teçhizat ve aydınlatma için tüketilen elektrik enerjisi oldukça istikrarlı bir 
eğilime sahiptir. Buna rağmen daha önce de belirtildiği gibi, yapının kapasitesinden fazla kullanıldığı 
döneme ait elektrik tüketimlerinin bir önceki döneme göre artış eğiliminde olduğu görülmektedir. 2006 
yılının Ağustos ayında soğutma sisteminin elektrik tüketiminin gözlenmediği durumda iç mekan ısıl 
konforunu sağlayabilmek amacı ile kullanıcıların diğer soğutma yöntemlerine başvurduğu 
gözlenebilmektedir (Şekil 3). Binanın normal kapasiteye geçişinin ardından elektrik tüketimi tekrar normal 
seviyelere dönmüştür. 

 
 

 
 

Şekil 3. Mimarlık Fakültesi C Blok Binası Aylık Elektrik Tüketimi (Soğutma). 
 
 



  ___________________________________________ 482 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

 
 

Şekil 4. Mimarlık Fakültesi Binalarının Tümü İçin Satın Alınan Yıllık Yakıt Miktarı. 
 
 
Şekil 4’te Mimarlık Fakültesi binalarının tümü için satın alınan yakıt miktarını görmek mümkündür. Bu veri, 
sadece C Blok binasına ait ısıtma yükünü hesaplamakta yardımcı olmamaktadır. Mimarlık Fakültesini 
oluşturan dört binadan A ve B Bloklar A Bloktaki ısıtma/soğutma sisteminden, C ve D Bloklar D Bloktaki 
sistemden ısıtılıp soğutulmaktadır. Şekil 4’ten görülebileceği üzere Mimarlık Fakültesi binalarının azalan 
bir yakıt tüketim profili bulunmaktadır. 
 
 
 
 
3.1.2. Çevre ArGe Binası 
 
Çevre ArGe binası, ofis işlevlerine ek olarak sınırlı sayıda laboratuvar alanı da içeren kampüs ofis 
binalarından biridir (Şekil 5). Bina ana aksı Mimarlık Fakültesi C Blok Binası ile aynı yönlenme 
özelliklerine sahiptir. Yine bu binada da ofis işlevlerinin doğu ve batı cephelerinde yoğunlaşması 
sebebiyle, bina soğutma yükünün yüksek olması beklenmektedir. 
 
  

   
 

Şekil 5. Çevre ArGe Binası’nın Hava Fotoğrafı ve Görünüşü. 
 
 
Ağustos 2004’te hizmete başlayan bina, üç katlı olup zemin ve birinci katta ağırlıklı ofis işlevleri 
barındırmakta, bodrum katında ise laboratuvar alanları ve tesisat odaları bulunmaktadır. Yapıdaki ofislerin 
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tümü bir ya da iki akademik kadro elemanı tarafından standart mesai saatleri süresince aktif 
kullanılmaktadır.  
 
Yapı betonarme olup dış duvarları pres tuğladır. Yapı kabuğunda yalıtım bulunmamaktadır. Yapı ile ilgili 
genel bilgiler Tablo 2’de görülebilir. 
 
 
Tablo 2. Çevre ArGe Binası İle İlgili Genel Bilgiler. 
 

Bina Adı Çevre ArGe Binası 

Bina Kullanım Amacı Ofis 

Kat Adedi 3 
Toplam kullanım alanı (m2) 1364,64 
Toplam hacim (m3) 5222,33 
Enlem 38°19'15.61" 

Boylam 26°38'22.84" 

Yönlenme ana aks doğu-batı doğrultusunda kuzey ile 
saat yönünde 11° açı yapmaktadır 

 
 
Şekil 6’da görülen veriler binanın elektrik tüketim davranışının yükselen bir eğilim içerisinde olduğunu 
ifade etmektedir. Bir yıl süresince en soğuk ve en sıcak dönemler elektrik tüketimindeki artış, elektrikli 
ısıtma ve soğutma cihazlarının kullanım oranı ile paralellik göstermektedir. Bina merkezi soğutma 
sistemine sahip değildir. İç mekan konfor koşullarını sağlayabilmek amacıyla binanın belirli mekanlarında 
öncelikle yazın soğutma gereksinimini karşılamak amacıyla takılmış klimalar bulunmaktadır. Yaz ya da kış 
döneminde ısıl konfor algısı belirli bir seviyenin altına indiğinde bu seviyeyi istenen düzeye çekmek için 
kullanıcılar klimalarını çalıştırmaktadır. Elektrik tüketiminin teçhizat, aydınlatma ve iklimlendirme için ayrı 
ayrı izlenebilmesi olanaksızdır. Bu sebeple iklimsel duruma bağlı olarak değişen elektrik tüketim 
değerlerini toplamak bu bina için mümkün değildir. 
 
Binanın yakıt tüketimi kayıtları da sadece 2007-2008 kışına ait olup 8145 kg kalorifer yakıtı alındığını 
göstermektedir. 
 
 

 
 

Şekil 6. Çevre Ar Ge Binası, Teçhizat ve Aydınlatma İçin Tüketilen Elektrik Miktarı. 
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3.1.3. Fen Fakültesi A Blok Binası 
 
Fen Fakültesi A Blok binası ana olarak ofis fonksiyonlarından oluşmuştur (Şekil 7). İlk iki binadan farklı 
olarak bu binanın ana aksı doğu-batı doğrultusuna paraleldir. Kuzeye bakan cephe normalle saat 
yönünde 8.24° açı yapmaktadır. Tüm ofis işlevleri kuzey ya da güney kanadında konumlanmıştır ve 
alandaki hakim rüzgarların kuzeyden estiği düşünülürse, özellikle kış aylarında kuzey yönlü mekanların 
ısıl konforunun etkilendiği kanısına varılabilir.  
 

   
 

Şekil 7. Fen Fakültesi A Blok binası Hava Fotoğrafı ve Görünüşü. 
 

 
Fen Fakültesi A Blok Binası kampüs yerleşkesinde 1998’den önce inşa edilen binalar sınıfındadır. Dört 
katlı olan bina (bodrum kat dahil) betonarmedir. Duvar kurgusu dış sıva, 18,5 cm tuğla ve iç sıvadan 
oluşmaktadır. Bina bütününde ısı izolasyonu bulunmamaktadır. Tablo 3 bina ile ilgili diğer verileri 
içermektedir. 
 
Daha önceki örneklere benzer olarak Fen Fakültesi A Blok binasının da en soğuk ve en sıcak aylarda 
elektrik tüketiminde artış gözlenmektedir (Şekil 8). Son dört yıllık kayıtlar incelendiğinde binanın elektrik 
tüketiminin artan bir eğilim gösterdiği ortaya çıkmaktadır. 
 
Tablo 3. Fen Fakültesi A Blok Binası İle İlgili Genel Bilgiler. 
 

Bina Adı Fen Fakültesi A Blok 

Bina Kullanım Amacı Ofis 

Kat Adedi 4 
Toplam kullanım alanı (m2) 3682,01 
Toplam hacim (m3) 12123,95 
Enlem 38°19'22.82" 

Boylam 26°38'8.70" 

Yönlenme ana aks doğu-batı doğrultusunda kuzey ile 
saat yönünde 8.24° açı yapmaktadır 
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Şekil 8. Fen Fakültesi A Blok, Teçhizat ve Aydınlatma İçin Tüketilen Elektrik Enerjisi. 
 
 

 
 

Şekil 9. Fen Fakültesi A Blok Binası Yıllık Yakıt Tüketim Miktarları. 
 
 
Şekil 9, 2004 – 2007 yılları arasında Fen Fakültesi A Blok Binasının yakıt tüketimini göstermektedir. Bu 
binada bulunan ısıtma sistemi aynı zamanda Fen Fakültesi B ve C Bloklarını da iklimlendirmekte 
kullanılmaktadır. Şekildeki veriler binaların metrekare oranlarına göre tahmini olarak toplam yakıt 
alımından çıkarılmıştır. Genel olarak bu üç binanın yükselen bir yakıt tüketim eğilimi gözlenmektedir.  
 
3.1.4. Rektörlük Binası 
 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlük Binası ofis fonksiyonları içermektedir (Şekil 10). Binanın ana 
aksı kuzey-güney doğrultusunda yönlenmektedir, dolayısıyla ana cepheler doğu ve batı yönlenmesine 
sahiptir. Her iki cephe de (doğu ve batı) yüksek oranda pencereye sahiptir.  
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Şekil 10. Rektörlük Binası Hava Fotoğrafı ve Görünüşü. 
 
 
Bodrum katı ile birlikte dört katlı olan bina betonarme sistemle inşa edilmiştir. Dış duvar kurgusu dış 
yüzeyden içe doğru sırasıyla alucobond kaplama, hava boşluğu, 18,5 cm tuğla ve iç sıva’dan 
oluşmaktadır. Ek olarak giydirme cephe olan bölümler bulunmaktadır. Özellikle giydirme cephe olan 
bölümler doğu ve batı yönlenmesinde olduğu için, bina yaz döneminde çok fazla ışınımsal ısıl kazanç ile 
karşı karşıya kalmakta, dolayısıyla soğutma yükünün fazla olması beklenmektedir. Tablo 4 bina ile ilgili 
diğer genel verileri içermektedir. 
 
 
Tablo 4. Rektörlük Binası İle İlgili Genel Bilgiler. 
 

Bina Adı Rektörlük Binası 

Bina Kullanım Amacı Ofis 

Kat Adedi: 4 
Toplam kullanım alanı (m2) 2986,84 
Toplam hacim (m3) 9158,80 
Enlem 38°19'8.88" 

Boylam 26°38'35.66" 

Yönlenme ana aks kuzey-güney doğrultusundadır 
 
 
Şekil 11, binanın aylık elektrik tüketim verilerini göstermektedir. Bu verilere bakıldığında yukarıda soğutma 
yükleri ile yapılan varsayımın doğruluğu vurgulanabilir. Yapının yönlenme ve giydirme cephe kurgusu, 
soğutmaya bağlı olarak elektrik enerjisi yükünün yaz aylarında fark edilir derecede artmasına sebep 
olmaktadır. 
  
Şekil 12’de binanın yıllık yakıt tüketim verilerini görmek mümkündür. Binanın yakıt tüketimi azalan bir 
eğilim içerisindedir. Bu davranışın sebebi genel enerji denetimi verileriyle açıklanamamaktadır. Bu tip bir 
durumda detaylı enerji denetimi yapılarak yapının ısıl dengelerinin kurgulanması ve bu azalan eğilimin 
sebeplerinin araştırılması gerekmektedir. Diğer yandan, Şekil 11’e tekrar bakıldığında binanın kış 
aylarındaki elektrik tüketiminde az da olsa bir artış eğilimi gözlenmektedir. Bu durum şebekeden beslenen 
elektrikli ısıtıcıların ısıl konfora ulaşmada kullanılması ile ilişkilendirilebilir. 
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Şekil 11. Rektörlük Binasına Ait Aylık Elektrik Tüketimi. 
 
 

 
 

Şekil 12. Rektörlük Binası Yıllık Yakıt Tüketimi. 
 
 
3.1.5. Rektörlük İdari Bina 
 
Rektörlük İdari Bina, kampüsün erken dönem binalarından olup çoğunlukla ofis fonksiyonlarından 
oluşmuştur (Şekil 13). Plansal olarak L formunda olan bina her yöne cephe vermektedir. Uzun kanadın 
ana aksı doğu-batı doğrultusunda, kısa kanadın ana aksı kuzey-güney doğrultusundadır. Uzun kanadın 
geniş cepheleri kuzey ve güneye yönlenirken, kısa kanadın cepheleri doğu ve batıya yönlenmektedir. 
Binanın bu tasarımsal ve yönlenme kararları sebebi ile farklı mevsimler sürecinde iç mekanların ısıl konfor 
koşullarının sağlanması her yöne göre farklılıklar doğurmaktadır.  
 
Bina dört katlı olup betonarme sistem ile inşa edilmiştir. Duvar kurgusu dış sıva, tuğla duvar ve iç sıvadır. 
Yapıda ısı izolasyonu kullanılmamıştır. Tablo 5’te yapı ile ilgili diğer genel veriler özetlenmiştir. 
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Şekil 13. Rektörlük İdari Bina Hava Fotoğrafı ve Görünüşü. 
 

 
Tablo 5. Rektörlük İdari Bina İle İlgili Genel Bilgiler. 
 

Bina Adı Rektörlük İdari Bina 

Bina Kullanım Amacı Ofis 

Kat Adedi 4 
Toplam kullanım alanı (m2) 4581,13 
Toplam hacim (m3) 15346,79 
Enlem 38°19'7.09" 

Boylam 26°38'33.96" 
 
 
Şekil 14 binanın elektrik tüketim oranlarını göstermektedir. Şu ana kadar incelenen diğer binalardan farklı 
olarak bu binada daha önce başlatılmış detaylı enerji denetiminin sonucu olarak elektrik tüketimindeki tüm 
son kullanımlar ayrı ayrı izlenebilmektedir. Dolayısıyla binanın enerji tüketim profili ile ilgili daha kesin 
yargılarda bulunma şansı doğmaktadır.  
 
 

 
 

Şekil 14. Rektörlük İdari Bina Elektrik Tüketimi. 
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Detaylı olarak incelendiğinde binanın teçhizat ve aydınlatma için harcadığı elektrik miktarı azalma 
eğilimindeyken, soğutma elektrik yükünde 2007 yılında ciddi bir artış gözlenmektedir. Bu artışın sebebi, 
Mimarlık Fakültesi örneğinde de bahsedildiği gibi, deprem sonrası dönemde bina kullanım yoğunluklarının 
farklılaşması olarak saptanabilir. Bu yıldan sonra soğutma için kullanılan elektrik enerjisi yükü tekrar 
normal düzeye inmiştir. Isıtma sistemlerinin kullandığı elektrik enerjisi miktarı yıllara bağlı olarak oldukça 
düşük ve tutarlı bir eğilim göstermektedir. Binanın toplam elektrik enerjisi tüketiminde azalan bir trend 
gözlenebilmektedir. 

 
Şekil 15’te görülebileceği gibi Rektörlük İdari Bina yakıt tüketim profili geçen yıllar içinde ciddi bir azalma 
eğilimi göstermektedir. Yine Rektörlük Binasına benzer biçimde, bu binanın da yakıt tüketim profilinin 
azalan eğilim göstermesinin sebepleri ancak detaylı bir enerji denetimi sayesinde saptanabilir. 
 
 

 
 

Şekil 15. Rektörlük İdari Bina Yıllık Yakıt Tüketimi. 
 

 
3.1.6. Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Binası 

 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı (SKS) Binası bir ofis binası olarak tasarlanmış ve 2007 yılında 
kullanıma açılmıştır (Şekil 16). Kare plan şemasına sahip yapının orta kısmında bir iç bahçe 
bulunmaktadır. Binanın dört ayrı yöne bakan dış kanatlarında ofis işlevleri dış çevreye ve iç bahçeye 
bakacak şekilde konumlandırılmıştır. Binanın kuzey cephesinin normali kuzey ile saat yönünde 8.09° açı 
yapmaktadır. Bina ile ilgili diğer bilgiler Tablo 6’da görülmektedir. 
 

 

 
 

Şekil 16. SKS Binası Hava Fotoğrafı ve Görünüşü. 
 

 
İki katlı olan binanın taşıyıcı sistemi betonarmedir. Dış duvarlar şu ana kadar incelenen diğer yapılarda 
farklı olarak boşluklu duvardır. Duvar kurgusu dıştan içe sırasıyla 10 cm kalınlığında pres tuğla, 5 cm 
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hava boşluğu, 13,5 cm tuğla duvar, 2 cm iç sıvadır. Bu tip bir duvar kurgusunun U değerinin diğer 
örneklerden düşük olduğu göz önünde bulundurulduğunda binanın duvarlardan kaynaklanan ısı kayıp ve 
kazançlarının daha düşük olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bina taşıyıcı sisteminin bir parçası olan 
perde duvarlar herhangi bir yalıtıma sahip değildir ve geniş ısı köprüleri şeklinde davranmaktadırlar.  
 
 
Tablo 6. SKS Binası İle İlgili Genel Bilgiler. 
 

Bina Adı Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Binası 
(SKS) 

Bina Kullanım Amacı Ofis 
Kat Adedi 2 
Toplam kullanım alanı (m2) 5603,05 
Toplam hacim (m3) 19004,54 
Enlem 38°19'15.47" 
Boylam 26°38'25.99" 

 
 
Şekil 17’de görülen elektrik tüketimi verileri binanın elektrik panolarında bulunan güç analizörlerinden 
alınan verilerin toplamıdır. Binada soğutma ve genel tüketim farklı elektrik panolarına bağlıdır. Şekilde de 
görülebileceği gibi soğutma döneminde binanın elektrik tüketimi oldukça fazladır. Bu durumun yanı sıra 
2008 Ocak ayında da yüksek bir elektrik kullanımı dikkati çekmektedir. Kış aylarında da bina 
kullanıcılarının şebeke hattı üzerinden elektrikli aletler ile ısıl konforu sağladıkları sonucuna ulaşılabilir. 
SKS Binası ile ilgili tek bir yıla ait yakıt tüketim kaydı bulunmaktadır. Bu bina için 2007-2008 kışında 
20645 kg yakıt alınmıştır. Binanın yakıt tüketim davranışı ile ilgili genel bir yorum yapılması olanaklı 
değildir. 
 
 

 
 

Şekil 17. SKS Binası Aylık Elektrik Tüketim Verileri. 
 
 
3.2. Binaların Enerji Denetiminin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi 
 
Genel enerji denetimi kapsamında bu altı yapının enerji tüketim karakteri şu kriterlere göre 
değerlendirilmiştir: 
  

 Yapısal yoğunluk oranı (Vyapı/Ayapı kabuğu). Burada Ayapı kabuğu olarak tanımlanan değer dış çevre ile 
etkileşim altında bulunan toplam yapı yüzey alanını temsil etmektedir (cepheler, çatı örtüsü, ve 
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zemine oturan döşeme yüzel alanları). Yapısal yoğunluk değerinin 1’e yakın olması, söz konusu 
yapının ısı kaybı gerçekleşecek yüzey alanının bina hacmi ile yakın bir oranda olması, dolayısıyla 
enerji tüketiminin daha az olması anlamına gelir [7, 8]. 

 Yapının açıklık oranı (Atoplam açıklık/Ayapı kabuğu). Bu oranın %12’den yüksek olması daha fazla ısı 
kaybı ya da kazancı anlamına gelmektedir [6]. 

 Geçmiş yıllarda tüketilen elektrik miktarını belgeleyen kayıtlar. Bu kayıtlar yapının elektrik enerjisi 
tüketim karakterini anlamaya yardımcı olacaktır. Diğer yandan elektrikli ısıtıcı ya da soğutma 
ünitelerinin merkezi sistemlerin yetersiz kaldığı noktalarda kullanımının getirdiği elektrik enerjisi 
yükünü belirlemek için kullanılabilir. 

 Geçmiş yıllara ait yakıt tüketim belgeleri. Bu belgeler ile binanın ısınma için harcadığı enerji 
miktarının belirlenmesi söz konusudur [9]. 

 Yapının tesisat özellikleri 
 Yapının fiziksel özellikleri 

 
 

 
 

Şekil 18. Yapısal Yoğunluk Oranlarının Karşılaştırılması. 
 
 

 
 

Şekil 19. Yapıların Açıklık Oranlarının Karşılaştırılması. 
 
 

Şekil 18 ve 19’da tüm incelenen binaların yoğunluk ve açıklık özellikleri karşılaştırılmaktadır. Bu grafiklere 
göre: 

1. Yapısal yoğunluğu en düşük bina Mimarlık Fakültesi C Blok Binasıdır. Bu özelliğiyle ısı kayıp alanı 
en az olan binadır. Diğer yandan, %27’lik açıklık oranı sebebiyle, binanın açıklıklardan kaynaklı 
muhtemel ısı kayıp ve kazançlarının yüksek olması beklenmektedir.  

2. Çevre ArGe Binası 2,67’lik yapısal yoğunluk oranına ve % 37’lik açıklık oranına sahip olma 
özelliği ile yapı kabuğundan ısı kayıp ve kazançlarına açık bir bina özelliğindedir.  
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3. Fen Fakültesi A Blok Binası yapı yoğunluk oranı en yüksek, dolayısıyla ısı kayıp alanı en fazla 
olan binadır. Bunun yanı sıra yaklaşık %17’lik açıklık oranı ortalama bir değer teşkil etmektedir.  

4. Rektörlük Binası, giydirme cephelere sahip olmasına rağmen en düşük açıklık oranına sahiptir. 
Yapısal yoğunluk değeri bu altı bina arasında ortalama bir değere sahiptir.  

5. Rektörlük İdari Bina 2,86’lık oran ile en yüksek ikinci yapı yoğunluk değerine sahiptir. Açıklık oranı 
da %17 ile en düşük açıklık oranlarından biridir.  

6. SKS Binası en düşük ikinci yapısal yoğunluk değerine sahiptir (1,88). %19’luk açıklık oranı da bu 
yapının 6 yapı arasında ortalama bir değere sahip olduğunu işaret eder. 
 

Bu değerlendirmelerin ışığında, genel enerji denetimi kapsamında, yapı morfolojisi yoğunluk ve açıklık 
kriterleri üzerinden çözümlendiğinde genel olarak ısı kayıp/kazanç alanları ile ilgili bilgi edinmemizi 
sağlayabilir.  Özellikle bir kaç yapının birbiri ile karşılaştırılması gereken durumlarda, bu iki kriter enerji 
tüketim verileri ile birlikte ele alındığında genel bir tespitte bulunmayı kolaylaştırabilir. 
 
Diğer yandan önceki bölümde yapıların her birinin elektrik ve yakıt tüketimleri detaylı olarak sunulmuş, 
ancak karşılaştırılmaları durumunda bu verilerin yapı bazında değerlendirilmesinin bir sonuç vermeyeceği 
düşünülerek, elektrik ve yakıt tüketiminin metrekare başına ağırlığının karşılaştırılması gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. Şekil 20 bu karşılaştırmayı göstermektedir. 
 
 

 
 

Şekil 20. Metrekare Başına Elektrik ve Yakıt Tüketimi. 
 

 
Şekil 20’den okunan verilere göre metrekare başına en yüksek elektrik tüketimlerinin Çevre ArGe ve 
rektörlük İdari Bina’da gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Bu iki bina ölçek olarak farklı ancak yapısal 
olarak yakın yoğunluk oranlarına sahip iken, Çevre ArGe binası merkezi soğutma sistemine yerine klima 
sistemi ile soğutulduğu için daha fazla elektrik tüketim davranışı göstermektedir. Böylelikle elektrik 
tüketiminde neredeyse kullanım alanı 3 kat fazla olan Rektörlük İdari Bina’ya çok yakın elektrik tüketim 
değerlerine sahiptir.  
 
Mimarlık Fakültesi C Blok Binası kullanım alanı, hacim ve yapı yoğunluğu oldukça düşük olmasına 
rağmen metrekare başına elektrik tüketimi oldukça fazladır. Bu durum ofislerin yönlenme probleminden ve 
geçmiş yıllarda yapının kapasitesinin 2-3 kat üzerinde kullanılmasından ileri gelmektedir. Bina içinde yaz 
aylarında ışınıma bağlı fazla ısınma gözlenmektedir ve ısıl konfor düzeyinin belirli bir derecede 
çalışabilmesi için soğutma sistemi fazla tüketim sergilemektedir. Diğer yandan bu bina için yakıt tüketimi 
ile ilgili gerçeğe yakın veriler oluşturulamamıştır. 
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En düşük elektrik ve yakıt tüketimi SKS binasında gözlenmektedir. Ancak gerçekte, binanın kullanım 
sürecinin ve dolayısıyla kayıtlı tüketim davranışının daha kısa bir aralıkta olması bu durumu oluşturan 
sebeplerden biri olarak görülebilir. Yapının tam kapasite kullanılmaya başlaması ile birlikte elektrik ve 
yakıt tüketim karakterinde artış gözlenmesi olasıdır. 
 
Sonuç olarak bu altı bina her biri kendi özel tüketim ve yapısal özellikleri dahilinde değerlendirildiğinde: 
 

1. Mimarlık Fakültesi C Blok Binasının yaz dönemi soğutma koşullarının iyileştirilmesi için gerekli 
önlemlerin alınması gerekliliği, 

2. Çevre ArGe binası için merkezi soğutma sistemi önerilerek soğutma yükünün indirgenmesi 
gerekliliği, 

3. Fen Fakültesi A Blok binası için detaylı enerji verimliliği çalışması başlatılması ve yüksek olan 
metrekare başına ısıtma/soğutma yüklerinin indirgenmesi gerekliliği, 

4. Rektörlük Binası ve Rektörlük İdari Bina’da detaylı enerji denetimi çalışmalarının yapılarak 
binaların mevcut durumuna tanı koyulabilmesi gerekliliği, 

5. SKS Binasının enerji profilinin uzun vadede izlenmesi ve tüketim davranışına göre enerji 
performans değerlendirmesinin yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Önceki bölümde genel enerji denetimi adı altında yapılan incelemede binalarla ilgili ulaşılması çok kolay 
bilgilere başvurulmasına rağmen hemen hemen her bina ile ilgili farklı alanlarda yetersizlikle karşılaşılmış 
ve bu durumun doğruluk oranı yüksek bir tesbit yapmanın önüne geçtiği ortaya çıkmıştır.  
 
Genel enerji denetimlerinin sonuçlarına göre detaylı enerji denetimine karar verilmesi gerektiğinde bina ile 
ilgili tüm verilerin ölçülebilirliği esası önem kazanmaktadır. Ölçülebilirlik tanımlarını şu şekilde yapılabilir: 
 

1. Bina içindeki mekanların iç mekan konfor parametrelerinin belirlenebilmesi gerekmektedir. Bu 
parametreler iç mekan sıcaklık değerleri, iç mekan bağıl nem değerleri, iç mekan aydınlık 
değerleri, ve iç mekan yüzey sıcaklıklarıdır. Parametrelerin belirlenmesinde ölçüm yöntemi 
kullanılarak gerçek durum şartları elde edilmelidir. Bu sebeple verilerin toplanacağı mekanlar 
tutarlılık ve sürekliliğin sağlanabilmesi için ulaşılabilir ve güvenli olmalıdır. 

2. Yapının fiziksel özellikleri ile ilgili veriler tam olmalıdır. Bu veriler yapının mimari ve tesisat 
çizimleri dahil olmak üzere duvar, çatı, zemine oturan döşeme gibi ısı transferinin gerçekleştiği 
yapı elemanlarının kurguları olarak özetlenebilir. Uygulama ile bu verilerin örtüşmesi için genel bir 
kontrol yapılması gerekmektedir. 

3. Yapıdaki elektrik enerjisi kullanım davranışları kullanım alanına göre ayrı ayrı ölçülebilir olmalıdır. 
İdeal durumda teçhizat, aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemlerinin her biri ayrı panolardan 
kontrol edilmelidir ve veri kaydeden güç analizörleri ile izlenebilmelidir. Ancak çoğunlukla mevcut 
binalarda bu olanak bulunmamaktadır. Tasarım aşamasında göz ardı edilmiş olan elektrik tesisat 
planlama detayları, binaların enerji denetiminde sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

4. Isıtma sistemlerinde yakıt olarak kullanılan akışkanların (fuel oil, doğal gaz vb.) 
saatlik/günlük/aylık olarak ölçülebilmesi önemlidir. Yapılan genel enerji denetiminde ortaya çıkan 
en önemli sonuçlardan biri yakıt tüketiminin izlenmesinin problemli oluşudur. Bazı binalarda 
bulunan ısıtma sistemi ile iki ya da üç farklı bina ısıtılmaktadır. Hacim ve metrekare kullanımı 
üzerinden bir oranlamaya gitmek gerçekçi sonuçlar vermemektedir. Her bina için tüketilen yakıt 
miktarının saptanması ancak ölçüm yolu ile en doğru sonucu verebilir. Dolayısıyla yakıt tankından 
brulöre giden boru hattı üzerine veri kaydeden bir debimetre takılması gerekmektedir. Ancak bu 
şekilde dış mekan sıcaklık değişimlerine bağlı olarak ne kadar yakıt tüketildiğini belirlemek 
mümkündür.  
 

Fakat bu noktada yine karşılaşılan bir başka sorun, ısıtma sistemlerinin tasarım ve imalat aşamasında 
dikkat edilmesi gereken bazı hususların atlanmış olmasıdır. İncelenen binalarda debimetre takılmasını ve 
ölçümün doğruluğunu sağlayacak boru mesafeleri bulunmamakta, bazı durumlarda bu borular döşeme 
altında kalmaktadır. Dolayısıyla yakıt tüketiminin en güvenilir yöntem olan debimetre ölçümleri ile 
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izlenmesi yerine, ultrasonografik ya da manuel okumalarla hata payı daha yüksek şekilde yapılması 
mümkün olabilmektedir. 
 
Özet olarak, detaylı enerji denetimlerinin doğruluk oranının artırılabilmesi için gerekli sıklıkta gerekli 
ölçümler yapılmalı ve hata paylarının en az olduğu sistemler seçilmelidir. Diğer yandan yeni yapılacak 
yapılarda enerji performansının izlenebilmesini kolaylaştıracak tasarımsal detayların proje aşamasında 
değerlendirilmesi ve uygulamada da kontrollü biçimde bu detayların hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
Enerji tasarrufunun ve binaların enerji performansının izlenmesinin bina ömrü boyunca sürdürülebilecek 
bir çalışma alanı olduğunun bilincine varılarak, yapı tasarım sürecinde tesisat detayları ölçüme olanak 
sağlayacak şekilde kurgulanmalıdır. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada Balıkesir Üniversitesi Kampüs alanı içerisinde yer alan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ana 
binasının enerji taraması yapılmıştır. Ortaya konan veriler ışığında, enerji kullanımı yönünden iyileştirme 
yapılabilecek noktalar tespit edilmiştir. Yapı işlerinden alınan bina planları doğrultusunda öncelikle binanın 
mevcut durumu incelenmiş ve bu inceleme sonucunda alınabilecek önlemler vasıtası ile 3 ana başlıkta 
iyileştirme yapılabileceği tespit edilmiştir. Bunlar sırası ile: (i) Bina dış kabuğuna yalıtım yapılması, (ii) 
Isıtma gereksinimi için daha verimli (yoğuşmalı) bir kazan kullanılması, (iii) Binanın doğal aydınlatma 
olanakları, elektrik ve su tüketimindeki tasarrufu şeklindedir. Binanın ısıtma enerji gereksinimi, yapı 
elemanları ve meteorolojiden alınan son veriler doğrultusunda derece-saat metodu kullanılarak 
hesaplanmıştır. Binada ısıtma sezonunda gerçekleşen enerji kayıpları ve bu kayıpların ne şekilde 
gerçekleştiği grafik ve tablolarla ortaya konulmuştur. Ayrıca, ısıtma sezonu için günlük ortalama enerji 
gereksinimi ve ısıtma maliyeti ayrıntılı olarak bulunmuştur. Hesaplanan işletme maliyet değerlerinin 
doğruluğu ise, mali işlerden alınan yıllık doğal gaz ısıtma giderleri ile karşılaştırılarak yapılmıştır. Binada 
alınabilecek önlemlerle %32’ye varan enerji tasarrufu ve 89 ton kadar zararlı emisyonlarda azaltma 
olanağı sağlanabileceği tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak binanın doğal aydınlatma olanakları, elektrik ve 
su tüketimindeki tasarruf olanakları da araştırılmış ve yenilenebilir enerji kullanılmasının gereği ve önemi 
ortaya konulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji etüdü,  yalıtım, enerji tasarrufu, enerji maliyeti. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, energy audit of the Balıkesir University engineering and architecture building has been 
made. The subjects to be improved are investigated by using analysis data.  The present building is 
examined by using buildings plan taken from technical staff. Investigation is made in three parts and some 
precautions are suggested. These precautions are; (i) Insulation of the building envelope, (ii)Utilizing high 
efficiency boiler (with condensation) for heating needs, (iii) Utilizing day light systems, opportunity of 
savings in the electricity and water consumption.  Building heating energy demand is calculated by using 
of degree hour method. Actual weather data and properties of building are taken from meteorology station 
and acting head of construction and technical affairs, respectively.   Building energy losses for heating 
season are given by tables and graphics in detail.  Also, for heating season daily average heating energy 
demand and total fuel cost are given in graphics, clearly.  The accuracy of the calculated fuel cost is 
checked with actual natural gas data taken from finance department. If the proposed precautions are 
supplied to the building, energy saving can be achieved as 32%, and greenhouse gas emission value can 
be reduce as 89 tones. In addition to these, day light system possibilities, reducing of the electricity and 
water consumption are investigated for the building and necessity of the using of  renewable energies 
presented. 
 
Key Words: Energy audit,  insulation,   energy savings, cost of energy. 
 
 
 



  ___________________________________________ 498 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

1. GİRİŞ 
 
Enerji kaynaklarının ısınma amaçlı kullanılmaya başlamasının ardından, bilim adamları teknolojik 
alanlardaki buluşlar ile elde edilen ısıyı en yüksek düzeyde iç ortamda tutarak, konforda sürekliliğin 
sağlanması için yoğun çalışmalar yapmaktadır. Bu sayede enerji ve ısıtma maliyetlerinde önemli 
miktarlarda tasarrufların sağlanabileceği ortaya çıkmıştır.   
 
Enerji bakımından büyük oranda dışarıya bağlı olan ülkemizde enerjinin etkin ve verimli kullanılması 
büyük önem taşımaktadır. Enerjinin verimliliği kavramı bu bağlamda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de en öncelikli konular arasında yer almaktadır. Enerji verimliliği kavramı konfor şartlarından taviz vermek 
olarak anlaşılmamalıdır. Aksine daha az enerji harcayarak aynı konfor şartlarının sürdürülmesi anlamına 
gelmektedir. Bu da en basit anlamda sistemin detaylı analizleri ile ve bu analizlerin sonrasında alınacak 
önlemlerle enerji kayıplarının minimum düzeye çekilmesi olarak ifade edilebilir [1].  
 
Ülkemiz enerji tüketimine bakıldığında; toplam enerjinin %43’ü sanayide, %20’si ulaşımda ve %37’si 
binalarda ısıtma, soğutma ve elektrik ihtiyacının karşılanması için kullanılmaktadır. Görüldüğü gibi 
binaların ısıtılmasında kullanılan enerji miktarı, toplam enerji tüketimi içinde oldukça büyük bir bölümü 
oluşturmaktadır. Isıtma sistemine ait enerji maliyetlerini asgari düzeye çekmek, bilinçli bir işletme ve 
yalıtımla sağlanabilir [2]. Bina sektörü enerji tüketiminin önemli bir payını oluşturduğundan, bina 
sektöründe enerjinin verimli kullanımına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının sağlanması, 
diğer sektörlere de bir kazanç olarak yansıyacaktır. Diğer taraftan, ülkemizde enerjinin verimli 
kullanılmamasına bağlı olarak hizmetlerin enerji yoğun sağlandığı bir gerçektir. Kısa dönemde sonuçların 
kolaylıkla alınabileceği bir alan olan enerjinin verimli kullanımı ülkece üzerinde çözüm üretilmesi gereken 
bir konudur. Ayrıca bu konu enerji politikasının benimsemesi gereken öncelikli bir ilke olması 
gerekmektedir. [3].  
 
Bu çalışmada vurgulanmaya çalışılan konu olarak enerji tasarrufuna yönelik bir tarama ve alınması gerekli 
olan önlemlerin ortaya çıkarılması seklinde amaçlanmıştır. Öncelikle bina enerji analizinden kısaca 
bahsettikten sonra örnek bir bina ele alınarak incelenmiştir. Daha sonra ise kullanılan analiz yöntemi ile 
mevcut binanın ısıtma için gerekli olan enerji tüketimi yıllık bazda ortaya çıkarılmıştır. Isıtmada verimliliği 
arttırmak için sunulan önlemlerin uygulanması durumunda ne kadarlık bir enerji ve parasal kazancın 
ortaya çıkabileceği ve bunun yanında da sera gazı azaltımına nasıl bir katkı sağlayacağı da ortaya 
konulmuştur. Binada halen soğutma uygulaması başlamadığından dolayı bu sistem için bir inceleme ele 
alınmamıştır. Elektrik ve su tasarrufuna yönelik alınabilecek önlemler kısaca verilmeye çalışılmıştır.  
 
 
 
 
2. BİNA ENERJİ ANALİZİ VE YÖNTEMLERİ 
 
Bina Enerji Analizi (BEA): Bir binanın veya sistemin enerji kullanım düzeyini ve işletme masraflarını tespit 
etme tekniği olarak ifade edilebilir. Bir bina için, ısıtma, soğutma ve iklimlendirme enerji gereksinimi, enerji 
analizi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu analizlerde asıl amaç belirlenen enerji gereksinimini 
karşılayacak en düşük ilk yatırım ve işletme maliyetine sahip farklı çözümlerin belirlenmesidir. Isıtma, 
soğutma ve iklimlendirme için en basitinden en ayrıntılısına birçok BEA yöntemleri kullanılmaktadır. En 
basit yöntemler, çok sayıda veriyi basite indirgediklerinden kesinlikten uzak yöntemlerdir. En detaylı 
yöntemler ise kesin verilere dayandığından daha kesin sonuçlar ortaya koyabilmektedir. BEA yöntemleri 
genel olarak üç ana başlıkta toplanabilmektedir [4]:  
 

a) Tek Ölçümlü Yöntemler  
b) Basitleştirilmiş Çok Ölçümlü Yöntemler  
c) Ayrıntılı Çok Ölçümlü Yöntemler  

 
Bu çalışmada, bina enerji analizi açısından en detaylı yöntem olan 8760 saat başı yöntemi kullanılmıştır. 
Kullanılan yöntem aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 
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2.1. 8760 Saat Başı Yöntemi 
 
Bu yöntemde bina ve cihazların çalışması, birbirini izleyen günlere ve gerçek hava verilerine göre yılın 
8670 saati için hesaplanmaktadır. Bu yöntemde temel olarak alınan ilke: Günlük ve saatlik kesin iklim ve 
işletme verileri kullanılarak, daha hassas enerji gereksinimi ve işletme maliyetinin belirlenmesidir. Hava 
koşulları, binanın hangi gün ve saatler arasında kullanıldığı, kullanılan cihazlar ve kullanım koşulları gibi 
detaylar hesaplara katılır. Sonuçta, bu analiz sayesinde enerji gereksinimi ve saatlik kullanıma ilişkin 
kesin ve hassas sonuçlara ulaşılmış olur [3].  
 
 
 
3. SEÇİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE ISITMA İHTİYACININ TESPİTİ  
 
İncelenen kampüs binasının ısıtma enerji talebinin belirlenmesi için öncelikli olarak çalışma şartları tespit 
edilmiştir. Öğretimin 8:00 ile 20:00 saatleri arasında yapılması nedeniyle belirtilen saatler arasındaki dış 
sıcaklıkların bilinmesi enerji talebinin hassas bir şekilde i için gereklidir. Günlük ortalama sıcaklıklara göre 
yapılan hesaplamalar büyük sapmalara sebep olabilmektedir. Bunun en büyük nedenleri arasında, 
akşamları binanın ısıtılmıyor olması gösterilebilir. En düşük dış sıcaklık saatlerinde binanın ısıtılmıyor 
olması enerji talebini büyük oranda düşürmektedir. Yapılan hesaplamalar sonucunda görülmüştür ki 08:00 
ile 20:00 arasındaki 12 saatlik zaman dilimde, ısıtma enerji talebi toplam enerjinin % 38’lik bir kısmını 
oluşturmaktadır. Derece-saat yöntemi kullanılarak gerekli enerji talebi iki ayrı durum için hesaplanmıştır. 
Birinci durumda bina mevcut durumuyla enerji ihtiyacı belirlenmiştir. İkinci durumda ise yalıtım sonrasında 
enerji talebinin ne olacağı tespit edilmiştir. Hesaplamalar yapılırken kullanılan yapı bileşenleri ve ısı 
transfer katsayıları Tablo 1’de ana hatlarıyla verilmiştir. 
 
 
Tablo 1. Farklı Yapı Bileşenleri ve Toplam Isı Transfer Katsayıları. 

 
Yalıtım yapılmadan önce binanın enerji kayıplarının ne şekilde gerçekleştiği ve nasıl bir değişim gösterdiği 
örnek iki gün için Tablo 2’de detaylı bir şekilde verilmiştir. Bu tablodan da kolayca anlaşılacağı gibi saatlik 
ortalama sıcaklık verileri kullanılarak hesaplar oluşturulmuştur. Günlük ve saatlik dış sıcaklık verileri 
meteorolojiden alınan son 10 yıllık verilerin ortalaması ile oluşturulmuştur. Böylece gerçeğe oldukça yakın 
değerlere ulaşılabilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bileşenler 
İç dış çimento 

harcı 
(m) 

Beton perde
 

(m) 

Polistren 
sert köpük 

(m) 

Delikli 
tuğla 
(m) 

U 
 

(W/ºC m²) 
Yalıtım öncesi 0.05 0.20 - - 3.02 

Kiriş Yalıtım sonrası 0.05 0.20 0.05 - 0.60 
Yalıtım öncesi 0.05 - - 0.2 1.49 

Dış Duvar Yalıtım sonrası 0.05 - 0.05 0.2 0.47 
Yalıtım öncesi 0.03 0.20 - - 3.30 

Çatı Yalıtım sonrası 0.03 0.20 0.05 - 0.62 
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Tablo 2. Saatlik Enerji Kayıplarındaki Değişim İçin Örnek Hesaplama Sonuçları. 
 

 
 
 
 
 
4. ANALİZ 
 
4.1. Isıtmada Sağlanabilecek Tasarrufun Tespiti 
 
İncelenen bina için 8760 saat yöntemi ile enerji kayıpları ayrıntılı olarak tespit edilmiştir. Çalışmada 
mevcut bina için ısı kaybı 4 ana başlık altında toplanmıştır. Bu kayıplar: (i) infiltrasyonla kayıplar (ii) 
camlardan oluşan kayıplar (iii) çatıdan oluşan kayıplar (iv) dış duvardan oluşan kayıplardır. Isıtma dönemi 
için günlük bazda bu kayıpların değişimi ayrıntılı bir biçimde Şekil 1’de verilmiştir. Oluşan kayıpların 
toplam kayıp içindeki yüzdesi aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: %32 inflitrasyonla kayıplar, %28 çatıdan 
oluşan kayıplar, %26 dış duvardan oluşan kayıplar, %14 camlardan oluşan kayıplardır. Oluşan kayıpların 
ısıtma dönemi boyunca değişimi Şekil 1’de detaylı bir şekilde görülmektedir. 
 
İhtiyaç duyulan enerji gereksinimin karşılanması için günlük doğalgaz gereksinimi de ayrıca 
hesaplanmıştır. İncelemenin yapılmış olduğu dönemde doğal gaz fiyatı (1m3 için 0.58 YTL, Ocak 2008 
tarihi itibari ile) göz önüne alınarak, hiçbir önlem alınmadığında oluşan enerji gereksinimi ve ısıtma 
maliyeti Şekil 2’de verilmiştir. Hesaplanan doğal gaz miktarları, hesaplamaların ne ölçüde doğru olduğunu 
tespit etmek için yetkililerden alınan verilerle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonrası Aralık, Ocak ve 
Şubat ayları için çok yakın değerlere ulaşıldığı tespit edilmiştir. Mart, Nisan, Ekim ve Kasım ayları için 
sapmanın daha fazla olduğu ortaya konmuştur. Bu sapmanın da en önemli nedeni ise bu aylarda dış 
sıcaklık değerlerinin son yıllardaki değerlerden daha yüksek olması ve ısıtma enerjisi gereksiniminin 
azalmış olmasıdır. 
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Şekil 1. Isıtma Sezonu İçin Günlük Bazda Kayıpların Değişimi. 
 

 
 

Şekil 2. Isıtma Sezonu İçin Günlük Enerji Gereksinimi ve Isıtma Maliyeti. 
 

Yalıtım sonrasında elde edilebilecek kazançlar örnek olarak alınan bir gün için Tablo 3’de görülmektedir. 
Hesaplamalar sonrasında yalıtımla beraber duvarlardan ve çatıdan oluşan kayıplarda %55’e varan 
oranlarda azalma sağlanabileceği belirlenmiştir. Yalıtımın toplam kayıp üzerindeki pozitif etkisi % 28.2 
olarak bulunmuştur.  

 
 

Tablo 3. Yalıtım Yapılmasının Bina Bileşimlerinden Olan Kayıplar Üzerine Etkisi. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Kayıplar 
Yalıtım öncesi 

kayıp 
(kW) 

Yalıtım sonrası 
kayıp 
(kW) 

Yalıtımla sağlanan kazanç 
 

(kW)                 (%) 
Dış duvar + Kiriş 318.7 183.7 135 42.4 
Tavan-Çatı 335.5 107.4 228.1 68 
Toplam 654.2 291 363.1 55.5 
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Isıtma sisteminde kullanılan normal doğal gazlı kazanın, yoğuşmalı tip kazanla değiştirilmesi sonrasında 
toplam doğal gaz tüketiminde ortalama %4 oranında bir kazanç sağlanabileceği hesaplanmıştır. Yalıtım 
ve kazan değişimiyle toplamda %32’ye varan oranda bir kazanç sağlanabileceği ortaya çıkartılmıştır. 
Gerçek değerlere ek olarak, ele alınan tüm önlemler öncesi ve sonrası ortaya çıkan doğalgaz 
gereksinimin aylara bağlı değişimi Şekil 3’de değerleriyle açık bir şekilde verilmiştir. Isıtma sezonu için 
hesaplanan değerler bağlamında düşünüldüğünde, toplamda 45 000 m3 lük bir doğal gaz tasarrufu 
sağlanabilme potansiyelinin olacağı bulunmuştur. 
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 gereksinimi

( m3/ay )

Hesaplanan değerler 34065 29941 19323 4543 2673 19820 30467

Gerçek veriler 32063 24030 6359 3741 29994

Yalıtım yapıldığında 24479 21516 13885 3265 1921 14243 21893

Yalıtım+Yeni kazan 23211 20401 13166 3096 1821 13505 20759

Ocak Şubat Mart Nisan Ekim Kasım Aralık

 
 

Şekil 3. Çeşitli Durumlar İçin Aylık Doğalgaz Gereksinimi ve Karşılaştırmaları. 
 
 
4.1.1. Isıtma ihtiyacı için karşılaştırma 
 
8760 saat yöntemi ile elde edilen enerji kayıpları ne oranda bir sapmanın olacağının i amacıyla derece-
gün yöntemine göre de hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda %19’luk bir farkın oluştuğu görülmüştür. 
Beklendiği üzere derece-gün ile hesaplamalarda elde edilen sonuçlar daha yüksek değerlere ulaşmıştır.  
 
 
4.2.Çevresel Kazançlar 

 
Yakıtların yanma reaksiyonu sonrasında oluşturdukları CO2 emisyonları küresel ısınma bağlamında 
çevreye büyük zararlar oluşturmaktadır. Diğer yakıtlarla karşılaştırıldığında doğal gaz nispeten daha 
düşük emisyon değerlerine sahiptir. Bu çalışmada değerlendirilen doğal gazlı yakma sisteminden ısıtma 
dönemi boyunca çevreye bırakılan CO2 emisyon değerleri Şekil 4’de verilmektedir. Alınan önlemler 
sonrasında emisyonların ne düzeylerde gerçekleşeceği de aynı tabloda açıkça verilmiştir.  
 



  ___________________________________________ 503 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

CO2 miktarı

( kg /ay )

Hesaplanan değerler 67168 59037 38100 8958 5271 39080 60073

Gerçek veriler 63220 47381 12539 7376 0 0 59142

Yalıtım yapıldığında 48267 42424 27379 6437 3788 28083 43168
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Şekil 4. Çeşitli Şartlar İçin Aylık Emisyon Değerleri ve Karşılaştırmaları. 
 

 
4.2. Elektrik ve Su Tüketimindeki Tasarruf  
 
Yapılan inceleme sonrasında alınacak bazı küçük önlemlerle elektrik tüketimi açısından büyük kazançlar 
sağlanabileceği görülmüştür. Bu önlemler ana başlıklarıyla şu şekilde ifade edilebilir:  
 
Elektrik tüketiminde: 
 

• Koridorlardaki ve özellikle, tuvaletlerde kullanılan lambaların fotoselli lambalarla değiştirilmesi. 
Böylece genellikle sürekli açık duran bu lambalar ihtiyaç duyulduğunda devreye girecek ve büyük 
bir kazanç sağlanacaktır. 

• Doğal aydınlatma sistemleri kullanılarak gündüz ihtiyaç duyulan aydınlatmanın büyük bölümü bu 
şekilde sağlanabilir. 

• Bina etrafı açık bir arazide ve tepeye kurulu olduğundan çatıya kurulacak bir rüzgâr türbini ve ek 
olarak PV/T sistemleriyle enerji ihtiyacının bir kısmı azaltılabilir. 
 

Su tüketiminin azaltılması için alınması gereken önlemler ana hatlarıyla şu şekilde ifade edilebilir: 
 

• Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda çalışılan yerleşim merkezine son on yıllık verilere 
bakıldığında, yıllık olarak metrekareye ortalama 531.6 kg yağış düştüğü tespit edilmiştir. Yağmur 
suyu depolama sisteminin binaya yerleştirilmesiyle, tüm çatı alanı düşünüldüğünde yıllık 800 ton 
su kazancı sağlanabilmesi mümkündür. 

• Depolanacak su filtre edildikten sonra temizlik işlerinde, tuvaletlerde rahatlıkla kullanılabilir. Bahçe 
sulama islerinde de kullanılabilir. 

• Ayrıca lavabolardaki muslukların fotoselli otomatik tip musluklarla değiştirilmesiyle aylık yaklaşık 
250 ton su sarfiyatı sağlanabilmesi mümkündür. Mevcut olan bir sistemde bunların değiştirilmesi 
ek bir maliyet getirecek olması nedeni çoğu zaman caydırıcı olmakla birlikte, kendini amorti etme 
sürelerinin çok kısa olması dolayısı ile bu sistemler avantajlı hale gelmektedir. En azından daha 
sonra yapılacak binalarda bunların uygulanabilirlik düşüncesi bile bir kazanım olacaktır. 

 
 
4.3. Doğal Aydınlatma 
 
Gündüz süreci göz önüne alındığında işyerlerinde aydınlatma amaçlı enerji harcamalarında %90’a varan 
oranlarda tasarruf sağlanabilmektedir [6]. Doğal aydınlatma sistemleri ile gün ışığının parlaklığını %100 - 
%2 seviyeleri arasında ayarlanabilmesi mümkündür (Şekil 5). Sistem ilettiği ışığın iç mekâna homojen bir 
şekilde dağılmasını sağlamaktadır [7]. 
 



  ___________________________________________ 504 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

Gün ışığıyla yapılan aydınlatmada, armatür kaynaklı duyulur ısı ortadan kaldırılabilmekte ve soğutma 
yükleri azalmaktadır [8]. İncelenen üniversite binasında doğal aydınlatmanın kullanılması ile hem 
öğrencilerin ders adaptasyonu artırılabilir hem de aydınlatma enerji gereksiniminde azalma sağlanabilir. 
 
 

 
 

Şekil 5. Doğal Aydınlatma Uygulaması. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ana binasının enerji taraması 
yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar önemli noktalarıyla birlikte aşağıda maddeler halinde verilmiştir: 
 

• Bina dış kabuğuna yalıtım yapılması ve kazan değişimi sonrasında %32’ye varan enerji kazancı 
sağlanabileceği tespit edilmiştir. 

• Bu önlemler sonrasında 89 ton civarında CO2 emisyonunda azaltma sağlanabileceği ortaya 
konmuştur.  

• Isıtma sezonu için hesaplanan değerler bağlamında düşünüldüğünde, toplamda 45 000 m3 lük bir 
doğal gaz tasarrufu sağlanabilme potansiyelinin olduğu bulunmuştur. 

• Yapılan hesaplamalar sonucunda Balıkesir ili için 8:00 ile 20:00 arasındaki 13 saatlik zaman 
dilimde, ısıtma enerji talebinin toplam enerjinin % 38’lik bir kısmını oluşturduğu bulunmuştur. 

• Oluşan ısı kayıpları incelendiğinde kayıpların %32 inflitrasyonla, %28 çatıdan, %26 dış duvardan 
ve %14 camlardan oluştuğu belirlenmiştir. 

• Bina etrafı açık bir arazide ve tepeye kurulu olduğundan çatıya kurulacak bir rüzgâr türbini ve ek 
olarak PV/T sistemleriyle enerji ihtiyacının bir kısmı bu şekilde azaltılabilir. 

• Yağmur suyu depolama sisteminin binaya yerleştirilmesiyle, tüm çatı alanı düşünüldüğünde yıllık 
800 ton su kazancı sağlanabilmesi mümkündür. 

• Lavabolardaki muslukların fotoselli otomatik tip musluklarla değiştirilmesiyle aylık yaklaşık 250 ton 
su sarfiyatı sağlanabilmesi mümkündür. 

• Dış kapı girişlerine (çoğu zaman açık halde olan kapılara) hava perdesi uygulanması ile ısı 
kayıpları büyük ölçüde azaltılabilir. 
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ÖZET 
 
Binaların enerji performansının sayısal olarak belirlenmesi, uygulanan metodun hassasiyetine (statik, 
dinamik metodlar) ve erişilebilecek verilere bağlıdır (meteorolojik veriler, proje detayları, malzeme 
özellikleri, HVAC sistemi bilgileri vb.). 
 
Bu çalışmada; binalarda enerji performansı belirleme metodları tanıtılmış ve 2006 yılından bu yana enerji 
tüketimi, iç ortam sıcaklık ve bağıl nem değerleri ile Kampüse ait meteorolojik verilerin izlendiği İYTE-Urla-
İzmir’de bulunan İdari Bina’nın enerji performansı, statik ve dinamik metodlar ile hesaplanmıştır. 
Türkiye’de zorunlu standart olarak kullanılan TS 825, statik hesaplama metodu içerir. Dinamik metot 
olarak ise iki metot kullanılmıştır. Birincisi basit dinamik hesap metodu olan CIBSE (Chartered Institution 
of Building Services Engineers-İngiltere) Admittance Method (Isıl girişkenlik), ikincisi ise detaylı dinamik 
hesap metodu olan ASHRAE (The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers-ABD) Heat Balance (Isıl Denge) Methodu’dur.  
 
Belirlenen dinamik metodları baz alan Ecotect (CIBSE) ve EnergyPlus (ASHRAE) yazılımlarının kullanımı 
ile İdari Bina simüle edilmiş, elde edilen sonuçlar halen devam etmekte olan enerji tüketim ölçümleri ve 
statik metodla karşılaştırılmıştır. Metodların birbirleri ve ölçüm değerleri ile olan ilişkileri değerlendirilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Binaların enerji performansı, ASHRAE Isıl Denge Metodu, TS 825, CIBSE 
Admittance Metodu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Evaluation of energy performance of buildings is dependant on the sensitivity of the calculation 
method(static or dynamic) and the access to outdoor conditions, building project details, construction 
material properties and HVAC system specifications. 
 
In this study, methods of energy performance evaluation for buildings are introduced and these methods 
are applied of IYTE Administrative Building which is under energy survey since 2006. TS 825 “Thermal 
insulation requirements for buildings” is the static method which is the mandatory code in Turkey. 
Dynamic methods are classified as CIBSE Admittance Method(semi-dynamic) and ASHRAE Heat 
Balance Method(dynamic). 
 
Ecotect and EnergyPlus software are used to simulate energy consumption of the building and compared 
with measured consumption data. Results are capabilities of different methodologies are discussed. 
 
Key Words: Energy performance of buildings, ASHRAE Heat Balance Metod, CIBSE Admittance 
Method, Izmir Institute of Technology 
 



  ___________________________________________ 510 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

1. GİRİŞ 
 
Ülkemizde ve dünyada enerji tüketimi, teknoloji ve nüfus artışına bağlı olarak artmakta, enerjinin temini ve 
ulaştırılmasındaki problemler, enerji tüketiminin çevresel etkileri, fosil kaynakların tükenmekte oluşu, var 
olan kısıtlı imkanların verimli kullanılmasını gerektirmektedir. 
 
Kyoto protokolü, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik uluslararası bir çerçeve 
anlaşmadır. Kyoto protokolünün amacı; atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun iklimi olumsuz yönde 
etkileyecek seviyenin altında tutulmasını sağlamaktır. 1997 yılında hazırlanıp, 2005 yılında yürürlüğe 
giren protokol; katılımcı ülkelerin endüstride, ulaşımda, konut sektöründe salınan sera gazlarını sınırlayıcı 
mevzuatları düzenlemelerini, sera gazı salımı yapmayan alternatif enerji kaynaklarını teşvik etmelerini ve 
protokolün EK1’inde belirtilen emisyon sınırlamalarına uyulmasını zorunlu kılmaktadır. 
 
Avrupa Birliği ülkelerinde, 1992 yılından bu yana enerjinin etkin kullanımı için çalışmalar yapılmaktadır. 
Bunlardan en önemlisi, AB ile harmonizasyon çalışmaları çerçevesinde uyulması zorunlu olan ve 2002 
yılında yayınlanan 2002/92/EC sayılı Binaların Enerji Performansı hakkındaki Avrupa Birliği direktifidir [1]. 
Bu metin, üye ülkelerin yapı sektöründe enerji performansını belirleyecek metodların ana hattını çizmekte, 
var olan bina stoğunda yapılabilecek çalışmaları öngörmekte ve binaların enerji performansı yönünden 
sertifikalandırılmasının esaslarını içermektedir.  
 
2002/92/EC direktifi, binaların enerji performansını belirleyecek metodların; binanın ısıl ve hava 
sızdırmazlık özelliklerini, doğal havalandırmayı, ısıtma soğutma ekipmanlarını, izolasyon ve ısı köprü 
karakteristiğini, aydınlatmayı ve iç ortam koşullarını tanımlamasını şart koşmaktadır. Direktif,  enerji 
performansını belirleyecek metodların ana hatlarını CEN/TR 15615 [2] şemsiye dokümanına ve 
dokümanın işaret ettiği toplam 52 EN standardına dayandırmaktadır. 
 
EN ISO 13790  “Binaların Enerji Performansı-Isıtma ve soğutma enerji tüketimi hesaplamaları” standardı 
[3], enerji performans hesaplama metodlarını aylık ya da sezonluk metot (statik), basit saatlik metot (yarı 
dinamik) ve detaylı saatlik metot (dinamik) olarak üçe ayırmakta ve her üç yaklaşım için asgari 
gereksinimleri tanımlamaktadır.   
 
Türkiye, AB’ye giriş sürecinde mevzuatını 2002/92/EC direktifinde öngörüldüğü şekilde revize etmektedir. 
2000 yılında yürürlüğe giren TS 825  “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardı [4], 2008 yılında 
yenilenmiştir. Ayrıca Bayındırlık Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2008 tarihinde “Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği” [5] çıkarılmış, yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi 
alması kuralı getirilmiştir. Bu yönetmeliğe göre Enerji Kimlik Belgesi; binanın ısıtma, soğutma, 
havalandırma, sıcak su temini ve aydınlatma için gerekli birincil enerji tüketiminin ve bunun sonucu olarak 
üretilen sera gazı emisyonu değerlerini içermektedir. 
 
Literatürde, binaların enerji performansının belirlenmesiyle ilgili birçok çalışma mevcuttur. Bunlar; bina 
enerji simülasyonu yazılımları ile enerji tüketim tahminleri [6-7], ölçüm değerleri ile simulasyon 
sonuçlarının karşılaştırıldığı çalışmalar [8-12], binalarda enerji performansını arttırıcı önlemlerin ekonomik 
analizlerini içeren çalışmalar [13-14], sadece proje bilgilerini kullanarak binanın enerji performansının 
saptanmasına yönelik çalışmalar [15-17] şeklinde sınıflandırılabilir. Türkiye’deki çalışmalar [18-19] 
genellikle farklı iklim bölgelerinde ısıtma-soğutma yüklerinin ve izolasyon kalınlıkları belirlenmesi 
üzerinedir. Binalarda enerji performansının belirlenmesi ve enerji tüketiminin azaltılması yönündeki 
iyileştirmelerin simüle edilmesi üzerine sadece bir çalışmaya rastlanmıştır [8]. 
 
Bu çalışmada, en yakın meteoroloji istasyonundan alınan veriler kullanılarak statik ve dinamik hesap 
metodları ile İYTE İdari Bina’nın enerji performans analizi yapılacak ve elde edilen enerji tüketim değerleri 
ile ölçüm değerleri karşılaştırılacaktır. 
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2. İYTE İDARİ BİNA’NIN TANITILMASI 
 
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. Kampüs içindeki konumu Şekil 1’de, 2009 yılı itibariyle kullanım bilgileri ise Tablo 1’de 
verilmiştir.  
 
İdari Bina kendisine ait merkezi ısıtma/soğutma sistemine sahiptir. Isıtma sistemi; her biri 291 kW 
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 4 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. 
Hacimlerde ısı transferi hem ısıtma hem soğutmada kullanılan fan-coiller ile sağlanmaktadır. Ayrıca 
binada pencerelerde gölgeleme sağlamak amacıyla jaluziler kullanılmaktadır. Hesaplamalarda kullanılan 
yapı malzemelerinin özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. 
 

 

 
 

Şekil 1. İdari Bina Yerleşimi. 
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Tablo 1.  İdari Bina Kullanım Bilgileri.  
 

Mekan Adet Alan 
(m²) 

Bilgisayar lab. (0-50m2) 1 152 
Diğer lab. 15 734 
Kantin 1 172 
Toplantı salonu 6 200 
Ofis (akademik personel) 40 860 
Kazan dairesi 1 153 
Ofis (idari personel) 47 1541 
Ambar 1 140 
WC 14 246 
Arşiv 2 54 
Hol+merdiven 3 654 
Atölye 2 184 
Toplam 133 5090 

 
 
Tablo 2. İdari Bina Yapı Bileşenlerinin Özellikleri. 
 

Malzemeler Kalınlık 
 (m) 

Isı iletim katsayısı 
(W/mK) 

Duvar    
Sıva 0.015 0.87 
Dolu tuğla 0.19 0.58 
Sıva  0.015 1.4 
Beton   
Sıva 0.015 0.87 
Kolon-kiriş 0.2 2.1 
Sıva  0.015 1.4 
Taban    
Karo veya mozaik  yer döşemesi  0.02 1.4 
Şap 0.02 1.74 
Tesviye betonu 0.15 1.74 
Grobeton 0.1 1.1 
Mıcır 0.15 0.7 
Tavan    
Sıva 0.02 0.87 
Beton 0.15 2.1 
XPS yalıtım 0.03 0.04 
Pencere  U-değeri 

(W/m2K) 
Alüminyum doğrama (9 mm boşluklu)  4 

 
İdari Bina’da yapılan ölçümler 2006 yılında, iç sıcaklık ve nem değerlerinin kaydedilmesi, 2007-2008 
akademik yılında ise yakıt tüketiminin debimetre ile günlük olarak izlenmesi ile başlamıştır. Elektrik 
tüketimi ise pompa ve brulörlere bağlı ısıtma sistemine ait elektrik sayacı, soğutma grubuna ait elektrik 
sayacı, prizler ve aydınlatma sistemine ait elektrik sayacına bağlı güç analizörü ile ölçülmektedir. Ölçüm 
cihazları Şekil 2-4’de verilmiştir.  
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Şekil 2. 

Kazan Yakıt 
Debimetresi. 

Şekil 3. 
Elektrik Güç Analizörü. 

 

Şekil 4.  
Mini Veritoplayıcı (İç Sıcaklık-

Bağıl Nem). 
 

2006-2008 yılları arasında İdari Bina ve tüm Kampüs’e ait enerji tüketimleri Tablo 3’de verilmiştir. Verilere 
göre İdari Bina’nın toplam tüketimdeki oranı yaklaşık %10’dur. 
 
 
Tablo 3. İYTE İdari Bina ve İYTE Kampüs Toplam Enerji Tüketimi [20]. 
 

 İdari Bina 
(kWh) 

İYTE Kampüs 
(kWh) 

2006 Elektrik 331,860 3,225,096 
2006-Yakıt 244,247 1,819,537 
2007-Elektrik 246,680 4,274,359 
2007-Yakıt 217,655 2,007,642 
2008-Elektrik 316,260 4,734,764 

 
 
 
3. METOT 
 
Dünyada bina enerji performansı belirleme metodları; ya ulusal mevzuatın belirlediği standardlar ya da 
akademik ve sektörel çalışmalar ile oluşturulan ASHRAE ve CIBSE vb. gibi yaklaşımlarla 
geliştirilmektedir. AB ülkeleri, 2002/92/EC direktifinin öngördüğü şekilde EN standardlarına uygun olarak 
SAP [21]-İngiltere, DEAP [22]-İrlanda, Th-C-Ex [23]-France gibi ulusal ölçekte kullanılan enerji performans 
belirleme metodları geliştirmişlerdir. Türkiye’de ise çalışmalar “Binalarda Enerji Performans 
Yönetmeliği”nin uygulamaya geçirilmesi aşamasındadır. 
 
Enerji performans belirleme metodları; aylık ya da sezonluk metot (statik), basit saatlik metot (yarı 
dinamik) ve detaylı saatlik metot (dinamik) olarak üçe ayrılmaktadır. Bu çalışmada, herbir metoda örnek 
olarak ulusal zorunlu standart olan TS 825 (statik), CIBSE Isıl Girişkenlik Metodu (yarı dinamik) ve 
ASHRAE Isıl Denge Metodu (dinamik) tanıtılıp; dayandığı temeller, kabulleri, kapsamları ve kullanıldığı 
yazılımlarla birlikte yetenekleri karşılaştırılacaktır. 
 
 
3.1. TS 825 
 
TS 825 [4]; 2000 yılında yürürlüğe giren, 2008 yılında ise enerji ihtiyacı sınır değerleri düşürülerek 
yenilenen zorunlu yalıtım standardıdır. TS 825 hesaplama sonucu olarak binanın ısı ihtiyacını verse de 
asıl amacı binaya uygulanması gereken minimum yalıtımı ve pencere özelliklerini belirlemektir. Türkiye’yi 
4 iklim bölgesine ayıran ve bu iklim bölgelerinin aylık ortalama meteorolojik verilerinin kullanıldığı statik bir 
hesaplama metodu olan TS 825’in hesaplama akış şeması Şekil 5’de verilmiştir. 
 
Şekil 5’den görülebileceği gibi, TS 825’de iç kazançlar ve güneş kazançları, fayda faktörü düzeltmesiyle 
aylık olarak hesaplanmaktadır. İletim ve havalandırma yolu ile olan ısı kayıpları ise aylık ortalama dış 
sıcaklık değerleri kullanılarak bulunmaktadır. Kullanılan aylık değerler, binanın bulunduğu konuma ait 
olmayıp, o konumun ait olduğu iklim bölgesinin ortalama değeridir. Binanın tek zon olması, sürekli ısıtma 
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rejimi uygulanması ve ısıl kütlenin ihmal edilmesi gibi kabullere dayanan metot, bina için gerekli yalıtım 
hesaplamalarını başarı ile gerçekleştirmektedir. Bu nedenle binanın tasarım aşaması için uygun bir metot 
olmakla beraber; enerji tüketiminin tahmini için uygun değildir.  
 

 
 

Şekil 5. TS 825 Hesaplama Metodu Akış Şeması. 
 
 

3.2. CIBSE Isıl Girişkenlik Metodu 
  
Isıl Girişkenlik Metodu [24], CIBSE (Chartered Institution of Building Services Engineers, İngiltere) 
tarafından oluşturulmuş, binaların ısıtma ve soğutma yüklerini ve tüketimleri tahmin eden yarı dinamik bir 
metoddur.  
 
Bu metodun öngördüğü kabuller; 
 

1. Sol-air yaklaşımı (iletimle gerçekleşen ısı kaybı-kazancı hesaplanırken opak elemanların dış 
yüzey sıcaklığının, o yüzeye düşen güneş radyasyonunun sıcaklığı arttırıcı etkisi göz önüne 
alınarak hesaplanması), 

2. İç kazançların radyasyon-taşınım bileşenlerine ayrılması (2/3 radyasyon, 1/3 taşınım). 
 
CIBSE Isıl Girişkenlik Metodu’nun akış şeması Şekil 6’da verilmiştir. Şekil 6’dan da görüleceği gibi ısıtma 
ve soğutma yükleri iki adımda hesaplamaktadır. Birinci adım, Şekil 7’de verilen üç sıcaklığın ısıl 
dirençlerle ve ısıl yüklerle olan ilişkisinin günlük ortalama değerler kullanılarak oluşturulması, ikinci adım 
ise saatlik bazda günlük ortalamadan sapan dış sıcaklık, iç kazançlar ve havalandırma gibi parametrelerin 
ısı kayıp-kazancına etkisinin belirlenmesidir. Ayrıca bu adımda, metodun ısıl kütle etkisinin 
hesaplanmasını sağlayan Isıl girişkenlik (admittance) değeri kullanılmaktadır. 
 
Isıl girişkenlik (W/m2K), toplam ısıl geçirgenlik katsayısına (U) benzer bir katsayısıdır. Yapı malzemesinin 
yoğunluğuna, özgül ısısına ve kalınlığına bağlı olarak hesaplanan bu katsayı, CIBSE Metodu’nun ikinci 
adımındaki saatlik sapmaların hesaplanması sırasında U değeri yerine kullanılmaktadır. Isıl girişkenlik 
değerinin hesaplanması hakkında ayrıntılı bilgi CIBSE Guide A’dan elde edilebilir. 
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Şekil 6. CIBSE Isıl Girişkenlik Metodu Akış Şeması. 
 

 
 
Şekil 7’de görülen direnç diyagramının ısıl denge denklemi Eşitlik 1’de verilmiştir.  
 

{ ( )} aoaaupeauPaa TTAUFcQFQQ −Σ+=++ υρ       (1) 
 

AUAh
Ah

F
a

a
au Σ+Σ

Σ
=   

 
 

Şekil 7. CIBSE Isıl Girişkenlik Metodu Direnç Şeması [25]. 
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İkinci adımın ısıl denge denklemi ise Eşitlik 2’de verilmiştir. 
 

{ ( )} aoaaypeayPaa TTAYFcQFQQ −Σ+=++ υρ       (2) 

AYAh
Ah

F
a

a
ay Σ+Σ

Σ
=           

 
Eşitlik 1 ve 2’de tek bilinmeyen olan QPa(HVAC sistem yükü) değerleri hesaplandıktan sonra bu iki değerin 
toplanmasıyla o saate ait ısıtma-soğutma yükü belirlenir.  
 
Özetle, CIBSE Isıl Girişkenlik Metodu, günlük ortalama ısıtma-soğutma hesabına saatlik sapma 
değerlerinin eklenmesiyle çözüme yaklaşan bir metottur. Saatlik değerlerin gün içinde aşırı dalgalandığı 
durumlarda metodun hassasiyeti azalmaktadır. Sol-air yaklaşımı dış yüzeylerin radyasyon kazançlarını 
hesaplamaya katmak için kullanışlı bir metot olsa da, iç kazançların 2/3 radyasyon 1/3 taşınım olarak 
paylaştırılmasıyla birlikte ele alındığında soğutma yüklerinde yüksek, ısıtma yüklerinde ise düşük 
tahminler yapılmasına yol açmaktadır. 
 
 
3.3. ASHRAE Isıl Denge Metodu 
 
ASHRAE Isıl Denge Metodu; saatlik-dinamik bir metot olup güneş kazançları ve iç kazançların detaylı 
hesaplanması, iç yüzey sıcaklıklarının her yüzey için ayrı ayrı tanımlanması, doğal havalandırma, 
gölgeleme, HVAC ekipmanları ve ısıl kütlenin dahil edilmesi ile fiziksel duruma en yakın ve kabullerin en 
aza indirgendiği, dolayısı ile de gerçeğe en yakın sonuçları vermektedir. İç kazançların, radyasyon ve 
taşınım dirençlerinin hesaplanması ile ilgili detaylar [26]’dan alınabilir. Metoda ait direnç şeması Şekil 
8’de, verilen metodun kullandığı dört ısıl denge denklemi ise Eşitlik 3-6’da verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 8. ASHRAE Isıl Denge Metodu Direnç Şeması [25]. 
 
 Duvar-dış yüzey için ısıl denge denklemi: 
 
QSol+QOlw+Qco-Qcond,out=0          (3) 
 
Eşitlik 3’de de görüldüğü gibi ASHRAE Isıl Denge Metodu dış duvar için güneş kazançları ile uzun dalga 
radyasyonunu ayrı ayrı ele almaktadır. 
 
Duvar için ısıl denge denklemi: 
 
Qcond,out-QS-Qcond,in=0          (4) 
 
Eşitlik 4, QS bileşeni ile duvarda depolanan ısı miktarının bulunmasına imkan sağlamaktadır. 
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Duvar-iç yüzey için ısıl denge denklemi: 
 
QSi+QIr+QSW+QILW-Qci+Qcond,in=0        (5) 
 
İç yüzeyin ısıl dengesi oluşturulurken; aydınlatma, iç bileşenlerin radyasyon kazancı, yansıma sonucu 
gerçekleşen güneş kazancı, taşınım ve radyasyon dirençleri gözönüne alınmaktadır. 
 
İç ortamda hava için ısıl denge denklemi (QPa HVAC sistem yükü dahil): 
 
Qci+Qia+Qinf+QPa=0          (6) 
 
ASHRAE Isıl Denge Metodu’nda kullanılan dört denklem birbirine iletim ve taşınım parametreleri 
bakımından bağlıdır, bu nedenle denklem seti eşzamanlı olarak çözülmelidir. Hem saatlik hesaplama hem 
de denklemlerin eşzamanlı çözümü gerekliliği, bu metodun uygulanabilmesi için yazılım kullanmayı 
zorunlu kılmaktadır. Metodun akış şeması Şekil 9’da verilmiştir. 
 
Bu çalışmada, tanıtılan üç metot için geliştirilmiş yazılımlardan; TS 825 için İZODER TS 825 Hesap 
Programı [27], CIBSE Isıl Girişkenlik Metodu için Ecotect [28] ve ASHRAE Isıl Denge Metodu için ise 
EnergyPlus [29] yazılımları kullanılmıştır. Yazılımlara ait özellikler Tablo 4’de özetlenmiştir. 
 

 
 

Şekil 9. ASHRAE Isıl Denge Metodu Akış Şeması. 
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4. BULGULAR 
 
İdari Bina’nın enerji performans analizi, Bölüm 3’de verilen üç metoda ait yazılımlar kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu yazılımlarda yapılan kabuller;  
 

1. Ecotect ve EnergyPlus yazılımları ile bina simüle edilirken, zamana bağlı dinamik değişkenler 
(cihaz kullanım kazançları, metabolik kazançlar, ısıtma rejimi, infiltrasyon oranı) ya ölçüm 
verilerinden ya da ASHRAE ve EN standardlarından alınmıştır. 

2. Isıtma-soğutma yapılan alanlardaki elektrik tüketimi (ofis cihazları, bilgisayar, faks, aydınlatma 
vb.) o alana iç kazanç olarak geri dönmektedir. Güç analizöründen toplanan veriler, mesai saatleri 
içinde toplam iç kazançların ortalama 15 W/m2 olduğunu göstermiştir. EN ISO 13791 [30] 
standardına da uygun olan bu değer dinamik simulasyonlarda kullanılmıştır.   

 
 
Tablo 4. Kullanılan Hesap Metodları ve Yazılımların Özellikleri. 
 

 TS 825 
(İZODER TS 825 
Hesap Programı) 

 

CIBSE Isıl 
Girişkenlik 

Metodu 
(Ecotect) 

ASHRAE Isıl Denge 
Metodu 

(EnergyPlus) 

Hesaplama aralığı Aylık Günlük Saatlik 
Zonlama Tüm yapı tek zon Ayrı zonlama 

yapılabilmekte 
Ayrı zonlama 
yapılabilmekte 

Isıtma Sürekli Kesikli Kesikli 
Isıtma sezonu iç 
sıcaklık kabulü 

19°C Opsiyonel Opsiyonel 

Soğutma hesabı Yok Yarı dinamik Dinamik 
İç kazançlar  Aylık ortalama Günlük ortalama Saatlik hesaplama 
İklim verileri Aylık iklim bölgesi 

ortalamaları 
Yerel veri girişi 

mümkün 
Yerel veri girişi 

mümkün 
HVAC ekipmanları Sadece cihaz verimi 

hesaplamaya dahil 
Sadece cihaz 

verimi 
hesaplamaya dahil 

Isıtma 
tipi(konveksiyon, 

radyasyon...) pompa, 
fan tüketimleri 

hesaplamaya dahil 
Termal kütle Hesaplamaya dahil 

değil 
Hesaplamaya dahil Hesaplamaya dahil 

Isı köprüleri Hesaplamaya dahil Hesaplamaya dahil 
değil 

Hesaplamaya dahil 

Yüzey sıcaklıkları Hesaplanmıyor Ortalama yüzey 
sıcaklığı 

Her yüzey sıcaklığı 
hesaplanmakta 

İnfiltrasyon Hava değişim 
sayısı(kullanıcıya 

bağlı) 

Hava değişim 
sayısı(kullanıcıya 

bağlı) 

Basınç farkı ve yapı 
malzemelerine göre 

hesaplanabilir 
Mekanik havalandırma Hesaplamaya dahil Hesaplamaya dahil 

değil 
Hesaplamaya dahil 

 
 

3. Infiltrasyon için TS 825, Ecotect ve EnergyPlus yazılımlarında saatlik hava değişim sayısı olarak 
EN ISO 13789 [31]’a uygun olarak 1/saat değeri kullanılmıştır. Isıtılan zonların ofis zonu olması 
kabulüyle ASHRAE 55 [32] ve EN ISO 13791 [30]  standardından yararlanılarak; metabolik 
kazançlar 70 W/kişi (met), clo değeri kış sezonu için 1, yaz sezonu için 0.5, m2 başına düşen kişi 
sayısı ise 0.11kişi olarak alınmıştır.  

4. İnfiltrasyon, metabolik kazanç, cihaz kullanımının gün içindeki değişimi, EN ISO 15232 [33]  ve 
ASHRAE 90 [34] standardlarındaki ofis binaları yaklaşımı kullanılarak Şekil 10’da verilmiş, 
oluşturulan zaman çizelgesi Ecotect ve EnergPlus yazılımında kullanılmıştır.  
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Şekil 10. Dinamik Değişkenlerin Gün İçindeki Salınımları. 
 

5.  Isıtma-soğutma iç sıcaklık set değerleri, 2006 yıllarında mesai saatleri içerisinde ölçüm yapılan 
ofislerin sıcaklık ortalaması bulunarak belirlenmiştir. Buna göre iki yazılımda da ısıtma set değeri 
24°Csoğutma set değeri 25°C alınmıştır. 

6.  2007 yılında İdari Bina’da gerçekleşen taşınmalar sonucu mevcut çalışan sayısı azalmıştır. Buna 
paralel olarak düşen cihaz kullanımı kaynaklı iç kazançlar ölçümler sonucu 12 W/m2, m2 başına 
düşen kişi sayısı ise 0.09 kişi olarak alınmıştır. Kış sıcaklık set değeri de ölçümler gözden 
geçirilerek 23°C alınmıştır. 

7. 2007 ve 2008 yıllarında kazanlarda baca gazı emisyon ölçümleri yapılmıştır. 2007 yılındaki 
ölçümlerden birinci kazanın veriminin %78, ikinci kazanın veriminin ise %82 olduğu belirlenmiştir. 
Simülasyonlarda kazan verimi ortalama %80 alınmıştır.  

8. 2007 ve 2008 yıllarında 2006 yılından farklı bir ısıtma rejimi kullanılmıştır. 2007-2008 kış 
sezonunda kazanlar geceleri kapatılmayıp 40 sabit sıcaklıkta tutulmuştur. 2008-2009 kış 
sezonunda ise kazanlara eklenen dış hava kompanzasyonu ile tam otomasyona geçilmiştir. Bu 
bilgiler ışığında ısıtma sisteminin kullanım oranı Şekil 11’deki gibi değiştirilmiştir.  

9. Enerji performans hesaplamalarında, iklim verileri yerel konuma en yakın şekilde tanımlanmıştır. 
TS 825 ülkemizde dört iklim bölgesinin aylık ortalama değerlerini kullanırken, CIBSE Isıl 
Girişkenlik Metodu’nu uygulayan Ecotect yazılımıyla hem İzmir Merkez hem de İYTE Meteoroloji 
İstasyonu’ndan alınan verileri kullanabilmektedir. EnergyPlus yazılımında ise İzmir Merkeze ait 
iklim verilerinin İYTE koordinatlarına indirgenmiş hali kullanılmıştır. 
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Şekil 11. 2007-2008 Yılları Isıtma Sistemi Kullanım Oranları. 
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Yukarıda verilen kabullere göre İdari Bina, her üç metot kullanılarak 2006-2008 yılları için simüle 
edilmiştir. Ecotect yazılımının hem kendi veritabanındaki meteorolojik verileri hem de bulunulan konuma 
ait verileri kullanabilmesi, İzmir Merkez ile İYTE meteorolojik verileri arasındaki farkın enerji tüketimine 
olan etkisinin görülmesini sağlamıştır. Simülasyon sonuçları; ısıtma, soğutma, genel (aydınlatma+cihaz 
kullanımı) elektrik tüketimi değerleri için ayrı ayrı verilmiştir. 
 
Sonuçlar değerlendirilirken üç farklı hesaplama metodunun aynı ölçekte karşılaştırılabilmesi için, sadece 
ısıtma-soğutma enerji ihtiyaçlarını veren TS 825 ve Ecotect yazılımları ile gerçekleştirilen simülasyon 
sonuçlarına; kazan verimi, ısıtma sisteminin kullandığı pompa ve fanların tüketimi eklenmiştir. EnergyPlus 
yazılımı bu özellikleri hesaplamaya dahil etttiği için sonuçlar değişiklik yapılmadan verilmiştir. 
 
Şekil 12’de 2006 yılı için; Ecotect (İzmir Merkez), Ecotect (İYTE), TS 825 ve EnergyPlus simulasyon 
sonuçlarından elde edilen ısıtma enerjisi tüketim değerleri ve 2006 yılına ait ölçüm değerleri verilmiştir. 
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Şekil 12.  2006 Yılı Isıtma Enerji Tüketimi.  
 

2006 yılı ısıtma enerjisi tüketimi 273247 kWh olarak ölçülmüştür. TS 825 sürekli ısıtma rejimini ve binayı 
tek zon olarak kabul etmesi nedeniyle ölçüm değerlerinden en çok sapan metot olup, enerji tüketimini 
%62 fazla tahmin etmektedir. Ecotect yazılımda ise, İYTE ve İzmir Merkez meteorolojik verileri 
kullanılarak belirlenen ısıtma enerjisi tüketim değerleri karşılaştırıldığında, İzmir Merkez’e göre yapılan 
simulasyon İYTE’ye göre %6.5 daha düşük ısıtma enerjisi tüketimi tahmin etmiştir. Ölçüm değerleri ile 
karşılaştırıldığında ise İYTE verilerine göre yapılan simulasyon %23 daha düşük enerji tüketimi değeri 
vermiştir. ASHRAE Isıl Denge yaklaşımı, fan coil cihazının simulasyona dahil edilmesi, ısıl kazançların 
diğer metodlara göre gerçeğe daha yakın şekilde değerlendirmesi sayesinde ölçüm sonuçlarına 
yaklaşmıştır. 
 
Şekil 13, 2006 yılı için; Ecotect(İzmir Merkez), Ecotect(İYTE), EnergyPlus simulasyon sonuçlarından elde 
edilen soğutma enerjisi tüketim ve ölçüm değerlerini vermektedir.  
 
2006 yılında soğutma enerjisi tüketimi 98600 kWh olarak ölçülmüştür. Soğutma için tüketilen enerjinin 
hesaplanmasında CIBSE Isıl Girişkenlik Metodu, ölçüm değerlerinin üzerinde (%7.2) tahminlemede 
bulunmuştur. Bunun nedeni iç kazançların radyasyon ağırlıklı değerlendirilmesidir. EnergyPlus yazılımı 
gölge sağlayan jaluzi elemanlarının ve doğal havalandırmanın etkisini göze alması sayesinde ölçüm 
değerlerine yakın sonuçlar (%5.9) oluşturmuştur. 
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Şekil 13. 2006 Yılı Soğutma Enerji Tüketimi. 
 

Şekil 14’de 2006 yılı için; EnergyPlus simulasyonundan elde edilen genel elektrik enerjisi tüketim değerleri 
ve ölçüm değerleri verilmiştir.  
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Şekil 14. 2006 Yılı Elektrik Tüketimi. 
  
2006 yılında aydınlatma ve cihaz kullanımında tüketilen elektrik enerjisi toplam 197500 kWh olarak 
ölçülmüştür. EnergyPlus yazılımı ise elektrik tüketimini; 128800 kWh cihaz kullanımı, 62300 kWh 
aydınlatma olmak üzere toplam 191100 kWh olarak %3.3 hata payıyla tahmin etmiştir. 
 
Şekil 15’de 2007 yılına ait ısıtma, soğutma enerji ve genel kullanım elektrik enerji tüketimleri verilmiştir. TS 
825 ile hesaplanan enerji tüketimleri yıl bazında değişiklik göstermediği ve ölçüm değerlerinden çok 
saptığı için 2007 ve 2008 yıllarında TS 825 hesabı tekrarlanmamıştır. Ecotect yazılımı İYTE meteorolojik 
verilerinde İzmir Merkez’e göre daha iyi tahminleme yaptığı için 2007 ve 2008 yıllarında sadece İYTE 
meteorolojik verileri kullanılmıştır.  
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Şekil 15. 2007 Yılı Enerji Tüketim Dağılımı. 
 

2007 yılında kabuller kısmında bahsedildiği gibi binanın kullanımındaki değişikliklerden dolayı ısıtma 
enerji tüketiminde azalma görülmüştür. EnergyPlus yazılımı 2006 yılındaki sonuçlara benzer şekilde 
ısıtma enerji tüketimini %2.8, elektrik tüketimini %9.4 hata payıyla simüle etmiştir. Ecotect yazılımı ise 
%20.3’lük bir hata vermiştir. Soğutma enerji tüketimindeki %18.3’lük Ecotect ve %28.1’lik EnergyPlus 
yanılma payları; binanın kullanımındaki değişiklikler, ölçülemeyen hava değişim oranları vb. Sebeplerden 
dolayı oluşmaktadır.  
 
Şekil 16’da 2008 yılına ait ısıtma, soğutma ve genel kullanım elektrik enerji tüketimleri verilmiştir. 2008 
yılında da enerji tüketimi simülasyonlarında EnergyPlus yazılımı %8.8’lik ısıtma enerjisi, %7.7’lik soğutma 
enerjisi ve %4.4’lük genel elektrik kullanımı sapmalarıyla ölçümlere yakın sonuçlar vermiştir. Ecotect 
yazılımı ise ısıtma enerji tüketimini ölçümlerden düşük (%24.4), soğutma enerji tüketimini ölçümlerden 
yüksek (%18.2) olarak tahmin etmiştir. 
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Şekil 16. 2008 Yılı Enerji Tüketim Dağılımı. 
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SONUÇ 
 
İYTE İdari Bina’nın, 2006-2008 yıllarını kapsayan üç yıl için enerji performans simülasyonları 
gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Tablo 5’de ölçüm değerleri ile karşılaştırılmıştır. Tablo’da görülen pozitif 
değerler simülasyon sonuçlarının ölçüm değerlerinin üzerinde, negatif değerleri ise altında olduğunu 
gösterir. TS 825, sürekli ısıtma ve tek zon kabulü yapması nedenleriyle enerji tüketim değerlerini ölçüm 
değerlerine göre %62 daha yüksek tahmin etmektedir. CIBSE Isıl Girişkenlik Metodu (Ecotect) ise 
ASHRAE Isıl Denge Metodu’na (EnergyPlus) göre ısıtma tüketimlerini düşük, soğutma tüketimlerini 
yüksek tahminlemektedir. Buradaki fark, iç kazançların farklı yaklaşımlarla hesaplamaya dahil 
edilmesinden kaynaklanmaktadır. 
 
Tablo 5. Hesaplama Metodlarının Ölçüm Değerlerinden Sapmaları. 

 

 Isıtma tüketim 
tahmini 

(%) 

Soğutma tüketim 
tahmini 

(%) 

Elektrik tüketim 
tahmini 

(%) 
2006    
TS 825 +62 - - 
Ecotect -28 +28.7 - 
Ecotect(iyte) -23 +7.2 - 
EnergyPlus -2.5 -5.9 -3.3 
2007  
Ecotect(iyte) -20.3 -18.3 - 
EnergyPlus -2.8 -28.1 +9.4 
2008  
Ecotect(iyte) -24.4 +18.2 - 
EnergyPlus -8.2 -7.7 +4.1 

 
2007 yılı soğutma tüketimi değeri hariç EnergyPlus yazılımı ölçümlere en yakın sonuçları vermiştir. Isıtma 
enerji tüketimi tahmini üç yıl için soğutma enerji tüketimine oranla daha hassas şekilde 
gerçekleştirilebilmiştir. Bunun nedeni olarak soğutma sisteminin gün içindeki çalışma programındaki 
değişiklikler, sisteme kullanıcı müdahalesi, ölçülemeyen ve standardlar çerçevesinden simulasyonlara 
dahil edilen doğal havalandırma ve infiltrasyon değerleri görülmektedir. İç ortam set değeri sıcaklıklarının 
daha stabil olduğu, infiltrasyonun ve havalandırmanın en aza indirgendiği ısıtma sezonu için, EnergyPlus 
yazılımı ile yapılan tahminler ortalama %4.5 sapmayla ölçüm sonuçlarına yaklaşmıştır. 
 
Ecotect yazılımında alınan İYTE Meteoroloji İstasyonu’ndan alınan Kampüs yerel verileri ile İzmir Merkez 
verilerinin sonuçlara etkisi karşılaştırıldığında, İYTE verilerinin İzmir Merkez’e göre  ısıtmada %6.5 daha 
yüksek, soğutma da ise %17 daha düşük bir tahminle ölçüm değerlerine daha çok yaklaşmaktadır. Bu da 
bulunulan yere ait meteorolojik verilerin kullanımının önemini göstermektedir.  
 
2008 Aralık ayında yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’ndeki [5] değerler ele 
alınarak İYTE İdari Bina’nın sera gazı emisyon sınıfı “D” olarak belirlenmiştir. Birincil enerji dönüşüm 
katsayıları yönetmelikte verilmediği için SAP [19] metodundaki değerler kullanıldığında bina, birincil enerji 
tüketimine göre “C” sınıfı olarak sınıflandırılabilir. 
 
SEMBOLLER 
 

A yüzey alanı     (m2) 
cp özgül ısı     (kJ/kgK) 
Fau günlük ortalama değerler için oda faktörü (-) 
Fay saatlik sapmalar için oda faktörü  (-) 
H ısı taşınım katsayısı    (W/m2K) 
Ρ yoğunluk     (kg/m3) 
T sıcaklık      (°C) 
Q ısıtmasoğutma yükü    (W) 
U ısı geçiş katsayısı     (W/m2K) 
v hacim      (m3)  
Y Isıl girişkenlik (admittance)   (W/m2K) 
 



  ___________________________________________ 524 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

ALT İNDİSLER 
 
a iç hava  
ao dış hava 
c taşınım 
cond iletim 
e çevresel  
i  iç 
inf infiltrasyon 
lw uzun dalga radyasyonu 
MR iç hava ortalama radyasyon 
o dış  
Pa sistem 
r radyasyon 
rol dış hava radyasyon 
S depolama  
si iç yüzey  
sol güneş 
so dış yüzey  
SW aydınlatma 
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ÖZET 
 
Teknolojinin insan yaşantısına girmesiyle birlikte, bireyin konfor ve yaşam standartları büyük oranda 
yükselmiştir. Sürekli yaşam alanları düşünüldüğünde en önemli konfor unsurlarının başında ısıl konfor 
gelmektedir. Bireyden bireye farklılık göstermekle birlikte ısıtma sezonu için ısıl konfor şartı; %50 bağıl 
nem ve 20 ile 25°C arasında değişen iç ortam sıcaklığı olarak kabul görmektedir. Balıkesir ili ısıtma 
ihtiyacının karşılanmasında en yaygın biçimde kullanılan üç tip yakıt tipi göz önüne alınarak biri yalıtımlı 
diğeri yalıtımsız olmak üzere iki bina incelemeye tabi tutulmuştur. Model binalar için konfor sıcaklığının; 
enerji gereksinimi, ekonomi ve çevre üzerinde ne gibi etkiler yarattığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Kapsamlı analizler ile model binalarda 18 ile 25°C arasında değişen iç ortam sıcaklıklarında gerekli olan 
ısıtma yükü hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değerler daha anlaşılır olarak ortaya konması için detaylı 
olarak grafiklerle sunulmuştur. Tespit edilen ısıtma enerji taleplerinin belirtilen üç yakıt için hangi düzeyde 
bir maliyetle karşılanabileceği hesaplanmış ve grafiklerle görsel bir biçimde sunulmuştur. Hiç yatırım 
yapmadan sadece iç ortam sıcaklığındaki alışkanlıklarımızı değiştirerek büyük oranda tasarruf 
sağlanabileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Buna en basit bir örnek olarak; iç ortam sıcaklığının 
22°C’den 21°C’ye düşürülmesi ile toplamda enerji, maliyet ve emisyon açısından %7’lik bir azalma 
sağlanabileceği görülmüştür.   
 
Anahtar Kelimeler: İç ortam konfor sıcaklığı, enerji tasarrufu, bina ısıtma enerji maliyetleri, emisyonlar, 
çevresel faydalar. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
One of the most important benefits of technology is to help increasing the comfort and living standard of 
the human beings. Thermal comfort is one of the most important comfort requirements for living place. 
Ideal thermal comfort condition varies from person to person, but generally it is accepted as 50% for 
relative humidity and 20-25 oC for indoor temperature. In this study, heating energy requirement, total fuel 
cost and greenhouse gas emissions are calculated for three common fuels utilized for two model 
buildings. Effect of thermal comfort temperature on heating energy requirement, total fuel cost and 
environment is investigated as a detailed shape. Heating loads are determined for various indoor 
temperatures, from 18 to 25 oC, by using comprehensive analyses and then is demonstrated with graphs. 
Fuel cost analyses are presented with graphs for natural gas, import and domestic lignite coal to supply 
determined heating loads. Analysis result show that energy saving can be increased by chancing thermal 
comfort habits without any investment.  For instant, total energy requirement, fuel cost and greenhouse 
gas can be reduced as 7% when the indoor temperature is decreased from 22 C to 21 oC. 
 
Key Words: Indoor comfort temperature, energy saving, building heating energy cost, emission, 
environmental benefit. 
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1. GİRİŞ 
 
Artan nüfus ve gelişen teknolojinin etkisiyle enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Enerji 
kaynakların sınırlı düzeyde olması, artan bu enerji tüketiminin karşılanmasında büyük güçlükler ortaya 
çıkarmaktadır. Gelecek dönemlerde fosil enerji kaynaklarının kapasitesinin artırılması konusunda büyük 
gelişmelerin sağlanamayacağı açıktır. Bu bağlamda iki pratik çözüm üzerinde yoğunlaşılmaktadır. 
Bunlardan birincisi yenilenebilir enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması diğeri ise konfor şartlarından çok 
büyük oranda vazgeçmeden enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Bu çalışmada iç ortam konfor 
sıcaklıklarındaki değişimin, binalardaki ısıtma enerji tüketiminin üzerine etkisi incelenmiştir. Türkiye için 
sanayinin ardından konutlardaki enerji tüketimi ikinci sırada yer almaktadır. Konutlarda enerji tasarruf 
potansiyelindeki geliştirilebilirlik yüksek oranlara ulaşmaktadır. Konutlarda enerjinin etkili ve verimli 
kullanılması enerji ve ekserji etkin yapıların oluşturulmasıyla sağlanabilir. Binalarda enerji verimliliğinin tek 
bir disiplinle sağlanamayacağı da açıktır. Binanın tasarlanmasından yapımına kadar olan süreçte yer alan 
mimarlar, inşaat mühendisleri, makina mühendisleri, elektrik-elektronik mühendisleri ve çevre 
mühendislerinin bu konuda bilgili ve tecrübeli olmaları şarttır. Ayrıca tasarım aşamasından sonraki süreçte 
konusunda deneyimli ve sertifikalı teknisyenlere de büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Projede yer alan tüm 
detayın düzgün ve doğru bir biçimde oluşturulması için binanın yapımı sırasında çalışacak olan işçilerin 
dahi bu duyarlılığa sahip olmaları zorunluluk arz etmektedir. Muhteşem bir projenin, dikkatsiz işçilik ve 
yanlış bir tesisatla istenen amaçlara ulaşması olanaksızdır. Tüm bu disiplinlerin koordineli çalışmasıyla 
enerji ve ekserji etkin binalara kavuşulabilir. Yeni tasarlanan enerji ve ekserji etkin yapıların oluşturulma 
süreci uzun bir emek ve zaman gerektirmektedir. Günümüzde yeni bir bina tasarımından çok mevcut 
binaların bu bakış açısında iyileştirilmesi daha pratik bir uygulama alanına sahiptir.  
 
Binalarda enerjinin etkin kullanılması bağlamında ilk oluşturulan standart ve yönetmeliklerde ısı kayıpları 
en düşük düzeye çekilmeye çalışılmıştır. Daha sonrasındaki süreçte HAVAK sistemlerinin verimliliği 
üzerinde yoğunlaşılmıştır. 2000’li yılların başından itibaren mevcut kaynakların gelecek nesillere 
yetmeyeceği fark edilerek ‘sürdürülebilirlik’ kavramıyla fosil yakıt kullanımının olabildiğince azaltımı 
sağlanmaya çalışılmıştır. Bu süreçte sürdürülebilirlik kavramıyla yenilenebilir enerjinin binalarda kullanımı 
sağlanmaya çalışılmaktadır [1].  
 
Yukarıda bahsedilen süreçle birlikle değerlendirildiğinde binalardaki enerji tüketiminin azaltılması dört 
başlık altında değerlendirilebilir. (i) Isıtma ve soğutma yüklerinin azaltılması: hem alışkanlıkların 
değiştirilmesi hem de yalıtım yapılması (ii) Daha verimli ısıtma ve soğutma sistemleri kullanımı; 
havalandırma ve iklimlendirme tesisatının iyileştirilmesi ve otomasyon sistemlerin kullanılması. (iii) Elektrik 
tüketiminin azaltılması için daha verimli cihazlar kullanılması. (iv) Binalarda yenilenebilir enerji 
kullanımının artırılması. Bu çalışmada birinci maddede belirtilen ısıtma yüklerinin azaltılması bağlamında 
yalıtım yapılmasının ve iç ortam sıcaklığındaki değişimin etkisi kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.  
 
 
 
 
2. ANALİZ 
 
2.1. Derece-saat Değerinin Hesaplanması 

 
Isıtma dönemi toplam ısıtma derece-saat (DS) değeri Eşitlik 1’de verildiği biçimde hesaplanabilir:  

 

job

N

j
job TTiçinTTDS )()(

1

≤−= ∑
=

  (°C-saat)                                                                      (1) 

 
Formülde To ve Tb sırasıyla dış sıcaklığı ve ısıtma için temel alınan sıcaklığı, N ise temel alınan ısıtma 
sıcaklığının altındaki saat sayısını ifade etmektedir. Dış sıcaklık ısıtma için temel alınan sıcaklığın altına 
düştüğünde ısıtma gereksinimi ortaya çıkmaktadır [2]. Bu çalışmada ısıtmanın 15°C’ nin altında başladığı 
düşünülmüştür. Meteorolojiden alınan 23 senelik dış sıcaklık verilerinin ortalaması alınarak günlük ve 
saatlik ortalama sıcaklıklar belirlenmiştir. Daha sonra 18 ile 25°C arasındaki iç ortam konfor sıcaklıklarının 
her biri için ısıtma DS (derece-saat) değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler Şekil 1’de ayrıntılı 
olarak görülmektedir. 
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Şekil 1. Farklı İç Konfor Sıcaklıkları İçin Toplam Isıtma DS Değerleri. 

 
 

Ayrıca, 18 ile 25°C arasındaki iç ortam konfor sıcaklıkları için ısıtma DS (derece-saat) değerlerinin 
değişimi Şekil 2’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir. Şekil 2’den de görüldüğü üzere en soğuk dönem için 
18 ile 25°C arasındaki iç ortam konfor sıcaklığında, derece-saat değerleri 350 ile 530 arasında değişiklik 
göstermektedir. 
 
 

 
 

Şekil 2. Farklı İç Konfor Sıcaklıkları İçin Isıtma DS Değerlerinin Günlük Değişimi. 
 
 

Balıkesir ili ısıtma döneminde sıcaklıklara bağlı olarak hangi oranda bir değişim olduğu hesaplanarak 
Şekil 3’de verilmiştir. Şekil 3’den de anlaşılacağı gibi ısıtma döneminde en fazla süreyle görülen sıcaklık 
aralığı 4-6°C’dir. Bu sıcaklık aralığının, ısıtma dönemi toplam saat içindeki oranı %20’yi bulmaktadır. 
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Şekil 3. Farklı Dış Sıcaklık Aralıkları İçin Görülme Saati Oranları. 
 

 
2.2. Güneşten Kaynaklanan Isı Kazancı 
 
Her yönde eşit ve 6 m² pencere alanı olmak üzere toplamda 24 m² pencere alanı için ısıtma döneminde 
güneş enerjisinden 1902 kWh’lik bir kazanç sağlanabilmektedir. Bu değerler belirlenen bölge için 
oluşturulmuş veriler doğrultusunda hesaplanmıştır.   
 
 
2.3. Model Binalar 
 
Çalışmada 100 m2 taban alanına sahip biri yalıtımlı diğeri yalıtımsız olmak üzere iki bina model olarak 
değerlendirmeye alınmıştır. Model binalar için bileşen yapı özellikleri ve toplam ısı transfer katsayısı Tablo 
1’de açık bir şekilde verilmiştir. 
 
Tablo 1. Model Binalar İçin Yapı Özellikleri. 
 
Eleman Tipleri  Alan 

(m2) 
U  

(W/m2 oC) 
UA  

(W/ oC) 
Dış duvar 

• 2cm İç sıva + 20 cm Delikli tuğla + 3 cm Polystyrene izolasyon + 
3 cm Dış sıva 

96 0.65 62 

Çift camlı pencere  24 3.46 83 
Çatı 

• 5 cm Fiberglass izolasyon +15 cm beton + 3 cm sıva 100 0.63 63 

Taban  (10 cm izolasyon ) 100 0.40 40 

 Toplam UA (W/ oC) 248 

Dış duvar 
• 2cm İç sıva + 20 cm Delikli tuğla + 3 cm Dış sıva 96 1.50 144 

Çift camlı pencere 24 3.46 83 
Çatı 

• 15 cm beton + 3 cm sıva 100 3.58 358 

Taban  100 2.10 210 

 Toplam UA (W/ oC) 795 
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2.4. Toplam Yıllık Isıtma Talebi 
 
Model binalar için toplam ısı transfer katsayısı (L) Eşitlik 2 yardımı ile hesaplanmıştır [3].        

 

3600
)(

1

VcIUAL hava

M

i
p∑

=

+= ρ      (W/°C)                                                              (2) 

 
M terimi, ısının dışarıya kaybedildiği alanları göstermektedir. Bunlar pencereler, dış duvar, tavan ve çatı 
alanlarıdır. Formüldeki diğer bir kavram olan I ise saatlik hava değişim oranını ifade etmektedir. En genel 
olarak hava değişim oranı 0.5 ile 2 arasında değişmektedir [4]. Bu çalışmada hava değişim oranı 1 olarak 
kabul edilmiştir ve havanın hacimsel ısıl kapasitesi (ρ.Cp) 1200 Jm-3 K-1 olarak alınmıştır [5]. Tablo 2’de 
görüleceği üzere L değeri birinci model bina için 348 W/°C, ikinci bina için ise 895 W/ °C olarak 
bulunmuştur.  
 
 
Tablo 2. Model Binalar İçin Toplam Isı Transfer Katsayıları. 
 

İletimle ısı kaybı 
katsayısı 

Sızıntı ile ısı kaybı 
katsayısı 

Toplam ısı transfer 
katsayısı 

Model binalar ∑
=

M

i

UA
1  

(W/°C ) 
3600

)( VcqI havap
 

(W/°C ) 

L 
 

(W/°C ) 

Model Bina-I 248 100 348 

Model Bina-II 795 100 895 
 
 
Yıllık enerji talebi Eşitlik 3 yardımı ile hesaplanmıştır:  
 

güneşısıtma QDSLQ −= .                                           (kWh)                                                                        (3) 
Farklı iç konfor sıcaklıkları için yılık enerji ihtiyacı Şekil 4’de verilmiştir. Şekilden de görüleceği üzere 
ısıtma enerji talebi ısıtma sezonunda yalıtımsız model bina için 35000 kWh ile 60000 kWh arasında, 
yalıtımlı bina içinse 15000 kWh ile 25000 kWh arasında değişmektedir.  
 

 
 

Şekil 4. Yalıtımlı ve Yalıtımsız Bina İçin Farklı İç Konfor Sıcaklıklarında Isıtma Talebinin Değişimi. 
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2.5. Ekonomik Değerlendirme  
 
Spesifik yakıt tüketimi (fs) Eşitlik 4 ile bulunabilir [6,7]:  
 

η.
1

LHV
fs =

                       (kg-yakıt /kWh)         (4) 
 
Spesifik enerji maliyeti (SEM) Eşitlik 5 ile bulunmuştur: 
 

η.LHV
BYMSEM =                                                              (TL/kWh)                                                                   (5) 

Bu çalışmada değerlendirmeye alınan linyit kömürü, ithal kömür ve doğal gaz için spesifik enerji 
maliyetleri Tablo 3’de verilmiştir. Isıtma sisteminin veriminin ve yakıtın alt ısıl değerinin sabit olduğu 
düşünülürse, yakıt birim enerji maliyetinin spesifik enerji maliyeti üzerinde doğrudan bir etkisi 
bulunmaktadır.  
 
 
Tablo 3. Yakıt Türlerine Bağlı Olarak Spesifik Enerji Maliyetleri. 
 

Yakıt 
Birim yakıt 

maliyeti (BYM) 
(TL/ kg) 

Alt ısıl değer 
(LHV) 

(kWh/ kg) 

 
Verim 

 

Spesifik enerji 
maliyeti (SEM) 

(TL/kWh) 
Soma linyit kömürü 0.2030 5.39 0.65 5.79 x 10-2 

İthal kömür 0.5847 8.14 0.65 11.05 x 10-2 

Doğal gaz 1.2786 9.59 0.93 14.33 x 10-2 

 
Yıllık toplam yakıt tüketimi (F) ve ısıtma sezonu yakıt maliyetleri Eşitlik 6-7 yardımı ile bulunmuştur. 
 

ısıtmas
ısıtma Qf
LHV

QF ⋅=
⋅

=
η

                                             (kg-yakıt/ısıtma sezonu)                                               (6) 

 
SEMQBYMFIYM ısıtma ⋅=⋅=                           (TL/ısıtma sezonu)                                                       (7)       

 
Eşitlik 7’deki BYM; birim yakıt maliyetini ifade etmektedir.  
 

 
 

Şekil 5. Model Binalar İçin Farklı Yakıtlarla Kış Dönemi Isıtma Maliyeti. 
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Şekil 6. 1000 TL İle Farklı Yakıtlarla Isıtılabilecek Oda Alanı. 
 
 
 
 
3. ÇEVRESEL ETKİLER 

 
1991’de Rio’da, 1997’de Kyoto’da ve 2001’de Johannesburg’taki Birleşmiş Milletler Konferansı esnasında 
tanımlanan kurallara uymak çevre korunmasında bize düşen en önemli görevlerden biri haline gelmiştir. 
Enerjinin; üretimi, dönüşümü, taşınması, değişimi ve tüketilmesi çevrede bazı olumsuzluklara neden 
olmakla ve bu durum çevreye negatif olarak yansımaktadır. Yakma sistemlerinde yanma sonrası çevreye 
zararlı emisyonlar oluşmaktadır. Bu emisyonlardan sera gazı oluşumuna en fazla etkisi olanı CO2 gazıdır. 
Zararlı emisyonlar linyit kömürü için yüksek düzeyde olurken doğal gaz da ise nispeten daha düşük 
düzeydedir. Çalışmada göze alınan üç yakıt türü için iki model binanın ısıtılmasıyla çevreye bırakılacak 
olan CO2 miktarı bulunmuş ve belirlenen CO2 emisyon değerleri Şekil 6’da verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 6. Farklı İç Konfor Sıcaklıkları ve Yakıt Türlerine Bağlı Olarak Emisyonların Değişimi. 
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SONUÇ 
 
25-18°C sıcaklık aralığında ortalama olarak her 1°C’lik sıcaklık değişiminde yakıt maliyetlerinde ve 
çevreye bırakılan CO2 emisyonlarında yaklaşık %7’lik bir değişim olmaktadır. Belirtilen sıcaklık aralığında 
oluşan kesin değişimler Tablo 3’de kolay anlaşılır bir şekilde ortaya konmaya çalışılmıştır. Tablo 3’de 
değişimin negatif değerde olması ele alınan değerde azalma, pozitif değerde olması artma olduğunu 
göstermektedir. Balıkesir iklim koşulları düşünüldüğünde dış ortam sıcaklıkları 0°C’nin altına çoğunlukla 
düşmemektedir. Bu nedenle iç ortam sıcaklıklarındaki 1-2°C fark bile büyük etkiler oluşturabilmektedir. Bu 
etkinin nisbeten daha soğuk bölgeler için düşük olması olasıdır.  
 
Konfor ortamını bozmadan iç ortam sıcaklığını yaşam alışkanlıklarımızda yapacağımız ufak 
düzenlemelerle; aile bütçesine, ülke ekonomisine, ülkenin enerji bağımlılığının azaltılmasına ve çevre-
hava kirliliğinden dolayı oluşan küresel ısınmanın azaltılmasına katkıda bulunabiliriz. Ufak gibi görünen ve 
pek fazla önemsenmeyen bu tedbirler sonuçta büyük etkiler oluşturacaktır. 
 
 
Tablo 3. İç Ortam Sıcaklığındaki Değişime Bağlı Olarak Enerji Gereksinimi, Yakıt Maliyeti ve CO2 
Emisyonundaki Değişimin Yüzde Miktarları. 
 

Mevcut iç ortam sıcaklığı Değişim 
(%)* 18°C 19°C 20°C 21°C 22°C 23°C 24°C 25°C 

18°C  -8,6 -15,9 -22,1 -27,4 -32,1 -36,2 -39,8 
19°C 9,5  -8,0 -14,7 -20,6 -25,7 -30,2 -34,1 

20°C 18,9 8,6  -7,4 -13,7 -19,3 -24,1 -28,4 

21°C 28,4 17,3 8,0  -6,9 -12,8 -18,1 -22,8 

22°C 37,8 25,9 15,9 7,4  -6,4 -12,1 -17,1 

23°C 47,3 34,6 23,9 14,7 6,9  -6,0 -11,4 

24°C 56,7 43,2 31,8 22,1 13,7 6,4  -5,7 

İs
te

ne
n 

iç
 o

rta
m

 s
ıc

ak
lığ
ı 

25°C 66,2 51,8 39,8 29,5 20,6 12,8 6,0  
*Değişimin negatif değerde olması ele alınan değerde azalma, pozitif değerde olması artma olduğunu gösterir. 
 
 
 
 
SEMBOLLER 
 
BYM  Birim yakıt maliyeti (TL/kg-yakıt ) 
DS Derece-saat 
F  Isıtma sezonu toplam yakıt tüketimi (kg-yakıt/ısıtma sezonu) 

sf  Spesifik yakıt tüketimi (kg-yakıt /kWh) 
L Toplam ısı transfer katsayısı (W/°C) 
LHV  Yakıtın alt ısıl değeri (kWh/kg-yakıt) 
SEM  Spesifik enerji maliyeti (TL/kWh) 
IYM  Isıtma sezonu yakıt maliyeti (TL/ısıtma sezonu) 
To  Dış ortam sıcaklığı (°C) 
Tb Isıtma için temel alınan sıcaklık (°C) 
N Temel ısıtma sıcaklığının altındaki toplam saat süresi (saat) 
U Isıl iletkenlik (W/m2 °C) 
A Isı transferi alanı (m2) 
ρ Özgül ağırlık (kg/m3) 
Cp Özgül ısı kapasitesi (J/kg K) 
ρ.Cp Havanın hacimsel ısıl kapasitesi (J/m3 K) 
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V Isıtılacak mekan hacmi (m3) 
M Isı kaybının oluştuğu alan (m2) 
I Saatlik hava değişim oranı (hava değişimi/saat) 
ısıtmaQ  Isıtma yükü (kWh) 
güneşQ  Güneşten kaynaklanan ısı kazancı (kWh) 

η  Yakma sisteminin verimi 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada öncelikle ASHRAE Standart 55–2004 ve ISO 7730 uluslar arası standartlarında verilen 
ısıl konfor için kabul edilebilir aralıklar incelenecektir. Daha sonra ısıl konfor parametrelerinin 
değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan “Sürekli Rejim Enerji Dengesi” ve “Geçici Rejim Enerji 
Dengesi” modelleri tanıtılacak, çevresel ve kişisel parametrelerin etkileri bahsedilen modellerden elde 
edilen sonuçlar ile ayrı ayrı incelenecektir. Çalışmada, çevresel parametrelerin konfor algıları üzerine 
etkisi deneysel olarak elde edilmiş sonuçlar üzerinden de incelenecek, konfor algıları dışında bu 
parametrelerin insan sağlığı üzerine etkileri de tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Isıl Konfor, parametreler, modeller, standartlar 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the acceptable ranges that provide thermal comfort, which are given in ASHRAE 
Standards 55-2004 and ISO 7730 international standards are investigated. Then, “Steady – State 
Energy Balance” and “Transient Energy Balance” models, which are widely used to evaluate thermal 
comfort parameters, are presented and the effects of environmental and personal variables on thermal 
comfort are examined by using the results obtained from these models. In addition, the effects of 
environmental parameters on thermal comfort are analyzed from experimental results, and the effects 
of these parameters on human health as well as comfort sense are discussed. 
 
Key Words: Thermal Comfort, parameters, models, standards 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Çok çeşitli teknolojiler ve sistemler vasıtasıyla günümüzde yaygın olarak kullanılan iklimlendirme 
sistemlerinin amacı; bu ortamı kullanan insanlara kabul edilebilir kalitede konforlu ve temiz iç ortam 
havası hazırlamaktır. İklimlendirme işlemi yapılacak bir hacim için uygun sistemin seçimi, sistemin 
ekonomikliği ve güvenilirliğinin yanında hacimde çalışan veya ikamet edenler için ısıl konforun 
sağlanması da konuyla ilgili mühendislerin ilgi alanına girmektedir. Isıl konfor şüphesiz ki iş verimini ve 
üretkenliği etkileyen önemli etkenlerden biridir. Isıl konfor insan boyutları, yaşı, cinsiyeti gibi birçok 
parametreye bağlı olsa bile en genel anlamda ısıl konforu etkileyen parametreler kişisel ve çevresel 
parametreler olarak sınıflandırılabilir. Ortam sıcaklığı, ortam bağıl nemi, ortam hava hızı ve ortalama 
ışınım sıcaklığı çevresel parametreler olarak adlandırılırken, kişisel parametreleri ise kişinin metabolik 
aktivite düzeyi ve giyinme durumu oluşturmaktadır. 
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İnsan vücudu, kullandığı besin ve teneffüs edilen oksijen ile düşük sıcaklıklı ısı yayan ve mekanik iş 
üreten termodinamik bir sistem gibi düşünülebilir. Vücutta üretilen metabolik enerji taşınım ve ışınım 
ile duyulur ısı olarak ve buharlaşma ile gizli ısı olarak deriden ve solunum ile ciğerlerden bulunulan 
çevreye atılır. Bulunulan ortamın konforlu hissedilmesi için vücutta üretilen enerjinin vücuttan 
bulunulan çevreye atılan enerjiye eşit olması gerekmektedir. Vücut, yaşamsal organların 
fonksiyonlarının zarar görmemesi için,  çevresel şartlar ne olursa olsun vücut iç bölme sıcaklığını 36.8 
oC de tutmak için kompleks fizyolojik denetim mekanizmalarına sahiptir. Vücut bulunduğu çevre ile ne 
kadar kolay bir şekilde enerji dengesini kurabiliyorsa, yani fizyolojik denetim mekanizmaları ne kadar 
az devreye giriyorsa, bulunduğu ortamı o denli konforlu hisseder [1,2]. Yine de belirli bir ortam şartında 
tüm insanların kendilerini tamamen konforlu hissetmedikleri bilinen bir konudur.  

 
Bu çalışmada öncelikle ASHRAE Standart 55–2004 [3] ve ISO 7730 [4] uluslar arası standartlarında 
verilen ısıl konfor için kabul edilebilir aralıklar incelenecektir. Daha sonra ısıl konfor parametrelerinin 
değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan “Sürekli Rejim Enerji Dengesi” ve “Geçici Rejim Enerji 
Dengesi” modelleri tanıtılacak, çevresel ve kişisel parametrelerin etkileri bahsedilen modellerden elde 
edilen sonuçlar ile ayrı ayrı incelenecektir. Çalışmada, çevresel parametrelerin konfor algıları üzerine 
etkisi deneysel olarak elde edilmiş sonuçlar üzerinden de incelenecek, konfor algıları dışında bu 
parametrelerin insan sağlığı üzerine etkileri de tartışılacaktır. 
 
 
 
 
2. MEVCUT STANDARTLAR 
 
Isıl konfor için kabul edilebilir aralıklar ASHRAE Standart 55 – 2004 [3] ve ISO 7730 [4] 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) 

 
Grafik metodun uygulanabilmesi için geçerli aralıklar, metabolik oran ve giysi yalıtımı için şu şekilde 
verilmektedir: 
 

• 1.0 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 iki 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.  
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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; 
 

• 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. 
 
 
  

 
Şekil 1. Operatif Sıcaklık ve Nem İçin Kabul Edilebilir Aralıklar [3]. 

 
 
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. 
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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. ISIL KONFOR MODELLERİ 
 
Yaygın olarak kullanılan iki ısıl konfor modeli mevcuttur. Bunlar sürekli rejim enerji dengesi ve iki 
bölmeli anlık enerji dengesi modelleridir. Her iki modelde de deri sıcaklığının ve deri yüzeyinden ısı 
geçişinin vücut üzerinde düzgün dağılımlı oldukları varsayılmıştır ve vücut bir bütün olarak tek parça 
düşünülmüştür. 
 
 
3.1. İki Bölmeli Anlık Enerji Dengesi Modeli 
 
Geçici rejim için geliştirilen ve Gagge modeli olarak da bilinen bu model, insan vücudunun tümünü iç 
içe iki silindir olarak ele alır [1,5,6]. İçteki silindir vücudun içini (iskelet, kaslar, iç organlar), dıştaki 
silindir ise deri tabakasını temsil eder. Gagge modelinde iki silindir arasında ısı ve kütle transferi 
olduğu gibi dış silindirden ortama da duyulur ve gizli ısı transferi olmaktadır. Bu model aşağıda 
belirtilen kabuller üzerine kurulu bir modeldir; 
 

1. Her bölmenin (kor ve deri) sıcaklığı üniformdur. 
2. Metobolik ısı üretimi, yapılan iş ve nefes yolu ile olan ısı kaybı iç bölme yani kor tabakası ile 

ilişkilidir. 
3. Deriden iletimle ısı geçişi ihmal edilebilir.  
4. İki bölme arasında gerek iletim ve gerekse kan akışı yoluyla enerji alışverişi olur. 

 
Anlık enerji dengesinde, birim zamanda depolanan ısıl enerji, net ısı kazancı ile ısı kaybı 
arasındaki farka eşittir. Her iki silindir için Termodinamiğin I. kanunu yazılırsa; 

 

skcrresrescr QECWMS ,)( −+−−=  (1) 

)(, skskcrsk ERCQS ++−=      (2) 
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şeklinde ifade edilebilir [1]. Bu denklemlerde, 
 

Scr = birim zamanda iç bölmede depolanan ısıl enerji, W/m2 

Ssk = birim zamanda deride depolanan ısıl enerji, W/m2 
M = metabolik ısıl enerji üretimi, W/m2 
W = yapılan mekanik iş, W/m2 
Cres = solunum ile olan taşınım ısı kaybı, W/m2  
Eres = solunum ile olan buharlaşma ısı kaybı, W/m2 

Qcr,sk = iç bölmeden deriye vücut dokularından olan iletim ve kan akışı ile olan taşınımla ısı 
geçişinin toplamı, W/m2 

C+R = deriden duyulur ısı kaybı, W/m2 

Esk = deriden toplam buharlaşma ısı kaybı, W/m2 

 
olarak tanımlanmaktadır. Vücutta birim zamanda depolanan ısıl enerji anlık iç enerji artışına eşittir. 
Birim zamanda depolanan enerji, kor ve deri tabakası için ayrı ayrı ısıl kapasite ile birim zamanda 
sıcaklık değişiminin çarpımı olarak ifade edilirse, 

 

Dcrbpcr AddTcmS /)/.(.).1( , θα−=                        (3) 

Dskbpsk AddTcmS /)/.(.. , θα=                                              (4) 
 

şekillerinde yazılabilir. Bu denklemlerde, 
 

α = boyutsuz olarak vücut kütlesinin deri bölgesinde bulunan oranı 
m = vücut kütlesi, kg 

         cp,b  = vücudun özgül ısısı (3490 J/kg.K) 
         θ = zaman, s 
olarak tanımlanmaktadır [1]. 
 
 
3.2. Sürekli Rejim Enerji Dengesi 

 
İnsan vücudunun ısıl denge durumunda olduğu ve enerji depolamasının ihmal edilebileceği 
varsayımına dayanan sürekli rejim enerji dengesi modeli Fanger tarafından geliştirilmiştir [1]. Bu 
modelde, vücut deri ile sınırlandırılmış tek bir sıcaklığa sahip bir kontrol hacmi olarak ele alınır. Vücut 
tek bölme olarak ele alındığı için, bu modelde titreme ve kan akışı ile denetim göz önünde 
bulundurulmaz ve sıcaklık zamana göre sabit kabul edilir. Isı depolaması yoksa sürekli rejimde, vücut 
tarafından üretilen ısı vücuttan olan ısı kayıplarına eşit olmalıdır. 

 
)()( resresskressk ECERCQQWM ++++=+=−   (5) 

 
Bu bağıntıda, 
Qsk  = deriden olan toplam ısı kaybı, W/m2 
Qres = solunum ile olan toplam ısı kaybı, W/m2 

 
anlamlarındadır. 
 
Çok yaygın olan bu iki model dışında sık kullanılan başka bir model ise Stolwijk modelidir. Bu modelde 
vücut parçaları iç bölge, kas, yağ ve deri bölgeleri olmak üzere dört bölmeye ayrılmıştır. Isı transferi 
bölmeler arasında iletim ve kan üzerinden taşınım ile olur. Metabolik ısı üretimi çeşitli bölgelere ve 
tabakalara orantılı olarak bölünür. Çevre ile temasta olan deri bölmesi taşınım, ışınım ve buharlaşma 
yoluyla çevre ile ısı alışverişinde bulunur. Bu modelde her bir bölme için enerji dengesi uygun şekilde 
yazılarak çözüme gidilir. 
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4. ÇEŞİTLİ KONFOR PARAMETRELERİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 
 
Bahsedilen mevcut standartlardan ve ısıl konfor modellerinden görülebileceği gibi, ortam sıcaklığı, 
hava hızı, nem miktarı, ışınım sıcaklığı ve insanın metabolik aktivite seviyesi konforu etkileyen en 
temel parametrelerdir. Aşağıda bu parametrelerin etkileri ele alınacaktır. Giysi durumu da bu 
parametreler arasında sayılabilir, ancak özellikle yaz şartlarında kullanılan giysi takımları için direnç 
miktarı 0.5 clo, kış şartlarında kullanılanlar için ise 1 clo civarında olduğundan, bu parametrenin etkisi 
tekrar incelenmemiştir. İnceleme yapılırken, iki bölmeli anlık enerji dengesi modeli kullanılmış fakat 
özellikle ışınım sıcaklığının farklı vücut parçalarına olan etkisini görebilmek için vücut 16 ayrı parçaya 
bölünerek model ele alınmıştır. İki bölmeli anlık enerji dengesi modelinin 16 vücut parçası üzerine 
uygulanışı literatürde mevcuttur [7,8,9].    
 
 
4.1. Sıcaklık Etkisi 
 
Sıcaklık etkisi incelenirken vücudun en büyük parçalarından biri olan sırt bölmesi göz önüne alınmış, 
ortam hava hızı ve bağıl nemi olarak sırasıyla ideal değerler olan 0.2 m/s ve %50 değerleri 
uygulanmıştır. İncelemede sakin oturma durumu ele alınmış ve bu durum için metabolik aktivite düzeyi 
60 W/m2 olarak alınmıştır. Şekil 2-a’ da sırt bölgesi deri sıcaklığının ortam sıcaklığına bağlı olarak 
zamanla değişimi verilmiştir. Şekilden görüleceği üzere, 24 oC ortam sıcaklığında sırt bölgesi deri 
sıcaklığı nötr sırt deri sıcaklığı 33.2 oC de sabit kalırken, 26 oC ortam sıcaklığında yaklaşık 0.3 oC 
kadar yükselmektedir. 20 oC ve 22 oC ortam sıcaklıklarında ise sırasıyla yaklaşık 2.7 oC ve 1.5 oC’ lik 
düşüşler meydana gelmektedir. Şekil 2-b.’ de sırt bölgesi deri ıslaklığının ortam sıcaklığına bağlı 
olarak zamanla değişimi sunulmaktadır. 20 oC, 22 oC ve 24 oC ortam sıcaklıklarında aktif ter salgısı 
meydana gelmezken, 26 oC ortam sıcaklığında hafif bir terleme ile deri ıslaklığı yaklaşık 0.12 değerine 
yükselmektedir. 20 oC, 22 oC ve 24 oC ortam sıcaklıklarında ise deri ıslaklığı difüzyona bağlı olarak 
meydana gelen 0.06 değerinde sabit kalmaktadır. Şekil 2-c’ de sırt bölgesinden olan toplam ısı 
kaybının sıcaklığa bağlı olarak zamanla değişimi sunulmaktadır. Toplam ısı kaybı değerleri deriden 
olan duyulur ve buharlaşma ısı kayıplarının yanında çok küçük bir değer olan solunum kayıplarını da 
içermektedir. Şekilden görülebileceği üzere, 24 oC ortam sıcaklığında, üretilen metabolik enerji olan 60 
W/m2 değerinin tamamı sürekli olarak vücuttan bulunulan ortama transfer edilebilmektedir ve böylece 
sırt parçası deri sıcaklığı nötr değer olan 33.2 oC de sürekli korunmaktadır. 26 oC ortam sıcaklığında, 
deri ile ortam arasındaki sıcaklık farkının diğer ortam sıcaklıklarına göre kısmen düşük olması nedeni 
ile başlangıçta vücuttan atılması gereken 60 W/m2’ lik metabolik enerjinin yaklaşık 50 W/m2 kadarı 
atılabilmekte, zamanla aktif terleme ile gerekli tüm miktar ortama transfer edilebilmektedir. Fakat 20 oC 
ve 22 oC ortam sıcaklıklarında atılması gerekli 60 W/m2’ nin çok çok üzerinde ısı vücuttan atılmakta, 
bu da sırt bölgesi deri sıcaklığının düşmesine sebebiyet vermektedir. Modelden elde edilen sonuçlar 
yaz şartlarında 24 oC nin altındaki ortam sıcaklıklarının konforsuz ortamlara yol açabileceğini açıkça 
ortaya koymaktadır.  
 
 

 
                                            (a)                                                                        (b) 
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       (c) 

Şekil 2. Ortam Sıcaklığının Deri Sıcaklığı, Deri Islaklığı ve Isı Kaybı Üzerine Etkisi [7].  
 
 
4.2. Hava Hızı Etkisi 
 
İnsanın ısıl ortama verdiği tepkiler incelenirken, sabit değerler olarak %50 bağıl nem ve 24 oC ortam 
sıcaklığı değerleri uygulanmış, metabolik aktivite seviyesi yine 60 W/m2 olarak alınmıştır. Ortam hava 
hızına bağlı olarak sırt bölgesi deri sıcaklığının zamanla değişimi Şekil 3-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. Sırt bölgesinden olan toplam ısı kaybının ortam hava hızına bağlı olarak zamanla 
değişimi Şekil 3-b’ de verilmiştir. 0.2 m/s hava hızında metabolik ısı üretimine bağlı olarak atılması 
gereken 60 W/m2’ lik ısı, bulunulan ortama sürekli olarak atılırken, 0.4 m/s ve 0.6 m/s hava hızlarında 
atılması gerekenden daha fazla ısı transferi gerçekleşmekte ve normal olarak deri sıcaklığı zamanla 
düşmektedir. Elde edilen sonuçlar yüksek ortam havası hızlarının konforsuzluğa yol açabileceğini 
açıkça göstermektedir.  

 
 

 
(b) 

Şekil 3. Ortam Hızının Deri Sıcaklığı ve Isı Kaybı Üzerine Etkisi [7]. 
 
 
4.3. Nem Etkisi 
 
Vücudun ortam bağıl nemine verdiği tepki incelenirken, ortam sıcaklığı 24 oC, hava hızı ise 0.2 m/s’ de 
sabit tutulmuş, metabolik aktivite seviyesi 60 W/m2 olarak alınmıştır. Şekil 4-a’ da ısıl ortam bağıl 
nemine bağlı olarak sırt bölgesi deri sıcaklığının zamanla değişimi verilmiştir. Grafik düşey eksenine 
bakılırsa, ortam bağıl neminin sırt bölgesi deri sıcaklığı üzerine çok fazla etken olmadığı açıkça 
görülecektir. Sırt bölgesi deri sıcaklığı, %40 bağıl nemde yaklaşık 0.15 oC düşerken, %60 ve %80 
bağıl nem değerlerinde sırasıyla yaklaşık 0.05 oC ve 0.1 oC yükselmektedir. Yani ısıl ortam bağıl nemi 
deri sıcaklığı üzerine ortam hava hızı ve sıcaklığı kadar etken değildir. Ortam bağıl nemine bağlı 
olarak vücut ıslaklığının zaman ile değişimi grafik halde verilmemiştir. Çünkü %40 bağıl nemde vücut 
ıslaklığı 0.06 değerinde sabit kalırken, %60 ve %80 bağıl nem seviyelerinde de maksimum 0.067 
değerine yükselmektedir.  
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 (a)                                                                        (b) 

Şekil 4. Ortam Bağıl Neminin Deri Sıcaklığı ve Isı Kaybı Üzerine Etkisi [7]. 
 
Kuru halde sırt bölgesinden atılan toplam ısı kaybının ortam bağıl nemine bağlı olarak zamanla 
değişimi de Şekil 4-b’ de verilmektedir. Şekilden görüleceği üzere, ısıl ortam bağıl neminin değişimi 
deriden olan toplam ısı kaybını çok fazla etkilememektedir. Toplam ısı kaybı ısıl ortam bağıl nemine 
bağlı olarak yaklaşık 58 W/m2 ile 60 W/m2 arasında değişmektedir. Bu değerde zaten vücuttan 
atılması gereken metabolik ısı üretimi değeri 60 W/m2’ye yakındır ve bu nedenle deri sıcaklığı ısıl 
ortam bağıl neminden çok fazla etkilenmemektedir.  
 
Mevcut analizden, ortam sıcaklığının ısıl konfor için kabul edilebilir aralıkta olması şartıyla bağıl nemin 
deri sıcaklığı ve deriden olan ısı kaybı üzerine etken bir parametre olmadığı sonucu çıkarılabilir. Bağıl 
nem yüksek ortam sıcaklıklarında önemli bir parametre haline gelmektedir. Şekil 5-a incelenirse 30 oC 
ortam sıcaklığında bağıl nemin vücut parçası deri sıcaklığını etkilediği, bu etkilenmenin giyimli vücut 
parçalarında daha fazla olduğu görülebilir. Yine Şekil 5-b incelendiğinde, bağıl nemin yüksek ortam 
sıcaklıklarında vücut parçası deri ıslaklığı üzerinde de etken olduğu açıkça görülebilmektedir. Yüksek 
ortam nemi, özellikle giyimli vücut parçalarında yüksek vücut ıslaklıklarına dolayısıyla konforsuzluk 
hissine sebebiyet verebilmektedir.  
 
 

 
    (a)                                                                         (b) 

Şekil 5. Ortam Bağıl Neminin Deri Sıcaklığı ve Islaklığı Üzerine Etkisi [8]. 
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4.4. Işınım Sıcaklığı Etkisi 
 
Işınım sıcaklığı da konfor üzerine etken olan parametrelerden biridir. Ortam sıcaklığı, hava hızı ve 
nemi istenilen değerlerde tutulsa bile hacimde bulunan sıcak veya soğuk yüzeyler, mekânı kullananlar 
için konforsuzluğa sebebiyet verebilecektir. Şekil 6’ da iç yüzey ile ortam sıcaklığı arasında oluşacak 
farkın vücut parçaları deri sıcaklığı, ortalama deri sıcaklığı ve konfor algıları üzerine etkisi 
incelenmektedir. İncelemede ortam hava hızı, bağıl nemi ve insanın metabolik aktivite düzeyi sırasıyla 
0.2 m/s, %50 ve 60 W/m2 olarak alınmıştır. Bir hacim içerisinde çok fazla ışınım yapan yüzey ve nesne 
olduğu için bu grafikler oluşturulurken, sadece insanın sol ve ön tarafındaki duvarlar ile tavan 
sıcaklığının ortam sıcaklığından farklı olduğu, diğer yüzey sıcaklıklarının ortam sıcaklığına eşit olduğu 
göz önünde bulundurulmuştur. Şekil 6-a’ dan da görülebileceği üzere, bahsedilen yüzeyler ile ortam 
sıcaklığı arasında farkın artması, vücut parçası deri sıcaklıklarını önemli derecede etkilemektedir. 
Özellikle tavana yakın olan baş vücut parçası ve ön duvara yakın olan göğüs vücut parçası ile 
vücudun sol bölümünde kalan vücut parçalarında olan sıcaklık artışları, diğer parçalara nazaran daha 
yüksek olmaktadır. Şekil 6-b’ den de artan sıcaklık farkı ile ortalama deri sıcaklığının yükseldiği, 
başlangıçta sıfır olan PMV değerinin 2 değerlerine kadar yükseldiği ve konfor algılarının önemli 
miktarlarda etkilendiği açıkça görülmektedir. Sonuç olarak, ortamda bulunan düşük veya yüksek 
sıcaklıklardaki yüzey veya nesnelerinde insanı etkileyen ışınım sıcaklığını ve dolayısıyla konfor 
algılarını etkin bir şekilde değiştirdiği ve dikkate alınması gerekli olan bir parametre olduğu 
söylenebilir.  
 
      

 
       (a)                                                                    (b) 

Şekil 6. Işınım Sıcaklığının Deri Sıcaklığı ve Konfor Algıları Üzerine Etkisi [9]. 
 

 
4.5. Metabolik Aktivite Etkisi 
 
Konfor algıları üzerine etken bir diğer parametre de kişinin metabolik aktivite seviyesidir. Şekil 7’ de 
farklı ortam sıcaklıklarında aktivite seviyesinin deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerine etkisi verilmektedir. 
Bahsedilen grafiklerde hava hızı 0.2 m/s ve nem oranı %50 olarak alınmış ve vücut bir bütün olarak 
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düşünülmüştür. Şekil 7-a’ dan da görülebileceği üzere, sakin ayakta durma konumunu temsil eden 70 
W/m2 metabolik aktivite düzeyinde 24 oC ortam sıcaklığında yaklaşık 33.7 oC olan deri nötr sıcaklığı 
korunurken, artan aktivite düzeyi ile konforlu sayılan bu ortamda dahi vücut deri sıcaklığı 
yükselmektedir. Deri ıslaklığı da artan metabolik aktivite düzeyi ile değişmektedir. Bu durum Şekil 7-b’ 
den de görülebilmektedir. Artan aktivite düzeyi ile vücut ıslaklığı, difüzyona bağlı olarak olması gerekli 
normal deri ıslaklığı değeri 0.06 nın üzerine çıkmaktadır. Bütün bu sonuçlardan görülebileceği üzere, 
metabolik aktivite düzeyi de insan ısıl konforunu etkileyen ve iklimlendirilen hacimlerde mutlaka dikkat 
edilmesi gerekli parametrelerden birisidir. 
 

 
       (a)                                                                    (b) 
Şekil 7. Aktivite Düzeyinin Ortam Sıcaklığına Bağlı Olarak Deri Sıcaklığı ve Islaklığı Üzerine Etkisi 

[10]. 
 
 
 
 
5. DENEYSEL VERİLER 
 
Isıl konfor ya da konforsuzluğun yani ısıl duyumun tespiti genellikle “Tahmini Ortalama Oy (PMV)” 
indisi kullanılarak yapılmaktadır. 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. Kontrollü bir şartlandırma odasında her bir 
parametre değişiminde 3 denek kullanılarak yapılan sorgulamalar sonucunda elde edilen PMV 
değerleri Tablo 1’ de verilmiştir. Bu sorgulama sırasında denekler şartlandırma odasında 2 saat 
süreyle kalmışlar, bu periyot boyunca ilk 10 dakika içinde, ilk 1 saat sonunda ve deneyin son 5 
dakikası içerisinde PMV değerleri istenmiş ve ortalamalar alınarak sonuca varılmıştır. İnsanların 
iklimlendirilmiş mekânlara terli olarak da girebileceği göz önünde bulundurularak hem kuru hem de 
ıslak halde incelemeler yapılmıştır. Yapılan deneyler ile kullanılan cihaz ve parametrelerle ilgili detaylı 
bilgiye [7,11] no lu kaynaklardan ulaşılabilmektedir. Deneylerde nem değişimi de incelenmiş ancak her 
nem kademesinde PMV değeri ±0.5 aralığında kalmıştır. Tablodan da görülebileceği gibi konfor için 
kabul edilebilir değerler olan 24 oC ve 0.2 m/s hava hızı değerlerinde insanlar kendilerini konforlu 
hissederken, daha yüksek hava hızlarında ve daha düşük sıcaklıklarda konforsuzluk hissi 
gözlemlenmiştir. Konforsuzluğun ortaya çıktığı bu şartlar konfor aralığında olmasa da konfor 
bölgelerine oldukça yakın olması ve iklimlendirilen ortamlarda ortaya çıkabilecek şartlar olması 
bakımından önem arz etmektedir.     
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Tablo1. Deneylerde Elde Edilen PMV değerleri [7,11]. 
 

 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 

     
 
İklimlendirilen ortamlarda çalışan veya yaşayan insanların sıklıkla boyun hareket kısıtlılıklarından 
yakındıkları da bilinen bir konudur. Bu çerçevede söz konusu deneyler sırasında boyun hareketlerinde 
oluşan kısıtlılıklarda incelenmiştir ve Tablo 2’ de sunulmuştur. Bu tabloda çeşitli analizlerde elde edilen 
boynun sağa ve sola rotasyonlarında oluşan açı kaybı ortalamaları ve standart sapmaları 
verilmektedir. Sıcaklık ve hal (vücudun kuru veya ıslak olması hali) faktörlerinin incelendiği 1. 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. Hız ve hal faktörlerinin ele alındığı 2. 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, 
artan nem ile çarpıcı değişimler meydana gelmemiştir.  
 
 
Tablo 2. Deneysel Olarak Elde Edilen Ortalama Boyun Açı Kaybı ve Standart Sapmaları (derece) [11]. 
 
                                                                                         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 
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Tablo 3. Sağa ve Sola Rotasyonlar İçin ANOVA Analizinden Elde Edilen P Değerleri [11]. 
 

 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 2.’ den gözlemlenen sonuçları geçerli kılmak için, ANOVA analizleri de yapılmış ve bu sonuçlar 
Tablo 3.’ 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 3.’ 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 ya da 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. Bahsedilen bu ortam şartlarının konforsuzluk yarattığı da Tablo 1’ de 
gösterilmişti. Böylece, boyun hareket kısıtlılıkları rastlanan ortam şartlarının sadece ısıl olarak 
konforsuz bir ortam yaratmadığı aynı zamanda insanı fizyolojik olarak da etkilediği görülebilmektedir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Çalışmada, ısıl konfor ile ilgili mevcut standartlar tanıtılmış, ısıl konforun ve parametrelerinin 
araştırılmasında sıklıkla kullanılan 2 ayrı model incelenmiştir. Bahsedilen modellerden elde edilen 
veriler ile sıcaklık, hava hızı, nem, ışınım sıcaklığı ve metabolik aktivite seviyesi gibi ısıl konfor 
parametrelerinin etkileri ayrı ayrı değerlendirilmiş, her birinin önemine dikkat çekilmiştir. 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 sebebiyet verebildiği de 
gösterilmiştir. 
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İÇİNDE OTURAN İNSAN OLAN RADYATÖRLE ISITILAN BİR 
ODADAKİ ISIL KONFOR, AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN ÜÇ 

BOYUTLU SAYISAL ANALİZİ 
 
 

Muhsin KILIÇ  
Gökhan SEVİLGEN  
 
 
 
 
 
ÖZET  
 
Bu çalışmada, içinde oturan bir insan olan radyatörle ısıtılan bir odada hava akışı ve sıcaklık dağılımı 
üç boyutlu hesaplamalı akışkan dinamiği (HAD) yardımıyla modellenerek analiz edilmiştir. 
Hesaplamalarda gerçek insan vücudu ölçü ve şekline sahip bir manken kullanılmıştır. Vücutla çevresi 
arasındaki ısıl etkileşim ortamdaki akış, sıcaklık ve nem dağılımı 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 yüzeyden yüzeye görüş faktörleri 
yöntemi ve türbülans modellenmesi için 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, yüzeyler arası 
görüş faktörleri, yerel ve ortalama taşınım katsayıları hesaplanması gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 
analiz edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler:  HAD, sanal manken, ısıl konfor, panel ısıtma.  
 
 
 
ABSRTACT 
 
In this study, air flow and temperature distribution in a room heated by the radiator were analyzed by 
using a three-dimensional computational fluid dynamics (CFD) model. In the analysis, a virtual manikin 
sitting on a chair with real dimensions and physiological shape compared to average real human body 
was used. The thermal interaction between the human body and the environment, flow, temperature 
and moisture distribution in the room were determined. In this context, the three-dimensional Navier-
Stokes equations in the curvilinear coordinate system, energy and transport equations were 
numerically solved with natural convection effects and radiation heat transfer.  For the radiation model, 
surface to surface (S2S) model based on the view factors was employed. The RNG k−ε model is 
chosen for the turbulent modeling in numerical calculations.  Heat interactions between human body 
surfaces and room environment, airflow, temperature and humidity distributions, local heat transfer 
characteristics of the manikin and room surfaces were computed numerically under different 
environmental conditions. The results were analyzed and discussed. 
 
Key Words: CFD, virtual manikin, thermal comfort, panel heating. 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Hacimlerin ısıtılmasında panel radyatörlü sistemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanılan 
radyatörün hacim içindeki konumu, yüzey alanı, çalışma sıcaklığı gibi parametrelerin yanında duvar ve 
pencerelerin hacim içindeki ısıl karakteristikleri, enerji sarfiyatını ve içeridekilerin ısıl konforunu 
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etkileyen önemli parametrelerdir. Enerjinin giderek değerlendiği ve beklenen konfor seviyesinin 
yükseldiği günümüzde yukarıdaki parametrelerin etkilerinin iyi anlaşılması uygulayıcı ve kullanıcılar 
için büyük önem arz etmektedir. Ancak birçok parametrenin etkisinin birlikte analiz edilmesi oldukça 
karmaşık ve zordur. 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 hedeflerinden 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. 
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 amaçla vücutla çevre arasında 
gerçekleşen ısı ve kütle transferinin ve vücut fizyolojisinin gösterdiği tepkilerin belirlenmesi için 
gerçekleştirilen birleşik hesaplamalı bir model ile yapılan çalışma Kilic ve Sevilgen[6] tarafından 
yayınlanmıştır. Yapılan çalışmada, adyabatik duvarlar ile çevrili bir odada ayakta duran gerçek insan 
vücudu ölçü ve şekline sahip bir manken için hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. 
 
Bu çalışmada, içinde gerçek insan vücudu ölçü ve şekline sahip oturan bir sanal mankenin olduğu 
radyatörle ısıtılan bir odada hava akışı, sıcaklık ve nem konsantrasyonu üç boyutlu hesaplamalı 
akışkan dinamiği (HAD) yardımıyla modellenerek analiz edilmiştir. 
 
 
 
 
2. MODELLEME VE ÇÖZÜM YÖNTEMİ 
 
 
Geometrinin Modellenmesi 
 
Akış analizini gerçekleştirmek için kapalı ortam ve mankenin modellenmesi gerekmektedir. Bu amaçla 
4m x 4m x 3m ölçülerine sahip Şekil–1’ de yer alan oda, Solid Works yazılımı kullanarak 
modellenmiştir. Şekil–2 'de ise bu çalışmada modellenen pencere, radyatör, kapı vs. gibi elemanların 
CAD modelleri ve boyutları yer almaktadır. Hesaplamalarda kullanılan mankenin boyu standart insan 
boyutlarına göre modellenmiş ve 1,70 m’dir. Mankene ait toplam yüzey alanı ayakta durur vaziyette 
1,81 m2’dir. Bu çalışmada manken oturur durumda olduğundan ortam ile temasta olan toplam yüzey 
alanı koltuk ile temas yüzeylerinden dolayı yaklaşık olarak 1,19 m2 değerine düşmektedir. Odada 
gerekli hava değişimini sağlamak üzere kapının altından hava girişi ve üst tarafından hava çıkışı 
olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu amaçla giriş menfezi için hava hızı 0.15 m/s ve sıcaklığı 20°C olarak 
alınmıştır. Odaya ait pencere ve pencere duvarında taşınım sınır şartı, diğer duvar yüzeylerinde ise 
adyabatik sınır şartı kullanılmıştır. Mankene ait yüzeyler toplam 18 bölgeye (Şekil-3) ayrılmıştır. 18 
kısımdan oluşan manken ile çevresini sınırlayan ortam arasındaki ısıl etkileşimler incelenmiştir. Bu 
amaçla tasarlanan manken ve yüzeyleri Şekil-3’de yer almaktadır. 
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Şekil 1. Hesaplamalarda Kullanılan Odanın CAD Modeli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
                      - I -     Radyatör                                         - II - Pencere                           - III - Kapı 
 

Şekil 2. Hesaplamalarda Kullanılan Odanın İçinde Yer Alan Elemanların CAD Modeli ve Yüzey 
Alanları 
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Şekil 3. Hesaplamalarda Kullanılan Mankene Ait Kısımlar ve Yüzey Alanları 

 
Ağ Yapısı 
 
Mesh yapısının oluşturulması çözüm sonuçlarının doğruluğu için son derece önemli bir süreçtir.  Mesh 
yapısını oluşturulurken oda içinde hız ve sıcaklık değişim hızının yüksek olduğu bölgelerde daha sık 
mesh yapısı kullanarak çözümün hassasiyetinin arttırılması amaçlanmıştır. Şekil-4’te Manken ve oda 
ya ait diğer yüzeylerde yer alan üçgen elemanlardan oluşan mesh yapısı ve z=2 düzleminde çözüm 
ağı kesit görünümü yer almaktadır. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. İnsan Yüzeylerinde ve Oda Orta Düzleminde(z=2 düzlemi) Çözüm Ağı Yapısı. 
 
Çözüm ağı için bu çalışmada hexcore adı verilen mesh yapısı tercih edilmiştir. Bu mesh yapısı 
yüzeylerde üçgen elemanlardan, hacimde ise hexahedral elemanlardan oluşmaktadır. Çözüm 
elemanları ve ağ yapısı hakkında detaylı bilgi literatürde bulunabilir[7]. Burada amaç mümkün mertebe 

Sıra 
No Yüzey Yüzey 

Alanı 
21 Baş 0.129 

2 Boyun  0.015 
3 Göğüs 0.233 
4 Sol omuz 0.017 
5 Sol üst kol 0.058 
6 Sol alt kol 0.057 
7 Sol el 0.025 
8 Sol baldır 0.133 
9 Sol bacak 0.081 
10 Sol ayak 0.030 
11 Sağ omuz 0.017 
12 Sağ üst kol 0.058 
13 Sağ alt kol 0.057 
14 Sağ el 0.025 
15 Kasık 0.011 
16 Sağ baldır 0.133 
17 Sağ bacak 0.081 
18 Sağ ayak 0.030 

Toplam Yüzey Alanı 1.190 
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hacim içinde hexahedral elemanlar kullanarak daha düzgün bir ağ yapısıyla çözümün hassasiyetinin 
arttırılmasıdır. Ağ yapısını oluşturmak için Tgrid ve Gambit paket programları kullanılmıştır. Hacim 
içerisinde yaklaşık olarak eleman sayısı üç milyon olacak şekilde bir çözüm ağı oluşturulmuştur.  
 
HAD Yöntemi 

 
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 
diferansiyel denklemler ikinci derece ayrıklaştırma yöntemi ve hız-basınç ilişkilendirilmesinde SIMPLE 
algoritması kullanılmıştır. Çözüm işlemleri, panel radyatör yüzey sıcaklığı 40°C (I.Durum) ve 50°C (II. 
Durum)  olmak üzere iki farklı durum için gerçekleştirilmiştir. Çözüm işlemlerinde iki dört çekirdekli 
işlemciye sahip iş istasyonu kullanılmıştır. Işınımla ısı transferi için görüş faktörlerini dikkate alarak 
hesaplama yapan yüzeyden yüzeye (S2S) ışınım modeli kullanılmıştır. Tablo-1'de insan yüzeylerinin 
oda yüzeyleri ile olan görüş faktörleri için hesaplanan değerler yer almaktadır. 

 
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 modelinin diğer modellere göre daha iyi sonuçlar verdiği literatürde belirtilmiştir[8]. 
Hesaplamalarda yakınsama kriteri açısından akış denklemleri için normalize edilmiş kalanların 10-4  
den ve diğer parametreler için 10-6 dan küçük olması yeterli bulunmuştur.  
 
Sınır Şartları 
 
Oda içinde hava değişim oranı saatte 0.56 olacak şekilde giriş menfezinde 0.15 m/s hız 
tanımlanmıştır. Giren havanın sabit 20 °C sıcaklığında olduğu kabul edilmiştir. Çıkış menfezinde ise 
basınç sınır şartı uygulanmıştır. Giriş ve çıkışta türbülans yoğunluğu %10 olarak alınmıştır. Odanın 
dışarı bakan duvarı ve pencere için dış ısı taşınım katsayısı 25 W/m2K alınmıştır. Dış ortam sıcaklığı 
0°C olarak belirlenmiştir. Pencere 5mm kalınlığında iki camdan oluşan çift cam ve ısı iletim katsayısı 
0.20 W/mK, duvar 24cm kalınlığında ısı iletim katsayısı 0.24 W/mK olarak alınmıştır. Odadaki diğer 
yüzeyler adyabatik olarak kabul edilmiştir. İnsan yüzey sıcaklığı açık bölgelerde 33.7°C, giysili 
bölgelerde 33°C derece olarak alınmıştır. Radyatör yüzeyleri için sabit sıcaklık sınır şartı 
uygulanmıştır. Hesaplamalar iki farklı radyatör yüzey sıcaklığı için yapılmıştır: I. Durum: T=40°C ve II. 
Durum: T=50°C. 
 
Tablo 1. İnsan Yüzeylerinin Diğer Yüzeylerle Olan Görüş Faktörleri 
 

GÖRÜŞ FAKTÖRLERİ 

Yüzeyler Kapı Kapı 
duvarı Panel  Pencere Pencere 

duvarı Sağ duvar Sol duvar Taban Tavan 

Baş 0.03 0.10 0.01 0.04 0.09 0.15 0.15 0.11 0.19 
Boyun 0.03 0.10 0.01 0.03 0.07 0.14 0.13 0.02 0.08 
Göğüs 0.00 0.01 0.04 0.08 0.14 0.08 0.08 0.09 0.12 
Kasık 0.00 0.00 0.02 0.07 0.07 0.01 0.01 0.00 0.04 
Sağ alt kol 0.00 0.02 0.01 0.02 0.06 0.17 0.06 0.18 0.10 
Sağ ayak 0.00 0.00 0.03 0.05 0.11 0.14 0.08 0.23 0.11 
Sağ bacak 0.00 0.00 0.06 0.05 0.13 0.10 0.04 0.31 0.04 
Sağ baldir 0.00 0.01 0.01 0.03 0.07 0.19 0.04 0.06 0.13 
Sağ el 0.00 0.03 0.02 0.03 0.08 0.19 0.12 0.19 0.11 
Sağ omuz 0.00 0.03 0.02 0.05 0.11 0.33 0.01 0.10 0.23 

Sağ üst kol 0.00 0.02 0.01 0.03 0.07 0.25 0.00 0.17 0.05 
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3. HESAPLAMALAR VE BULGULAR 
 
Hız ve Sıcaklık Dağılımı 
 
Z=2.0m kesit düzleminde hız dağılımı her ki durum için Şekil-5'de gösterilmiştir. Vücut sıcaklığının 
ortam sıcaklığından yüksek olması nedeniyle vücut üzerine temas eden hava ısınarak yukarı doğru 
hareket etmektedir. Baş seviyesinin üzerinde hız I.durumda 0.27 m/s,  II. Durumda ise 0.15 m/s 
seviyelerine ulaşmaktadır. II. Durumda ortam sıcaklığı daha yüksek olduğu için kaldırma kuvveti etkisi 
daha düşük dolayısıyla vücut üzerindeki hız değerleri ilk duruma göre daha düşük değerlerde 
olmaktadır. Panel radyatör üzerindeki hızlarda da ortam sıcaklığına göre bağıl sıcaklık farkı iki 
durumda da birbirine yakın olduğu için oda içinde benzer hız dağılımı gözlenmektedir. Odadaki en 
yüksek hız değerleri radyatör üzerinden yükselen hava içinde gözlemlenmektedir. Burada hızlar 0.48 
m/s değerlerine kadar ulaşabilmektedir. Odanın en soğuk yüzeyi ise pencere camı üzerinde 
oluşmaktadır. Radyatör ile temas edip ısınan hava yükseldikten sonra tavan seviyesinde ikiye 
ayrılmakta bir kısmı pencere duvarı kısmına dönerek burada soğumanın etkisiyle aşağı doğru hareket 
etmekte pencere önünde ikincil bir döngü oluşturmaktadır.  
 
Şekil-6’da z=2.0m düzleminde sıcaklık dağılımı kesit görünümü görülmektedir. Manken ayak ve baş 
seviyeleri arasındaki sıcaklık farkı her iki durum için yaklaşık olarak 2-3°C’dir. Hava sıcaklığının 
dağılım yapısı her iki durumda da benzer olmasına karşılık yüksek radyatör sıcaklığının (II. Durum) 
oda genelindeki sıcaklık değerlerini düşük radyatör sıcaklığı (I.Durum) olan duruma göre 5°C daha 
yükselttiği sonucuna varılmıştır. Odanın üst kısımlarında yer alan bölgede mankenin üzerindeki 
kısımda sıcaklık yüksek değerlerde ve yaklaşık olarak I durumunda 26° C, II durumunda ise 30°C 
olacak şekilde bir dağılıma sahiptir. I.Durumda odanın ortalama sıcaklık değeri 23.6°C, II.Durumda ise 
28.5 °C olarak hesaplanmıştır.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 

a)  I.Durum                                                               b) II. Durum 
 

Şekil 5. z=2m Düzleminde Hesaplanan Hız Dağılımları 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) I.Durum             b) II. Durum  
 

Şekil 6. z=2m Düzleminde Hesaplanan Sıcaklık(°C) Dağılımları 
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a) I.Durum             b) II.Durum  
 

Şekil 8. z=2m Düzleminde Hesaplanan Bağıl Nem (%) Dağılımları 
 
 
Bağıl Nem Dağılım 
 
İnsan vücudu tarafından üretilen nem yükselen hava ile uzaklaştırılmaktadır. Üretilen nem difüzyon ile 
oda içine yayıldığı gözlenmektedir. Bağıl nem, sıcaklığın düşük olduğu pencere üzerinde ve giriş 
menfezine yakın kısımlarda yüksek değerlere sahiptir. Sıcaklığın genel olarak odanın üst bölgesinde 
yüksek olması nedeniyle oda hacminin üst bölgelerinde alt bölgelere göre daha düşük bağıl nem 
dağılımı hesaplanmıştır. İnsanın bulunduğu orta kısımda insan yüzey sıcaklığı ortama nazaran daha 
yüksek olduğu için bağıl nem değerleri ortama nazaran daha düşüktür. Oda hacminde ortalama bağıl 
nem I.durumda %54, II. durumda ise %40 olarak hesaplanmıştır. Bağıl nem her iki durumda da 
maksimum değerini en soğuk yüzeyin olduğu pencere yüzeyinde almaktadır.   
 
 
Tablo 4. Duvar Yüzeylerinde Isı Transfer Karakteristikleri  
 

I.Durum II. Durum 
Yüzey Q t 

 (W) 
Q r 

 (W) 
Ts 

 (°C) 
Tr 

 (°C) 
Q t 

 (W) 
Q r 

 (W) 
Ts 

 (°C) 
Tr 

 (°C) 
Kapı  0 1 23.0 23.7 0 2 27.5 28.7 
Kapı duvarı 0 7 23.2 23.7 0 11 27.9 28.7 
Panel alt 8 0 40.0 23.6 11 0 50.0 28.5 
Panel arka 149 62 40.0 35.5 218 87 50.0 44.2 
Panel iç arka 68 0 40.0 23.6 102 0 50.0 28.5 
Panel iç ön 56 0 40.0 23.6 85 0 50.0 28.5 
Panel iç sag 2 0 40.0 23.6 3 0 50.0 28.5 
Panel iç sol 2 0 40.0 23.6 3 0 50.0 28.5 
Panel ön 154 88 40.0 40.0 218 125 50.0 50.3 
Panel sag 13 6 40.0 41.2 18 9 50.0 51.4 
Panel sol 13 6 40.0 41.1 18 9 50.0 51.3 
Panel üst 2 0 40.0 23.6 2 0 50.0 28.5 
Pencere  -295 -103 15.2 15.1 -372 -116 19.1 19.4 
Pencere duvarı -206 -142 22.3 20.8 -250 -171 27.1 25.4 
Sag duvar 0 8 23.2 23.7 0 13 28.0 28.7 
Sol duvar 0 8 23.2 23.7 0 13 28.0 28.7 
Taban  0 -31 23.1 23.2 0 -62 27.5 27.8 
Tavan  0 37 23.5 24.0 0 52 28.2 29.1 
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Duvar yüzeyleri ısı transfer karakteristikleri 
 
Tablo 4. ‘te duvar yüzeylerine ait ısı transfer karakteristikleri gösterilmiştir. Pencere ve pencere duvarı 
haricindeki duvar yüzeyleri adyabatik olduğu için toplam ısı değeri sıfırdır. Ancak duvarların hacim 
içindeki diğer yüzeyler ile yaptığı ışınımla ısı transferi değerleri tabloda görülmektedir. Enerji 
dengesinden bu yüzeylerdeki taşınımla ısı transferi değerleri de kolaylıkla hesaplanabilir. Duvarlar 
insan vücudu ile etkileşim sonucunda ışınım ile ısı transferi ile ısı kazanırlar. Adyabatik duvar yüzey 
sıcaklıkları ortam havasının sıcaklığından I.durumda yaklaşık olarak 0.1°C-0.5°C, ikinci durumda ise 
0.3°C-1°C daha düşük olduğu görülmektedir. Tablo 4' te görüldüğü gibi taban sıcaklığı en düşük 
sıcaklık değerine sahip olup I.durumda diğer adyabatik duvar yüzeyleri sıcaklığından yaklaşık olarak 
0.1-0.4°C daha düşük, II. durumda ise bu değer yaklaşık olarak 0.5-0.7°C olarak hesaplanmıştır. 
Radyatör ön yüzeyinden olan ısı transferinin %60 civarındaki miktarı ışınımla gerçekleşmektedir. Her 
iki durumda da pencere duvarındaki ısı kaybının %70 e yakın kısmının ışınımla ısı transferinden 
olduğu görülmektedir. Pencere yüzeyinden olan ısı kaybında ise ışınımla olan ısı transferinin katkısı 
%35 civarında olduğu görülmektedir. Pencere yüzey alanının pencere duvarı alanına oranı yaklaşık 
%25 olmasına karşılık ısı kaybının %150 olduğu görülmektedir. Bu durum yalıtımın yanında pencere 
yüzey alanlarının büyüklüğünün de enerji tasarrufu açısından dikkatle ele alınması gerektiğinin önemli 
bir göstergesidir. 
 
 
İnsan vücudundan Ortama Olan Isı Transferinin Dağılımı 
 
I.Durumda taşınım ile ısı transferi 33.5 W/m2, ışınım ile ısı transferi 40.9W/m2 olacak şekilde toplam ısı 
akısı 74.4 W/m2 hesaplanmıştır. Bu değer ASHRAE standartlarına[9] göre metabolik ısı 1.0 
Met(60W/m2) üretimi şeklinde gerçekleşen ısı akısı değerine yakın bir değerdir. II. durumda taşınım ile 
ısı transferi 14.9 W/m2, ışınım ile ısı transferi 21.2 W/m2 olacak şekilde toplam ısı akısı 36.1 W/m2 

hesaplanmıştır. II. durumda hesaplanan değer ile yukarıda belirtilen ASHRAE standartları arasındaki 
fark ortama insan yüzeyinden terleme ile gizli ısı yoluyla aktarılacaktır. Dolayısıyla ikinci durum daha 
konforsuz bir ortam olarak değerlendirilebilir. 
  
Sonuç olarak I.durumda insan vücudundan taşınım ile ısı transferi kaybı toplam ısı kaybının %45’ni, 
ışınım ile ısı transferi kaybı toplam ısı kaybının %55’ini, II durumda insan vücudundan taşınım ile ısı 
transferi kaybı toplam ısı kaybının %25'ini, ışınım ile ısı transferi kaybı toplam ısı kaybının %35’ini 
terleme sonucunda kaybolan ısı kaybı toplam ıs kaybının %40'ını oluşturmaktadır. Bu değerler 
gerçekleştirilen simülasyona ait şartlar neticesinde elde edilmiştir. İnsan vücudundan ortama olan ısı 
kaybının büyük bir kısmı I.durumda ışınım ile ısı transferi şeklinde gerçekleşmekte, II durumda ise 
ışınımın yanında terlemenin de etkili olduğunu göstermektedir. Bu sonuç ise insan vücudunun ısıl 
duyarlılığının, ışınım ile ısı transferinin yanında terleme ile de önemli ölçüde etkilendiği sonucunu 
doğurur. Isı taşınım katsayısı ise genel olarak I.durumda 1-6 W/m2K değerleri arasında değişirken 
ortalama 4.1 W/m2K, II durumda ise 1-3 W/m2K değerleri arasında değişirken ortalama 2.0 W/m2K 
bulunmuştur. Bu sonuçlar literatürdeki değerler ile uyumludur.  
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Tablo 5. İnsan Yüzeylerinde Isı Transfer Karakteristikleri 
 

I. Durum (T=40°C) 
Tortam = 23.6°C  

Ortalama Bağıl Nem=%54 

II. Durum (T=50°C) 
Tortam = 28.5°C 

Ortalama Bağıl Nem=%40 Manken 
Yüzeyleri 

q s 
(W/m2) 

q r 
(W/m2) 

q t 
(W/m2)

h s 
(W/m2K)

q s 
(W/m2) 

q r 
(W/m2)

q t 
(W/m2) 

h s 
(W/m2K)

Baş  40.3 60.6 101.0 5.4 18.5 34.4 52.8 2.8 
Boyun  21.9 46.7 68.6 3.7 11.2 26.3 37.5 2.0 
Goğüs  27.2 35.9 63.1 3.5 11.2 17.9 29.2 1.6 
Kasık  10.5 16.6 27.1 1.5 7.6 8.8 16.4 0.9 
Sag alt kol 40.5 37.0 77.5 4.3 17.4 19.7 37.1 2.1 
Sag ayak 39.6 41.1 80.7 4.5 20.9 20.0 40.8 2.3 
Sag bacak 34.9 41.8 76.7 4.3 16.5 18.5 35.0 1.9 
Sag baldır 30.0 36.0 66.1 3.7 13.6 19.2 32.8 1.8 
Sag el 49.4 50.8 100.2 5.4 22.9 28.5 51.4 2.7 
Sag omuz 29.9 52.0 81.9 4.6 12.8 27.6 40.4 2.2 
Sag üst kol 31.2 35.8 67.0 3.7 12.4 18.9 31.3 1.7 
Sol alt kol 40.6 37.0 77.6 4.3 17.8 19.7 37.5 2.1 
Sol ayak 39.8 41.2 81.0 4.5 19.8 20.0 39.9 2.2 
Sol bacak 35.1 41.7 76.7 4.3 17.0 18.4 35.3 2.0 
Sol baldır 30.4 36.0 66.5 3.7 12.9 19.2 32.1 1.8 
Sol el 48.8 50.8 99.6 5.3 23.1 28.5 51.6 2.8 
Sol omuz 31.6 52.2 83.8 4.7 11.5 27.7 39.2 2.2 
Sol üst kol 31.8 36.0 67.8 3.8 12.8 18.9 31.7 1.8 
Ort.değer 33.5 40.9 74.4 4.1 14.9 21.2 36.1 2.0 

 
 
 
 
4. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada, içinde oturan bir insan olan radyatörle ısıtılan bir odada hava akışı ve sıcaklık dağılımı 
üç boyutlu hesaplamalı akışkan dinamiği (HAD) yardımıyla modellenerek analiz edilmiştir. 
Hesaplamalarda gerçek insan vücudu ölçü ve şekline sahip bir manken kullanılmıştır. Modelde doğal 
taşınım etkileri için değişken özelikler, vücut ve ortam arasında ışınımla gerçekleşen ısı transferi için 
yüzeyden yüzeye görüş faktörleri yöntemi ve türbülans modellenmesi için RNG k-ε Reynolds sayısı 
modellemesi kullanılmıştır. Vücutla çevresi arasındaki ısıl etkileşim ortamdaki akış, sıcaklık ve nem 
dağılımı belirlenmiştir. Radyatör yüzeyleri için sabit sıcaklık sınır şartı uygulanmıştır. Hesaplamalar iki 
farklı radyatör yüzey sıcaklığı için yapılmıştır. Yüksek panel sıcaklığının ortam sıcaklığını ve odadaki 
yüzeylerin sıcaklığını arttırdığı, ancak ısı kayıplarının buna paralel arttığı görülmüştür. Odadaki hava 
hareketi dağılımı panel sıcaklığından bağımsız olarak benzer dağılım gösterdiği görülmüştür. Yüksek 
panel sıcaklığının insan yüzeylerinden olan doğal taşınımı azalttığı, dolayısıyla terleme yoluyla ısı 
transferini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında artan ortam sıcaklığının bağıl nem oranlarını 
önemli derecede azalttığı ve daha kuru bir ortam oluşturduğu görülmüştür. Işınımla ısı transferinin oda 
içinde ısı transferi mekanizmasında ihmal edilemeyecek oranda önemli olduğu gösterilmiştir. Isı 
kayıpları açısından pencereden olan kayıpların oldukça önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 
çalışmanın sonuçları diğer çalışmalara da öncülük edecektir.  
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ISIL KONFOR ANALİZİNİN UYGULANMASI 
 
 

İbrahim ATILGAN 
Ö. Ercan ATAER 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada Fanger Yöntemi kullanılarak ısıl konfor analizi deneysel olarak yapılmıştır. Çalışmada 
konfora etki eden parametreler,  kişisel ve çevresel parametreler olarak iki bölümde dikkate alınmıştır. 
Aktivite ve giysi değerleri kişisel değişkenler, hava hızı, nem, kuru termometre ve ışıma sıcaklığı da 
çevresel değişkenler olarak alınmıştır. Bu parametrelerin değerleri farklı uygulamalar için belirlenmiş 
ve konfor denkleminde kullanılmıştır. Isıl konforun analizinde PMV (Predicted Mean Vote) ve PPD 
(Predicted Percentage of Dissatisfied) hesaplanmıştır. Örnek olarak bir ameliyathanedeki ısıl konfor 
incelenmiştir. Ameliyathanedeki konforun deneysel analizinde, ameliyatı yapan hastane personelinin 
ısıl konforu ele alınmıştır. Sonuç olarak deneysel çalışmalardan alınan veriler, konfor denkleminde 
kullanılarak PMV değerleri hesaplanmış ve eş-PMV eğrileri çizilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Isıl konfor, analiz, çevresel parametreler 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, by using the Fanger Method a thermal comfort analysis has been made experimentally. 
The parameters affecting comfort are taken into account as personal and environmental parameters in 
the two sections. Activity and clothing properties were considered as personal variables, air speed, 
humidity, dry thermometer and radiation temperature, however, were considered as environmental 
variables. The values of these parameters have been specified for different applications and have 
been used in the comfort equation. In the thermal comfort analysis, the PMV (Predicted Mean Vote) 
and PPD (Predicted Percentage of dissatisfied) were calculated. As an example, the thermal comfort 
was investigated in an operation room. In the experimental analysis of comfort in the operation room 
of a hospital, the thermal comfort for the staff has been considered. Finally using the data from 
experimental studies, in the comfort equation the values of PMV have been calculated and the 
corresponding co-PMV curves have been drawn. 
 
Key Words: Thermal comfort, analysis, environmental parameters 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
Isıl konfor şartlarının incelenmesinde teorik ve deneysel çalışmalar bulunmaktadır. Bu modellerin 
birçoğu vücut ile çevre arasındaki ısı alışverişlerinin tespitinde, klasik ısı transfer teorisini ve insanın 
fiziksel kontrol mekanizması için ampirik denklemler kullanmaları sebebiyle birbirlerine benzer 
özellikler gösterirler [1,2,3].  
 
Teorik ısıl konfor modelleri, insan vücudu ile çevre arasındaki enerji dengesinden yararlanılarak 
uygulanan enerji denklemlerini baz almışlardır. Bu modellerin dezavantajı kullanılan bağımsız 
değişkenlerin ve parametrelerin çok fazla olmasıdır. Deneysel ısıl konfor modelleri ise, gerek 
mankenler ve gerekse insan grupları üzerinde yapılan deneyler sonucunda elde edilen verilerin 
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istatistiksel olarak değerlendirilmesi sonucu bulunmuş denklemleri baz almışlardır. Bu modellerdeki 
denklemler, teorik ısıl konfor modellerindeki denklemlere göre, daha az sayıda bağımsız değişken 
içerirler ve kullanımları daha basittir. 
 
Literatürde  başlıca ısıl konfor modelleri Gagge ve Fanger ısıl modelleridir. Gagge ısıl konfor modeli 
denklemlerinin çözümü, Fanger modelinin denklemlerine nazaran daha karmaşıktır. Fanger modelinde 
ise, vücudun ısıl dengede olduğu ve enerji depolanmasının ihmal edilebileceği kabul edilmektedir. 
Sürekli rejimde üretilen ısıl enerji, çevreye olan ısı kayıplarına eşittir. Dolayısıyla vücut sıcaklığı 
zamana göre değişmez. 
 
Yapılan çalışmada örnek olarak bir ameliyathanedeki ısıl konfor incelenmiştir. Buna göre, 
ameliyathanelerin iklimlendirme sistemlerinin tasarımında üç temel problemin çözümlenmesi gerekir; 
hava kirliliği, ameliyatı yapan personel ile hastanın ısıl konforu ve kaçak anestezi gazlarının neden 
olduğu patlamalardır. Yapılan uygulama da bu problemlere çözüm getirecek yeni bir iklimlendirme 
yöntemi belirtilmiş ve yöntem deneysel olarak test edilmiştir. Isıl konforun analizi ve deneysel veriler, 
Fanger’ in yöntemi kullanılarak bilgisayar ile yapılmış, uygulanan bu yöntem literatürde elde edilmiş 
diğer verilerle karşılaştırılmıştır.  
 
 
 
 
2. ISIL KONFOR 
 
Isıl konforun analizinde Fanger yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde ısıl konfor şartlarını etkiyen 
değişkenler çevresel ve kişisel değişkenler olmak üzere iki ana grupta toplanır. Bunlar kişisel 
değişkenler ve çevresel değişkenlerdir. 
 
 
2.1. Çevresel Değişkenler: 
 
Kapalı bir ortamda, ısıl konforu etkileyen çevresel değişkenler hava sıcaklığı, ortalama ışıma sıcaklığı, 
göreli hava hızı ve havanın nemliliğidir. 
 
Hava Sıcaklığı :  Hava sıcaklığı, insan ile çevresi arasında taşınım ( konveksiyon ) ile yapılan ısı 
alışverişi miktarını belirleyen bir değişkendir. İnsan ile çevresi arasındaki ısı taşınımı, vücut yüzey 
sıcaklığı ile hava sıcaklığı dengeleninceye kadar devam eder. Dengelenmiş durumdaki vücut yüzey 
sıcaklığı insanın iklimsel açıdan konforda olup olmadığının göstergesidir. Bu nedenle hava sıcaklığı 
insanın iklimsel konforunu etkileyen önemli çevresel değişkenlerden birisidir. 
 
Ortalama Işıma Sıcaklığı : Ortalama ışıma sıcaklığı, insanla çevre yüzeyler arasında ışınım 
(radyasyon) yoluyla oluşan ısı transferini belirlemek üzere, çevre yüzeylerin sıcaklıklarının birleşik 
etkisini ifade eden bir sıcaklıktır. İnsanın mekandaki konumuna, duruş biçimine ve çevre yüzeylerin 
sıcaklığına bağlıdır. 
 
Bağıl Hava Hızı :  Hava hızı herhangi bir yüzeyle hava arasındaki ısı taşınımı katsayısını 
etkilediğinden, insanla çevresi arasında taşınım yoluyla oluşan ısı transferi miktarını etkileyen önemli 
bir çevresel değişkendir. 
 
Havanın Nemi : Havanın nemliliği insanın cildinden çevreye olan su buharı difüzyonu, ter 
buharlaşması ile vücuttan kaybedilen ısı miktarlarını etkileyen bir çevresel değişkendir. Bu çalışmada 
yapılan  deneysel çalışmalarda, derslikler içerisinde ölçülen bağıl nemdir. Bağıl nem; deneysel 
şartlarda (veya ölçme yapılan şartlarda ) hava içerisindeki su buharı kısmi basıncının ( veya mol 
sayısının ), aynı şartlarda doygun halde bulunan havanın içerisindeki su buharı kısmi basıncına ( mol 
sayısına ) oranıdır. 
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2.2. Kişisel Değişkenler: 
Isıl konforu etkileyen kişisel değişkenler olarak adlandırılan, insanla ilgili özellikler aşağıdaki gibi 
sıralanabilir; 
 
Aktivite Düzeyi : Aktivite düzeyi, insan vücudunun alınan yiyecekleri yakarak birim zamanda ürettiği 
ve metabolizma düzeyi olarak adlandırılan enerji miktarını etkileyen bir değişkendir. Metabolizma 
düzeyi insanın yaptığı eylem türü ile yani aktivite seviyesi ile doğrudan ilişkilidir. Fanger’ in yaptığı 
çalışmalar sonucundaki çizelgelerde  kCal/hm2  olarak verilen bu değişken, bazı kaynaklarda met 
birimi ile de ifade edilmektedir. Belirli eylem türlerine göre aktivite seviyelerinin aldığı değerler 
değişkenlik gösterir. Isıl konfor insanın yaptığı ısı alışverişi miktarının bir fonksiyonu olduğuna göre, 
aktivite düzeyi ısıl konforu etkileyen önemli değişkenlerden birisidir. 
 
Giysi Türü : Giysi türü giysilerin ısı yalıtım direncini belirlediğinden ve dolayısıyla insanla çevresi 
arasındaki ısı transferi miktarını etkilediğinden ısıl konfor koşullarının belirlenmesinde bilinmesi 
gereken kişisel değişkenlerden birisidir.  
 
 
 
3. AMELİYATHANELERDEKİ UYGULAMA 
 
Yapılan çalışmada, uygulama alanı olarak seçilen bir hastanenin diğer kısımlarına oranla, 
ameliyathanelerin iklimlendirme sistemleri özel dikkat ister. Ameliyathanelerin havası farklı 
kaynaklardan çeşitli bakterilerle kirlenmektedir. Bunların çoğu zararlıdır ve genellikle kullanılan 
antibiyotiklere karşı mukavemetleri vardır [4,5,6].  Ameliyathanelerdeki ısıl ortam,  personelin 
konforunu sağlamaktan çok uzaktır. Bunun yanında kaçak anestezi gazları çevredeki alet, kumaş ve 
örtüler üzerinde toplanan statik elektrikle patlamalara sebep olmaktadır. Bu tehlikeleri azaltmak ve 
çözüm yolları bulmak bugüne kadar pek çok araştırmanın konusu olmuştur [7,8]. Bu araştırmalar 
göstermiştir ki,  iklimlendirme sistemleri bakterilerle kirlenmiş havanın temizlenmesinde, personel ve 
hastanın konfor ve çalışma şartlarını sağlamakta ve çevrenin statik elektrik yükünü azaltarak anestezi 
gazlarının sebep olduğu patlamaların önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Ameliyathanelerin 
iklimlendirilmesinde iki farklı havalandırma yöntemi yaygın şekilde kullanılır. Bunlar türbülans ve piston 
yöntemleridir. Türbülans yönteminde hava tavanın üst yanlarından verilir, alt yanlarından çekilir. İdeal 
şartlarda, oluşturulan türbülansla elde edilen düşük bakteri konsantrasyonlu hava yara ile temas eder. 
Piston yönteminde hava tavandan verilir ve yan altlardan çekilir. Teorik olarak havanın bir piston gibi 
aşağı indiği bakterileri yaradan uzak tuttuğu varsayılır. Fakat uygulamada, her iki yöntemde bekleneni 
vermekten özellikle ameliyatı yapan personelin ısıl konforunu sağlamaktan uzaktır [9,10]. 
 
Bu araştırmada inşa edilen test odasına hava diffüzörlerle tavandan verildi ve döşemenin yanlarından 
çekildi. Odanın tavanının bir kesimi hava ile soğutuldu. Havanın hareketi görsel yöntemle 
(visualisation technique) izlendi. Isıl konforun analizinde Fanger’in [1] yöntemi kullanıldı. Değişik 
parametrelerin, özellikle soğutulmuş tavanın etkilerini göstermek için deneyler tekrarlandı. 
 
Fanger’in yaklaşımında ısıl konfor dört çevre koşulunun ve iki şahıs parametresinin fonksiyonudur. 
Hava sıcaklığı, ortalama ışıma sıcaklığı (MRT), hava hızı ve havadaki su buharı basıncı çevre 
koşullarını, metabolik enerji ve giysilerin ısıl direnci de şahıs parametrelerini oluşturur. Fanger’in 
konfor denklem setinden PMV(Predicted Mean Vote) değerleri hesaplanır. ASHRAE’nin psikofiziksel 
skalasına göre PMV’nin sıfır olması istenilen koşuldur [11]. Bu bağıntı, 

 

 

 

 
                                      (1)
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şeklinde yazılır. Bu ifadedeki dış yüzey sıcaklığı Tcl  ise, 
 

(2) 
  

bağıntısı ile verilir. Denklem 2’deki ısı aktarım katsayısı hC’nin değeri,  
 

                                (3) 
 

                                                           (4)    
 
ifadelerinden hesaplanır. Hava hızının  v < 0,1 m/s olduğu durumlarda Eş.(3),  v > 0,1 m/s olduğu 
durumlarda ise Eş.(4) kullanılır.  
 
Bu denklemlerdeki PMV belirlenen ortalama konfor şartı (Predicted Mean Vote), M/ADu aktivite 
seviyesine bağlı metabolik oran, η mekanik dış verim, Ta hava sıcaklığı (°C ), Tmrt ortalama ışıma 
sıcaklığı (°C), pa hava içerisindeki su buharı basıncı (mmHg), hc ısıl aktarım katsayısı (kCal/m2

 h°C)  ve 
Tcl giysili insanın ortalama dış yüzey sıcaklığı (°C), Icl  giysi ısıl direnci (clo), fcl giysili vücut alanının 
giysisiz vücut alanına oranı ve v bağıl hava hızıdır (m/s).  
 
Bayan ve erkeklerin ortalama boy ve kilosu dikkate alındığında elde edilen insan vücudu yüzey alanı   
(DuBois-Area ) erkekler ve bayanlar için aşağıdaki Eş. (5) ve Eş. (6) kullanılarak hesaplanır. 
Erkekler için alınan ortalama boy 1,73 m;  ortalama ağırlık 72 kg 

DuA  = 725.0425.0203,0 HW   = 1,88 2m          (5) 
Bayanlar için alınan ortalama boy 1,62 m;  ortalama ağırlık 63 kg 
  DuA  = 725.0425.0203,0 HW   = 1,68 2m      (6) 
 
 
 
 
4. TEST ODASI VE ÖLÇÜMLER 
 
Yüzeyi alçı plakalarla kaplı, iskeleti tahtadan 6,42x6,47x3,40 m boyutlarında test odası tasarlandı ve 
yapıldı. Ameliyat lambası, masası, havanın hareketini ve ısıl konforu etkileyecek araçlar test odasına 
yerleştirildi. Test odası boyutlarında bir ameliyathanede ameliyat sırasında 10 personelin çalıştığı 
tespit edildi. 1,75 m yüksekliğinde, 0,30 m çapında ve içerisine 100 W gücünde ampul yerleştirilmiş 10 
adet silindirik manken, personel yerine kullanıldı. Mankenlerin boyutlarının tesbitinde DuBois’in [1] 
yükseklik-ağırlık formülü kullanıldı ve mankenler ameliyat sırasında personelin çalıştıkları konumlara 
yerleştirildi. 
 
Test odasının iklimlendirme sistemi, 20 cm’lik altı adet soğutma elemanının oluşturduğu soğutma 
tavanından ve hava diffüzörlerinden oluşmaktadır. Şekil 1’de görüldüğü gibi hava, soğutulmuş 
tavandan geçerek veya klapeler yardımıyla tavandan geçmeden diffüzörlerden odaya 
verilebilmektedir. Piston tipi havalandırma sisteminde olduğu gibi diffüzörler tavana yerleştirildi. 
Imperialine 6404F2 diffüzörleri ortada, Şekil 2’de görüldüğü gibi 3x5 m boyutlarında bir dikdörtgen 
oluşturmaktadır. Döşemeden 25 cm yüksekliğinde ve 20x40 cm boyutlarındaki 4 adet eksoz 
deliğinden hava dışarı çıkmaktadır. 
 
Test odasına verilen havanın debisi 2700 m³/saat’dir. Saatte 20 hava değişimi sağlamakta ve pozitif 
basınç oluşturmaktadır. Test odasındaki ısı kaynaklarının toplam gücü 2980 W’ dır ve neden oldukları 
sıcaklık artışı 3,3°C’dir. 
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Şekil 1. Test Odası ve Havalandırma Tesisatı 
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Şekil 2. Test Odasının Donanımı ve Ameliyat Sırasında Kullanım Alanı 

 
 
Hava hareketinin yönünün tespitinde kullanılan görsel yöntemde, metaldehyde duman tüpleri (smoke 
tubes) izleyici olarak kullanıldı. Yönün tayini için döşemeden 0,30, 1,00, 1,70 ve 2,70 m yüksekliğinde 
dört düzlem seçildi. Duman tüplerinin montajı için yapılan iki destek ile bu düzlemlerde havanın 
hareket yönü test odasında yapılan pencerelerden kameralarla tespit edildi. 
 
Test odasının ortasındaki 5x5 m²’lik alan,  ameliyat sırasında kullanılan alan olarak belirlendi. Bu alan 
Şekil 2’de görüldüğü gibi birer metrekarelik 25 kareye ayrıldı. Isıl konforun analizi için gerekli olan 
ölçümler bu karelerin orta noktalarında ve literatürde önerildiği gibi döşemeden 0,30, 1,00 ve 1,90 m 
yüksekliğinde alındı. 
 
Isıl konfora etki eden parametrelerden giysi ısıl direnci, operatörün giysisi için “İklimlendirme 
Odasında” deneysel yöntemle 0,93 Clo olarak bulundu. Anestezistin operatörle aynı giyside olduğu 
varsayıldı. Hemşirenin giysi ısıl direnci ile ameliyatı yapan personelin ameliyat sırasında birim yüzey 
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alandan ürettiği metabolik enerji, Kaynak [11] den alındı. Personelin giysi ısıl dirençleri ve birim yüzey 
alandan üretilen metabolik enerji Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Ameliyatı Yapan Personelin Operasyon Sırasında Ürettiği Metabolik Enerji Ve Personelin 
Giysi Değerleri 
 
 
Personel 

M/AOu 
(kCal/m²-saat) 

η IC1 
(Clo) 

fcl 

Operatör ve 
yardımcı 
doktorlar 

90 0,1 0,93 1,4 

Anestezist 65 0 0,93 1,4 
Hemşireler ve 
diğer yardımcı 
personel 

 
70 

 
0,1 

 
0,65 

 
1,3 

 
 
Ortalama ışıma sıcaklığı globe termometresi ile ölçüldü. Termometre 12,5 cm çapında ince cidarlı 
plastik küreden yapıldı ve ortasına termokupıl yerleştirildi. Kürenin dış yüzeyi yayıcılık sabiti 0,9899 
olan Nextel Brand Velvet Coating 101-C10 ile boyandı. Taşıma için Bedford ve Wagner’in [12] 
korrelasyonu kullanılırsa globe termometresinin enerji denge denklemi 
 
 

                        (7) 
 

 
şeklinde yazılır. Ortalama ışıma sıcaklığı Denklem 7’den hesaplandı. Termometrenin zaman sabiti 
iklimlendirme odasında ölçüldü ve 2 dakika bulundu. Havanın hızı sıcak tel anemometresi ile kuru 
termometre sıcaklığı termokupıllarla kaydedildi. Yaş termometre sıcaklığı Wallac EP-400 Thermo-
Hygrometer cihazı ile test odası içerisinde bir noktada ve döşemeden 1,0 m yükseklikte ölçüldü. 
Ölçümlerde Philips’in 24 kanallı kaydedicisi kullanıldı ve cihazlar istenilen ölçüm aralığında kalibre 
edildi. Deneylerde ölçüm süresi 5 dakika olarak tespit edildi ve ölçüm alınmadan denge şartları 
gözlendi. 
 
 
 
 
5. SONUÇLAR 
 
Soğutulmuş tavanın, mankenlerin ve diğer araçların test odasındaki havanın hareketine olan etkileri 
araştırıldı.  Duman tüpleri ile yapılan deney sonuçlarına bir örnek Şekil 3’ de verildi. Deneylerde 
ameliyat lambası ve mankenler çevresinde tavana doğru konvektif hava akımlarının oluştuğu ve basit 
soğutulmuş tavanın hava hareketi üzerinde etkisi olmadığı gözlendi. 
 
Önerilen havalandırma sistemi, basit asimetrik ışıma alanlı klasik piston tipi havalandırma yöntemidir. 
Şekil 3’ de görüldüğü gibi oda ortasında tavana doğru olan hava akımları uygulamada bakterileri 
çevreden veya döşemeden alarak kritik bölgede kirlenmeye neden olacaktır.  Dolayısıyla önerilen 
sistem hava kirlenmesini önlemek için yeterli değil ve Bi l l ington'un [9]   sonuçlarına göre iki klasik 
yöntemle bu soruna çözüm bulmak güç olacaktır.  Başlangıçta hava diffüzörlerinin konumu ve 
asimetrik ışıma alanı ile sorunun çözülebileceği tasarlanmıştı.  Soğutma elemanlarında hava 
sıcaklığındaki artış ortalama 0,5°C idi ve soğutulmuş tavanın havanın hareketi üzerinde etkisi olmadı.  
Ameliyat esnasındaki personelin hareketi Şekil 3’ de görülen havanın hareket yönünü etkileyebilir.  
Hava akımlarının başlangıçtaki yönünü diffüzör çıkısından değiştirerek ortadaki yukarı doğru olan 
hava akımını önlemek mümkün olmadı. 
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Nem, mikroorganizmaların çoğalmasında olduğu kadar statik elektriğin kontrolünde de etken faktördür. 
%45’ in altındaki nisbi nem miktarı, statik elektriğin neden olabileceği aneztesi gazlarının patlama 
tehlikesini artırır [8]. Deneylerde nisbi nem %50’ nin üzerinde tutulmuştur.  Diğer taraftan 
ameliyathaneye verilen taze hava miktarının yüksek olması kaçak gazların konsantrasyonunu 
azaltacaktır. Çevredeki hacımlardaki kirli havanın ameliyathaneye girmesini önlemek için içeride pozitif 
basınç oluşturuldu. 
 
Fanger'ın konfor denklem seti iterasyon yöntemi ile sayısal olarak çözüldü.  Tablo 1’ de verilen şahıs 
parametreleri kullanılarak operatör, anastezist ve hemşire için her konumda, üç yükseklikte PMV 
değerleri kullanılarak çizilen eş-PMV eğrilerine örnek operatör için Şekil 4’ de verilmiştir.  Hastanın ısıl 
konforu oldukça karmaşıktır ve çevre sıcaklığının 21-24°C arasında olması önerilir  [10,13]. 
 
Tüm kişilerin benzer olduğunu varsayarak PMV değerleri konforsuzluk derecesini gösterir. Başka bir 
değimle "ortalama kişi" için geçerlidir.  Fakat kişilerin ısıl davranışları farklıdır ve bu fark literatürde 
PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) değerleri ile gösterilir [11]. Şekil 4’ de verilen örnekteki 
şartlar için operatörün ortalama PMV değeri 0,97 ve PPD değeri ise %25,3 dür.  ASHRAE’ nin 
psikofiziksel skalasına göre, özellikle odanın orta kesimi operatör için ılık  (slightly warm) ortamdır.   
İç tasarım sıcaklığı 19°C’ ye düşürülürse ortam operatör için normal olmakta, fakat hemşire için serin 
bir ortam oluşmaktadır. Operatörün konforu sağlanması gereken ilk şart olmalıdır.  Metabolik ve giysi 
değerleri düşük olan hemşireler, daha kalın giysilerle kendileri için normal bir ortam oluşturabilirler.   
Fakat iç sıcaklık hasta için önerilen sıcaklık aralığının altına düşmektedir. 
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Şekil 3. Ameliyathane İçerisinde Havanın Hareketi 
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Şekil 4. Operatör İçin Eş – PMV Eğrileri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ___________________________________________ 581 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

KAYNAKLAR 
 
[1] Fanger, P. O., Thermal Comfort, Analysis and Applications in Environmental Engineering, 

Danish Technical Press, Copenhagen, 1970.       
[2] Fernandez-Gonzalez A., Analysis of the performance and comfort conditions produced by five 

different passive solar heating strategies in the United States Midwest, Solar Energy 2007; 81, 
   581- 593. 

[3] Ghoneim, A.A., Klein, S.A. and  Duffie, J.A., Analysis of collector-storage building walls using 
phase change materials, Solar energy, 47, 3, 1991, pp. 237-242. 

[4] Blowers, R. and Crew, B.,  "Ventilation of Operating Theatres", J.  Of Hygiene,  58,  427- 
448,  1960. 

[5] Walter, C., W.,  "Cross-Infection in Hospitals",  ASHRAE Journal     41- 45, October 1966. 
[6] Shooter, R., A. and Willians, R. E. O., "Prevention of Infection in Operating Theatres", Journal of 

Clinical  Pathology, 14, 45-53,  1961. 
[7] Ma, Wm. J.L. ,  "Air-Conditioning Design for Hospital Operating Rooms", IHVE Journal, 9, 165-

179,  1965. 
[8] Mormann, H., "Lüftungtechnische Anlagen für Krankenhauser",  Heizung, Lüftung, 

Haustechnik,  8,  284-288,   1968.  
[9] Billington, N.S.,  "Some Observations on  the Ventilation of Hospital Operating Theatres, 

DSOV,  1965. 
[10] "Climate in the Theatres", British Medical Journal, 186, October 1971. 
[11] “ASHRAE, Guide and Data Book,  Applications",  George Banto Co.Ins., Menasha,  1971. 
[12] Bedford,  T. and Warner, C.G.,  "The Globe Thermometer  in Studies of Heating and 

Ventilating", J.  of Hygiene,  35,  458,  1935. 
[13] Clark, E.R., and Orkin, R.L.,  "Body Temperature Studies  in Anesthetized Man", Journal of 

Am.Med. Ass., January  4, 154,  311-319,  1954. 
 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
İbrahim ATILGAN 
 
Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Isı 
transferi, enerji sistemleri, termodinamik, yenilenebilir enerji uygulamaları ile yanma ve yakma 
teknolojileri konularında araştırmalar yapmaktadır. Bu konularda yurtiçi ve yurtdışı 50’nin üzerinde 
çeşitli makale, bildiri ve projeleri bulunmaktadır.  
 
Ö. Ercan ATAER 
 
Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Isı 
transferi, termodinamik Stirling motorları ve soğutma sistemleri ile akışkanlar mekaniği konularında 
araştırmalar yapmaktadır. Bu konularda yurtiçi ve yurtdışı 100’ün üzerinde yayını vardır.  
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

İÇ HAVA KALİTESİ SEMPOZYUMU 
BİLDİRİLERİ 

 

HASTA BİNA SENDROMU 
 

ZEYNEP ERDOĞAN ZEYDAN, ÖZGÜR ZEYDAN, YILMAZ YILDIRIM 
 

BİR DERLEME ÇALIŞMASI: İÇ ORTAM HAVA KALİTESİNİN MÜZELER VE TARİHİ BİNA ENVANTERİNDE 
BULUNAN ESERLERE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE UYGUN KONTROL 

SİSTEMLERİNİN ÖNERİLMESİ 
 

FERHAT KARACA, OMAR ALAGHA, SAMİ GÖREN 
 

MATERYAL ANALİZİ VE ODA DENEYLERİ İLE İÇ ORTAM KİRLETİCİLERİNİN TESPİTİ 
 

SİBEL MENTEŞE 
 

İSTANBUL’DA FARKLI ULAŞIM TÜRLERİ İLE SEYAHAT ESNASINDA MARUZ KALINAN PARTİKÜL 
MADDENİN (PM2.5) BELİRLENMESİ 

 

BURCU ONAT, BAKTIGÜL STAKEEVA 
 

FARKLI TÜRDEKİ İÇ ORTAMLARDA GÖZLENEN İNCE PARTİKÜLER MADDE KONSANTRASYONLARI, 
BOYUT DAĞILIMLARI VE MEVSİMSEL DEĞİŞİMLERİ 

 

GÜLEN GÜLLÜ, SIBEL MENTEŞE 
 

METAL ENDÜSTRİSİ İÇ ORTAMINDA PM2.5 KONSANTRASYONUN BELİRLENMESİ 
 

ÜLKÜ ŞAHİN, BİRGÜL KURUTAŞ 
 

İSTANBUL METROSUNDA PM10 ve PM2.5 KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ 
 

BURCU ONAT, ÜLKÜ ŞAHİN, BAKTIGÜL STAKEEVA, PINAR KARİM, TUBA CERAN 
 

ORGANİK BİLEŞİKLERİN FARKLI İÇ ORTAMLARDAKİ SEVİYELERİ 
 

SİBEL MENTEŞE, GÜLEN GÜLLÜ 
 

İLKÖĞRETİM OKULLLARINDA BİNA-İÇİ HAVA UÇUCU ORGANİK MADDE DERİŞİMLERİ: DERSLİKLER İLE 
ANASINIFLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

 

GÜLER ASLAN, AYSUN SOFUOĞLU, FİKRET İNAL, MUSTAFA ODABAŞI, SAİT C. SOFUOĞLU 
 

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BİNA-İÇİ HAVA  
OZON DERİŞİMLERİ 

 
CEMRE KOCAHAKİMOĞLU, DİLEK TURAN, FATMA ÖZEREN, AYSUN SOFUOĞLU, SAİT C. SOFUOĞLU 

 

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BİNA-İÇİ HAVA KALİTESİ  
İLE İLGİLİ SAĞLIK SEMPTOMLARININ YAYGINLIĞI 

 

DİLEK TURAN, CEMRE KOCAHAKİMOĞLU, PINAR KAVCAR, SAİT C. SOFUOĞLU 
 

HASTANE İÇ ORTAM HAVASININ MİKROBİYAL AÇIDAN İNCELENMESİNİN ÖNEMİ 
 

SUZAN SARICA ÖKTEN, AHMET ASAN 
 

İÇ ORTAM BİYOLOJİK KİRLİLİĞİN MEKANSAL DEĞİŞİMİ VE DIŞ ORTAMIN ETKİSİ 
 

SİBEL MENTEŞE, ABBAS YOUSEFI RAD, MÜNEVVER ARISOY, GÜLEN GÜLLÜ 
 
 

 

 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



 
 
 
 
 
  TESKON 2009 / SEMPOZYUM BİLDİRİSİ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HASTA BİNA SENDROMU 
 

 
 

ZEYNEP ERDOĞAN ZEYDAN 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
 
ÖZGÜR ZEYDAN 
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 
 
YILMAZ YILDIRIM 
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 

 
  
 
  
  
  
  
 

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 



  ___________________________________________ 587 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

HASTA BİNA SENDROMU 
 
 

Zeynep ERDOĞAN ZEYDAN 
Özgür ZEYDAN 
Yılmaz YILDIRIM 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Zaman olarak insan faaliyetlerinin büyük bir bölümü kapalı ortamlarda geçirilmektedir. İçerisinde 
yaşanılan binanın kendisinden kaynaklanan “hasta bina sendromu (HBS)”, iç ortam hava kalitesini 
belirleyen etkenlerden bir tanesidir. Bina içindeki hava kalitesi tozlar, uçucu organik bileşikler, 
formaldehit, karbon monoksit ve biyolojik aerosoller gibi kirletici maddelerin ortamlardaki 
konsantrasyonları ile belirlenir. HBS’nin tespit edilen başlıca semptomları arasında, boğazda ve 
gözlerde tahriş ve yanma, öksürme, hapşırma, baş dönmesi ve baş ağrısı, yorgunluk, mide bulantısı, 
ciltte tahriş ve yanma olayları bulunmaktadır. Ülkemizde, özellikle kış aylarında iç mekanların 
yeterince havalandırılamaması hasta bina sendromu ile ilişkili şikayetlerin artmasına neden 
olmaktadır. Bu çalışmada, hasta bina sendromuna neden olan iç ortam kirleticilerinin türleri ve 
kaynakları, hasta bina sendromunun insan sağlığı üzerindeki etkileri ile iç ortamlar için en uygun 
iklimlendirme koşulları ayrıntılı olarak irdelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Hasta bina sendromu, iç ortam hava kirleticileri, semptomlar, iklimlendirme 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
People spent most of their times in indoor environment. “Sick Building Syndrome (SBS)”, resulted from 
the building lived in, is one of the factors that affect indoor air quality. Indoor air quality is determined 
by the concentrations of indoor pollutants like dusts, volatile organic compounds, formaldehyde, 
carbon monoxide and bio-aerosols. Irritation in eyes and throat, coughing, sneezing, dizziness, 
headache, fatigue, vomiting and irritation on skin are well known symptoms of SBS. In our country, 
insufficient ventilation of indoor environment results in increasing in complaints related with sick 
building syndrome, especially in winter season. In this study, types and sources of indoor air 
pollutants, effects of sick building syndrome on human health and the most convenient indoor air 
conditions are discussed in detail. 
 
Key Words: Sick building syndrome, indoor air pollutants, symptoms, indoor air conditioning 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Günümüzde insanlar zamanlarının çoğunu ev, okul veya işyeri gibi kapalı ortamlarda geçirmektedir. 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) farklı dönemlerde yayınladığı raporlarda, günümüz insanlarının 
zamanının %90’ını kapalı mekanlarda, bu oranın %70’ini iş, geri kalanın %20’sini ise ev ortamlarında 
geçirdiğini belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarda ABD’de yaşayan insanlar, zamanlarının % 89’u, 
gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanların da zamanlarının % 79’unu kapalı ortamlarda geçirdiği 
tespit edilmiştir [1,2]. Zamanın büyük çoğunluğu iç mekanlarda geçirildiği için, bu ortamların hava 
kalitesi de en az dış ortam hava kalitesi kadar önemlidir. Bir yandan inşaat teknolojisindeki gelişmeler 
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ve yapı malzemesi olarak daha fazla sentetik materyallerin kullanımı binaları daha konforlu ve yalıtımlı 
hale getirirken diğer yandan kullanılan sentetik malzemeler iç ortam hava kalitesini bozmaktadır. 
Özellikle kış aylarında, ısı yalıtımı ön planda olduğundan binalar yeterince havalandırılamamakta ve iç 
ortamdaki kirletici konsantrasyonları sağlık için tehdit oluşturabilecek seviyelere ulaşmaktadır [3]. 
 
 
 
İÇ MEKAN HAVA KİRLETİCİLERİ VE EMİSYON KAYNAKLARI 
 
İç mekanlardaki hava kirleticileri gazlar ve biyoaerosollar olarak iki grup altında toplanabilir. İç 
mekanlarda bulunan başlıca gazlar olarak karbondioksit (CO2), karbon monoksit (CO), azot dioksit 
(NO2), ozon (O3), kükürt dioksit (SO2), formaldehit, uçucu organik bileşikler (UOB) ve radondur. 
Biyoaerosollar ise allerjenler, mantar sporları, bakteriler, virüsler ve çok halkalı aromatik 
hidrokarbonlardır (PAH).  Ayrıca dış ortamda bulunan hava kirleticileri de doğal havalandırma, 
infiltrasyon veya havalandırma cihazları vasıtasıyla iç mekanlara girebilmektedirler. İç ortam hava 
kirleticileri ve emisyon kaynakları Tablo 1’de detaylı olarak gösterilmiştir. 
 
CO2, CO ve NO2 gazları ocak, soba, ısıtıcı ve şömine gibi araçlardaki yanma işlemlerinden, garaj 
eksozundan ve sigara dumanından kaynaklanır.  O3 fotokopi makinesi ve yazıcı gibi elektronik ofis 
araçlarından salınmaktadır. SO2 emisyonları genellikle gaz sobalarından kaynaklanmaktadır. İç 
ortamlarda O3 ve SO2 konsantrasyonları dış ortamla kıyaslandığında genellikle daha düşüktür [2,4,5]. 
Mobilyalar, halılar, duvar ve tavan boyaları, izolasyon malzemeleri, reçineler, yapıştırıcılar, laminant 
parkeler ve döşemelikler başlıca formaldehit emisyon kaynaklarıdır. İç ortam formaldehit 
konsantrasyonları genellikle dış ortam miktarından daha fazladır. Düşük kaynama noktaları nedeniyle 
iç ortamlarda gaz fazında bulunan uçucu organik bileşiklerin çoğu toksik ve kanserojendir. Uçucu 
organik bileşiklerin emisyonları mobilyalardan, halılardan, verniklerden, çözücülerden, oda 
parfümlerinden, deterjanlardan, yapıştırıcılardan, yanma işlemlerinden, boyalardan, yer ve duvar 
kaplamalarından ve laminant parkelerden yaşanılmakta olan iç ortama salınmaktadırlar [2, 6, 7]. UOB 
ve formaldehit emisyonları artan sıcaklık ve rutubet ile birlikte artma eğilimindeyken mobilya ömrünün 
artmasıyla azalış gösterir [5]. Uranyumun radyoaktif bozunma reaksiyonları ile oluşan Radon (222Ra) 
ise topraktan havaya geçer. Renksiz, kokusuz, toksik etkisi bulunmayan ve yarılanma ömrü oldukça 
kısa olan (3.8 gün) Radonun bozunması sonucunda oluşan Polonyum (218Po) ve Kurşun (214Pb) 
elektrikle yüklüdürler ve havada bulunan aerosollere yapışarak radyoaktif aerosolleri oluştururlar. Bu 
radyoaktif aerosoller solunduklarında akciğer kanserine neden olmaktadırlar. Radonun oluşması ve 
bozunması sırasında gerçekleşen radyoaktif reaksiyonlar Şekil 1’de gösterilmiştir [2,4].  
 
Tablo 1. İç Ortam Hava Kirleticileri ve Emisyon Kaynakları [2, 3,5, 8]. 
 

Kirletici Emisyon Kaynağı 
Gazlar  
CO2 Yanma işlemleri, garaj eksozu, sigara dumanı 
CO Yanma işlemleri (ısıtıcılar, sobalar, şömine), garaj eksozu, sigara dumanı 
NO2 Yanma işlemleri, garaj eksozu, sigara dumanı 
O3 Fotokopi makinesi, yazıcı 
SO2 Gaz sobaları 
Formaldehit Ahşap mobilyalar, halılar, duvar ve tavan boyaları, izolasyon malzemeleri, 

reçineler, yapıştırıcılar, laminant parkeler, döşemelikler, dezenfektanlar 
UOB Mobilyalar, halılar, vernikler, çözücüler, oda parfümleri, deterjanlar, yapıştırıcılar, 

yanma işlemleri, boyalar, yer ve duvar kaplamaları, laminant parkeler, kuru 
temizleme ile temizlenen elbiseler, böcek ilaçları 

Radon Topraktan difüzyon yolu ile 
Biyoaerosollar  
Allerjenler Ev tozları, evcil hayvanlar, böcekler, polenler 
Mantar sporları Bitkiler, gıda maddeleri 
Bakteriler, 
virüsler 

İnsanlar, evcil hayvanlar, bitkiler, havalandırma cihazları 

PAH Yanma işlemleri, sigara dumanı 



  ___________________________________________ 589 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

 
 

Şekil 1. Radonun Oluşması ve Bozunması Sırasında Gerçekleşen Radyoaktif Reaksiyonlar [2]. 
 
İç ortam hava kirleticilerinden olan biyoaerosoller de en az gaz kirleticiler kadar önemlidir. Aerosol 
kirleticilerden allerjenler tozlar, bitkiler, evcil hayvanlar ve böceklerden kaynaklanırlar. Bitkiler ve gıda 
maddelerinden kaynaklanan mantar sporları ile evcil hayvanlar, bitkiler ve havalandırma cihazlarından 
kaynaklanan bakteriler ise diğer önemli biyoaerosol formundaki hava kirleticileridir [2,3,9,10].  
 
 
 
 
İÇ ORTAM HAVA KİRLETİCİLERİNİN SAĞLIK ETKİLERİ 
 
Son yıllarda, binalardaki olumsuz iç ortam koşullarının sağlığı tehdit ettiği görülmüştür. Olumsuz iç 
ortam koşullarına bağlı olarak insanlarda görülen rahatsızlıklar üç ana kategoride incelenmiştir: 
 
1. “Bina ile ilgili hastalıklar”: Bina içerisindeki kaynağı belirli olan bir kirleticinin yol açtığı 

hastalıklardır. Örneğin alerjik alveolit, astım, lejiyonella ve radon kaynaklı akciğer kanseri gibi. 
2. Yüksek veya düşük sıcaklık, aşırı nem, yetersiz hava akımı, kötü koku ve kuru hava gibi olumsuz 

iç ortam iklimlendirmesinden kaynaklanan rahatsızlıklar. 
3. “Hasta bina sendromu (HBS)”: Nedeni belli olmayan fakat iç ortamda bulunan hava kirleticileri ile 

ilişkili olan hastalık semptomları [4,10,11,12,13]. 
 
 
 
 
HASTA BİNA SENDROMU 
 
Bina ile ilgili hastalıklar ve hasta bina sendromunun en önemli nedenleri ısı yalıtımının ön plana çıktığı 
binalardaki yetersiz havalandırma koşulları, kimyasal ve mikrobiyal kirliliktir. Hasta bina sendromu 
belirli bir iç ortamdayken ortaya çıkan ve o ortam terk edildikten sonra kaybolan ve binada yaşayan 
kişilerin çoğunluğunu etkileyen semptomlar dizisidir. Bu semptomların iç ortama girildikten sonra 15–
30 dakika ile birkaç saat içinde başladığı ve binadan ayrıldıktan sonra 30 dk ile birkaç saat içinde 
düzeldiği bildirilmiştir [4,10,11].  
 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 1982 yılında, hasta bina sendromunda görülen semptomları 5 kategori 
altında listelemiştir: 
 
1. Göz, burun ve boğazda tahriş 
2. Nörolojik veya genel sağlık semptomları: baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, fiziksel ve 

zihinsel yorgunluk, hafıza kaybı, konsantrasyon eksikliği. 
3. Deride gözlenen tahriş: deride kızarıklık, ağrı, kaşıntı ve kuruluk. 
4. Nedeni belli olmayan aşırı duyarlılık reaksiyonları: astım olmayan kişilerde astım benzeri 

semptomlar, göz ve burun akıntısı. 
5. Koku ve tat bulguları: koku ve tat duyusunda değişiklikler [4,14]. 
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Yapılan çalışmalarda HBS’nda en sık gözlenen burun ve boğazı etkileyen (akıntı, tahriş, kızarıklık)  
semptomlar olup bunu sırasıyla konsantrasyon bozukluğu, gözlerde akıntı, kızarıklık, tahriş ve 
yorgunluk izlemiştir [15].  
 
HBS semptomlarının sağlık harcamalarını ve işgücü kayıplarını arttırdığı bilinen bir gerçektir. 
Amerikan Çevre Koruma Örgütü, 1993 yılı için Amerika Birleşik Devletleri’nde HSB kaynaklı sağlık 
harcamaları yıllık kaybının 60 milyar dolar olduğunu belirtmiştir [16].  
 
 
 
 
HBS’NA NEDEN OLAN FAKTÖRLER 
 
HBS oldukça kompleks bir sorun olup çok sayıda faktörden etkilenmektedir. Kişisel (yaş, cinsiyet, 
kişide var olan hastalıklar, meslek, sigara kullanımı, çocuklukta çevresel maruziyet), mikrobiyolojik 
(biyoaerosollar), kimyasal (CO2 konsantrasyonu, UOB), fiziksel (havalandırma sistemleri ve 
havalandırma oranı, evle ilgili faktörler, iç ortam sıcaklığı ve bağıl nem, duvardan duvara halı) ve 
psikolojik faktörlerin kombinasyonu HBS semptomlarının prevalansını artırmaktadır [2,3,4,9].   
 
 
Kişisel Faktörler 
 
Kişisel faktörlerden yaş ve cinsiyet HBS semptomlarının görülme sıklığını etkilemektedir. Yapılan 
çalışmalara göre kadınlar erkeklere göre daha hassas yapıdadırlar ve kadınların yaş kategorilerine 
göre duyarlılığı araştırıldığında ise 20-30’lu yaşlardaki kadınların 50’li yaşlarda olan kadınlara göre 
HBS’na daha duyarlı olduğu bildirilmiştir. Şahıslarda mevcut olan hastalıkların da HBS semptomları 
üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. Örneğin, saman nezlesi geçmişi olan şahıslarda HBS’yla ilişkili 
burun mukozası tahrişleri, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve astımı olanlarda da burun, 
boğaz, göz, deri tahrişleri ile konsantrasyonda bozulma gibi semptomlar genel HBS semptomlarından 
daha fazla görülmüştür. Migreni olanlarda ise baş ağrısı ve yorgunluk en sık görülen semptomlar 
arasındadır [14,17,18]. 
 
 
Mesleki Faktörler 
 
İç ortamın yetersiz koşullarının yanı sıra bireyin mesleği de kendi sağlığını tehdit etmektedir. Fotokopi, 
karbonsuz kağıt taşıma, uzun süre bilgisayar kullanımı ve video gösteri üniteleri gibi spesifik ofis 
işlerinde çalışma HBS semptomlarına duyarlılığı artırmaktadır. Haftada 20 saatten fazla video 
gösterim ünitesinde çalışanlarda, altı saatten daha uzun süre bilgisayar kullananlarda, fotokopi 
cihazlarına 5 metreden yakın olanlarda, burun, boğaz, baş ağrısı ve solunum yolu hastalıkları daha 
fazla görülmektedir. İş ortamının genişliği, çalışan kişi sayısının çok oluşu, çevresel kontrolün 
yetersizliği, iş yerinin mimarisi de HBS semptomların prevelansını etkilemektedir [9,15,18].   
 
 
Sigara Kullanımı 
 
Sigara dumanına maruz kalınan kapalı ortamlarda 4700 çeşit uçucu organik bileşik ve aerosol havaya 
salınmaktadır. Bu gazlardan en az 50 tanesinin karsinojen olduğu bilinmektedir. Sigara dumanın 
kendisi de Amerikan Çevre Koruma Örgütü (USEPA) tarafından “karsinojen” olarak tanımlanmıştır. 
Çok iyi havalandırılan iç ortamlarda bile sigara dumanına bağlı olarak aerosol ve gaz 
konsantrasyonları artmakta ve bu konsantrasyonlara maruz kalan kişilerde göz, burun ve boğazda 
tahriş ile allerjik deri reaksiyonları akut etkiler olarak gözlenmektedir. Kronik maruziyette ise KOAH, 
astım ve akciğer kanseri gibi hastalıklar sağlığı tehdit etmektedir [2,19]. 
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Çocuklukta Çevresel Maruziyet 
 
Özellikle allerjik ailelerin çocuklarında olmak üzere, yaşamın ilk aylarında yaygın allerjenlere maruz 
kalma atopi (aşırı duyarlılık) gelişme riskini artırmaktadır. Gebelikte annenin sigara içmesi kordon 
kanında Ig E (İmmünglobulin E) seviyelerinde artışa ve takip eden zamanda alerji gelişmesine neden 
olmaktadır. Çocukluk döneminde sigara dumanına maruz kalınması da bronşiyal yanıt, atopi, otitis 
media (orta kulak iltihabı) ve solunum sistemi hastalıkları gibi çocukluk döneminde görülen farklı 
hastalıklara zemin hazırlamaktadır. İç ortamın nemli olması, yakıt olarak odun kullanımı ve dış 
çevrenin kirliliği de çocuklar arasında solunum yolu hastalıkları görülme sıklığını artırabilmektedir. 
Ayrıca çocukluk döneminde sigara dumanına maruz kalmış kişilerde yetişkinlik döneminde atopi, nikel 
alerjisi ve HBS semptomlarının görülme sıklığının arttığı bildirilmektedir [2,10]. 
 
 
Mikrobiyolojik Faktörler 
 
Biyoaerosoller 
 
Allerjenler, mantar sporları, bakteriler, virüsler ve maytlar HBS semptomlarını tetikleyen başlıca 
aerosollerdir. İç ortam havasında yüksek oranda biyoaerosolların bulunması astım, allerjik rinit, aşırı 
duyarlılık pnömonisi ve hasta bina sendromu gibi hastalıklara neden olmaktadır [20]. Biyoaerosollar 
içinde alerjik reaksiyonlara en sık neden olan etmen küflerdir. Göz ve burun akıntısı, boğazda tahriş, 
öksürük ve hapşırık gibi orta derecede akut etkilerinin yanı sıra sinüzit ve astım gibi kronik hastalıklara 
da neden olmaktadır [4,9].  
 
Okul iç ortamında yapılan bir çalışma sonucuna göre solunum güçlüğü çeken bireylerin bulundukları 
ortamdaki bakteri sayısının, solunum güçlüğü şikâyeti olmayan bireylerin bulundukları ortamdaki 
bakteri sayısından daha fazla olduğu tespit edilmiştir [21]. 
 
 
Kimyasal Faktörler 
 
CO2 Konsantrasyonu 
 
İç ortamda CO2 konsantrasyonunun 800 ppm’in üzerinde olması ile HBS semptomlarının görülme 
sıklığı artmaktadır. Bazı çalışmalarda CO2 konsantrasyonu ile HBS semptomları arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmamasına rağmen yüksek CO2 konsantrasyonları iç ortam havasının kirliliğinin göstergesi 
olarak kabul edilmektedir [9,10,18].  
 
 
Uçucu Organik Bileşikler 
 
Uçucu organik bileşiklere maruz kalma durumu HBS’nin başlıca nedenlerinden birisidir. Duman odası 
deneylerinde UOB’lere maruz kalan bireylerde HBS semptomlarının oluştuğu gözlemlenmiştir. Yapılan 
çalışmalarda iç ortamlarda sıklıkla varlıkları belirlenen toplam 20 uçucu organik bileşikten oluşan bir 
gaz karışımının 5 mg/m3’lük konsantrasyonuna 2 saat süreyle maruz kalan bireylerde göz, burun ve 
boğazda tahriş, aynı karışımın 25 mg/m3’lük konsantrasyonuna 4 saat süreyle maruz kalan bireylerde 
ise solunum yollarında enfeksiyon semptomlarının varlığı rapor edilmiştir [3,4,10,11].  
 
 
Fiziksel Faktörler 
 
Havalandırma Sistemleri ve Havalandırma Oranı 
 
İç ortamdaki hava, dış ortamdaki havayla üç şekilde karışabilmektedir: (1) infiltrasyon, kapı, pencere, 
çerçeve ve baca gibi boşluklardan. (2) kapı ve pencerelerin açılıp kapatılmasıyla gerçekleşen doğal 
havalandırma (3) iç ortama hava sağlayan veya iç ortamdaki havayı dışarı atan fanların kullanıldığı 
havalandırma sistemleri [2]. HBS semptomlarının görülme sıklığı kullanılan havalandırma sisteminin 
türüne göre değişir. İç ortama hava sağlayan havalandırma sistemlerinin kullanıldığı binalarda çalışan 
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bireylerde görülen mukozal tahriş semptomunun, iç ortam havasını dışarıya atan fanların kullanıldığı 
binalarda çalışan bireylere göre daha sık olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni olarak havalandırma 
cihazlarının bakteriler ve mantarlar gibi biyoaerosolları iç ortama yayması düşünülmektedir. Ayrıca 
yapılan bir başka çalışma sonucuna göre ise iyi havalandırılan binalarda HBS semptomlarının 
prevalansının azaldığı rapor edilmiştir [3,9,22].  
 
Havalandırma oranının yetersiz olduğu binaları tanımlamak için “Kapalı Bina Sendromu” terimi 
kullanılmaktadır. ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers) standartlarına göre iç ortam havalandırma oranı en az 15 ft3/dak/kişi (≈ 7 L/s/kişi) olarak 
belirtilmiştir [23]. İç ortamın toplam taze hava değişimi/gereksinimi sayısı saatte 4–6 kez olarak 
verilmektedir [24]. İç ortam havalandırma oranının 10 L/s/kişi’den az olması durumunda HBS 
semptomlarında artış olduğu gözlemlenmiştir [9].  
 
 
Evle İlgili Faktörler 
 
Danish Town Hall çalışmasında, oturulmakta olan evle ilgili faktörler araştırılmıştır. Araştırma 
sonucuna göre, yaşanılan eve ait olumsuz iç ortam koşulları ile genel HBS semptomları arasında ilişki 
bulunmuştur. Danimarka’da yapılan başka bir çalışmada ise evde sigara içme, kalabalık yaşama, 
teraslı evde oturma, binada nem ve küfün olması baş ağrısı ve mukozal irritasyon semptomlarına 
duyarlılığı artırdığı bildirilmiştir [9,10]. 
 
 
İç Ortam Sıcaklığı ve Bağıl Nem 
 
ASHRAE iç ortamlar için en uygun sıcaklığın 20–23 °C ve bağıl nem oranının ise %30–60 arasında 
olması gerektiğini bildirmektedir [25]. İç mekan sıcaklığının 22–23 °C’nin üstüne çıktığı durumlarda 
mukozal tahriş ve genel semptomlarda artış gözlenmiştir. Bunun nedeninin, sıcaklık yükselmesine 
bağlı olarak iç ortamda bulunan UOB konsantrasyonlarındaki artış olarak belirlenmiştir. Nemli 
ortamlarda yaşamak ta HBS semptomlarına yatkınlığı artırmaktadır. Nemli ortamlarda yaşayan kadın 
ve çocuklarla, astım hikayesi olan kişilerde solunum sistemi hastalıklarının görülme sıklığı yüksektir. 
Yine nem oranı düşük ortamlarda ise deriye ait semptomların (kızarıklık, tahriş, kaşıntı) var olduğu 
gözlemlenmiştir [10].   
 
 
Duvardan Duvara Halı 
 
Yaklaşık 100 farklı UOB’in salındığı tespit edilen halıların iç ortamlarda duvardan döşenmesi, 
bireylerin HBS semptomlarına yatkınlığını artırmaktadır. Ayrıca, halıda bakteri, küf ve mantar 
toksinlerinin birikimi akciğerlerde allerjik reaksiyonları tetikleyen semptomlara da neden olmaktadır. Bu 
halıların kaplanılan iç ortamlardan kaldırılması sonucunda, HBS semptomlarında önemli derecede 
azalmaların olduğu gözlemlenmiştir [2,10].  
 
 
Psikolojik Faktörler 
 
Vücutta fizyolojik değişikliklere neden olan stres, bağışıklık sistemini etkilediğinden dolayı çeşitli 
hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle iş ortamında yaşanılan stresin, HBS‘nda görülen 
semptomların tetiklenmesinde bir etken olduğu bilinmektedir [14,18].  
 
 
 
HASTA BİNA SENDROMUNUN ÖNLENMESİ 
 
Hasta bina sendromuna bağlı olarak görülen semptomları azaltabilmek için hem kirletici 
emisyonlarının azaltılması hem de uygun iklimlendirme şartlarının sağlanması gereklidir. Bu amaçla 
aşağıda verilen öneriler göz önünde bulundurulmalıdır: 
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1. İç ortamdaki halı, mobilya ve ofis araçlarından kaynaklanan emisyonların azaltılması için düşük 
emisyonlu ürünler satın alınıp kullanılmalıdır.  

2. Temizlik malzemeleri, oda spreyleri, kozmetik ürünler (deodorant, parfüm vs.), boya, vernik ve 
çözücüler mümkün olduğunca az kullanılmalı ve saklanırken kapakları sıkıca kapatılmalıdır  

3. Kapalı ortamlarda tütün mamullerinin kullanımının yasaklanmalı,  
4. Gebelikte tütün mamulleri kullanılmamalı ve tütün dumanına maruz kalınmamalı 
5. Yanma sonucunda ortama salınan gazların kontrolü için de yemek ısıtma ve pişirme işlemlerinde 

aspiratör veya havalandırma fanları kullanılmalıdır.  
6. Soba ile ısıtılan ortamlarda, sobaların bağlı olduğu bacalar yılda bir kez temizlenmelidir. 
7. Biyoaerosolların kontrolü için ise ev ve ofis gibi iç ortamlar iyi temizlenmeli ve tozlardan 

arındırılmalıdır.  
8. Mutfak ve banyo gibi nemli ortamlar sık havalandırılmalı, su sızıntıları önlenmeli ve aşırı nem 

oluşması engellenmelidir. 
9. Özellikle mutfak, banyo gibi ıslak zeminler ile çocuk ve oturma odaları mümkün olduğunca halı ve 

benzeri malzeme ile kaplanmamalıdır. 
10. İç ortam kirleticilerinin neden olduğu riskleri önlemede emisyonların kontrolü tek başına yeterli 

olmayıp iklimlendirme koşullarının da uygun şekilde ayarlanması gerekir.  
11. Dijital baskı atölyeleri ve kuru temizleyiciler gibi iç ortam kirleticilerine maruziyetin çok olduğu 

işyerleri iyi havalandırılmalıdır.   
12. Anlaşılması zor ve oldukça karmaşık olan bu sendromun altında yatan nedenler araştırılırken 

hastadan detaylı bir anamnez/öykü alınmalı ve yaşadığı/çalıştığı ortamın nitelikleri ayrıntılı bir 
şekilde sorgulanmalıdır. Bu sorgulamaların sistematik yapılabilmesi için kontrol listeleri 
oluşturulmalıdır. 

13. Çalışanlara iş ortamına bağlı stresörlerden uzak durulmasını sağlamaya yönelik stresle baş 
etmeye yönelik eğitimler verilmelidir. 

14. HBS oldukça kompleks bir sorun olduğu için çözümü farklı disiplinlerden uzmanların ortak 
çalışmasını gerektirmektedir. HBS’ye bağlı semptomların önlenmesi için mimarlar, mühendisler 
(çevre, makina vb.) ve sağlık personeli (hekim, hemşire, çevre teknikeri) işbirliği halinde 
çalışmalıdır.  

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Hasta bina sendromu, ısı yalıtımının ön planda olduğu ve iyi havalandırılmayan iç ortamlarda bulunan 
kişilerde, iç ortam hava kirleticilerinin konsantrasyonlarındaki artışa bağlı olarak görülen semptomlar 
dizisidir. Göz, burun ve boğazda akıntı ve tahriş, baş ağrısı ve baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk 
ve halsizlik, konsantrasyon bozukluğu, deride tahriş ve kızarıklık sıklıkla görülen semptomlardır. Bu 
semptomlar bina içinde girildikten belli bir süre sonra başlar ve iç ortamın terk edilmesiyle düzelme 
eğilimindedir. Hasta bina sendromunun nedenleri araştırıldığında sorunun oldukça kompleks olduğu 
ve fiziksel ortam koşullarıyla, kimyasal ve biyolojik iç ortam kirleticileri ve kişisel faktörlere bağlı olduğu 
belirtilmiştir. Hasta bina sendromuna bağlı gözlenen semptomların önlenebilmesi için iç ortamda 
uygun iklimlendirme koşulları sağlanmalı ve bina içerisinde iç ortam kirleticilerinin emisyonları 
azaltılmalıdır.  
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ÖZET 
 
Son 20 yılda dünya çapında yapılan bir çok çalışma hava kirliliğinin kültürel ve tarihi yapılara ve 
malzemelere zarar verdiğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Müzeler, galeriler, kütüphaneler ve 
arşivler hava kalitesi faktörü dikkate alındığında önemli bir risk altındadır. Ülkemizde de tarihi ve 
kültürel yapının korunmasına yönelik yapılan/yapılacak olan çalışmalara ve uygulamalara hava 
kalitesinin etkilerinin ve yol açtığı hasarların incelenerek bertaraf edilmesi için yapılacak uygulamaları 
da dahil etmek artık bir zorunluluktur. Müzeler ve tarihi binalarda muhafaza edilen, depolanan ve 
sunulan tarihi ve kültürel mirasın iç ortam hava kalitesi parametrelerinden ne ölçüde etkilendiği konulu 
inceleme ve araştırma çalışmaları henüz ülkemizde çalışılmaya ve uygulanmaya başlanmamış bir 
konudur. Bu çalışmada kapalı alanlarda (iç ortamlarda) korunan, saklanan veya sergilenen tarihi ve 
kültürel mirasımızın önemli parçaları olan eserlerin hava kirleticilerinden nasıl etkilendiklerinin 
incelenmesi, risk değerlendirmesi ve kontrol yöntemlerinin belirlenmesi çerçevesinde uluslararası ve 
ulusal ölçekte yapılmış olan çalışma ve uygulamalar incelenerek derlenmiş ve ülkemizde benzer 
uygulamaların yapılması sürecince karşılaşılabilecek uygulama zorlukları tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Tarihi eserler, hava kirliliği, risk yönetimi, değer yönetimi, pasif örnekleme 
 
 
ABSTRACT 
 
In the last two decades, according to many workers, it has been clearly understood that air pollution 
has obvious damaging effects on cultural and historical places and objects. Indoor air quality of 
museums, galleries, libraries and archives is considered as important risk factor. In our country, the 
efforts and practices, which are done/has to be done to protect historical and cultural places are 
oriented to cure and put aside the effect of air pollution, should obviously take into consideration the 
damage that it causes. The issue of the investigation and evaluation the effect of indoor air quality 
parameters on the conservation and protection of museums and heritage buildings, stored and 
exhibited historical and cultural heritage is growing steadily. In this work; the effects of air pollutants 
were investigated, a risk assessment method was proposed and suitable control methods were 
highlighted for the protected, preserved or exhibited historical and cultural heritage in an indoor 
environment. 
 
Key Words: Heritage, air pollution, risk assessment, managing value, passive sampling 
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1. GİRİŞ 
 
Tarihi ve kültürel değeri olan koleksiyonların, depolandığı ve sergilendiği ortamlarda, binalarda ve 
müzelerde zaman içersinde zarar gördükleri, hasara, yıpranmaya ve çürümeye maruz kaldıkları 
bilinmektedir. Bu hasarların temelde en önemli (birincil) nedenleri; bulundukları, sergilendikleri ve 
saklandıkları ortamların sıcaklığı (T, °C), nispi nem değerleri (RH, %), ışık miktarı ve oranları, hava 
kirliliği, böcekler ve diğer istenmeyen zararlı canlılar ve belki de en önemlisi insanlar olarak 
sıralanabilir. Yanlış yönetim ve dikkatsizlik bu faktörleri tetikleyen ve meydana gelecek hasarların 
artmasına veya daha kısa süre içersinde gerçekleşmesine neden olan ikincil bir faktördür. Bu 
faktörlerin her birisinin tam anlamıyla kontrol altında tutulması neredeyse imkânsız olmasına rağmen, 
en azından kontrol edilebilir veya izin verilebilir seviyelere çekilmesi mümkündür.  
 
Her ne kadar insan kaynaklı etkenler içersinde yer alıyormuş gibi görünse de müzelerde ve sergi 
salonlarında saklanan ve sergilenen eserleri tehdit eden iç ortam hava kirleticileri doğal yollarla da 
yayılabilmektedirler. Son 20 yılda yapılan birçok çalışma hava kirliliğinin kültürel ve tarihi yapılara ve 
eserlere zarar verdiğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Müzeler, galeriler, kütüphaneler ve arşivler 
bu faktör dikkate alındığında önemli bir risk altındadır. Çürüme devamlı ve yavaş bir işlemdir. Devamlı 
hava kirliliğine maruziyet bu işlemin birçok eser üzerinde hızlanmasına ve şiddetinin artırmasına 
neden olmaktadır.  
 
Eserlerin sunulduğu mekânların coğrafi konumu ve fiziksel özellikleri kirletici maruziyetlerini etkileyen 
önemli parametreleri belirlemektedir. Mesela denize yakın bir bölgede bulunan bir mekânın açık bir 
şekilde atmosferik nemle beraber deniz tuzlarının da korozif etkisine maruz kalabileceği net olarak 
görülmektedir [1]. Bu tip mekânlarda sadece nem ve sıcaklık parametrelerinin dikkate alınması 
sunulan ve saklanan eserlerin korunmasında yeterli olmayacaktır. 
 
Gelişmiş ülkeler ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, müzelerde iç ortam hava kalitesinin, hava 
kirleticileri açısından yönetilmesi ve kontrol edilmesi amacıyla çalışmalar yapmakta ve konuyla ilgili 
yönergelerle yaptırım uygulamaktadırlar [2,3]. Ülkemizde ise iç ortam hava kirleticilerinin müzelerde ve 
tarihi mekânlarda sergilenen ve saklanan eserler üzerindeki etkileri henüz çalışılmaya başlanmış bir 
konu değildir. Bu konuyla ilgili herhangi bir yönerge veya uygulama da bulunmamaktadır. Bu nedenle 
yapılmış çalışmalar değerlendirilirken ulusal literatürdeki eksiklik nedeniyle sadece uluslararası 
literatürde bu konuda yapılmış çalışmaların derlemesi yapılacaktır. 
 
Bu çalışmanın amacı dünya genelinde iç ortam hava kirleticilerinin müzelerde ve tarihi mekânlarda 
sergilenen ve saklanan eserler üzerindeki etkileri konusunda yapılan çalışmaları inceleyerek, önemli 
kirletici türlerini ve kaynaklarını belirlemek, kontrol stratejilerini derlemek ve ülkemizde bu noktada 
yapılacak uygulama ve bilimsel çalışmalarda karşılaşılabilecek zorluklara dikkat çekmektir.  
 
 
 
 
2. DEĞER VE RİSK YÖNETİMİ 
 
Tarih ve kültürel eserlerin korunmasında ilk olarak dikkat edilmesi gereken husus eserin anlamı veya 
daha geniş bir ifadeyle değeridir. Burada kast ettiğimiz sadece mali değeri değil objenin tarihi, kültürel, 
eğitimsel, içeriksel, politik, malzeme, vs. gibi niteliksel ve niceliksel tüm değerleridir. Bu noktadan 
bakıldığında koleksiyon yönetimine veya eserlerin saklanması ve korunmasına yönelik yönetim 
uygulamalarına “Değer Yönetimi” yönüyle bakmak gerekmektedir. Tarihi eserlerin değer yönetiminin 
üç ana bileşende ele alınması bazı araştırmacılar tarafından önerilmiştir [4,5]. Buna göre eserlerin 
fayda getirecek şekilde kullanılması (mesela halkın ziyaretine açılması gibi), geliştirilmesi (mesela yeni 
eserler eklenmesi ya da mevcut eserler üzerinde bilimsel çalışmalar yapılarak değer ve içeriksel 
anlamının artırılması) ve korunması tarihi ve kültürel eserlerin yönetiminde uygulanacak değer 
yönetimi uygulamasının üç temel aşamasını oluşturmaktadır. Özelikle koruma aşaması bu değerlerin 
gelecek nesillere ve zaman dilimlerine sağlıklı ve sağlam bir şekilde taşınabilmesi için gerektiğinde her 
türlü maliyetin sarf ve seferber edilmesi gereken bir aşama olarak göze çarpmaktadır.  
 



  ___________________________________________ 601 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

Koruma aşamasının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için eserler üzerinde oluşabilecek risklerin 
gruplanması gerekir. Çok nadir gerçekleşebilecek felaketler nedeniyle oluşan riskler (yangın gibi), 
arada sırada gerçekleşme ihtimali olan riskler (mesela; bir el yazması eserin üzerine çay dökülmesi) 
ve devamlı şekilde hasar etkisi oluşturan riskler (devamlı olarak nem, ışık ve kirleticilere maruziyet 
gibi) üç temel risk grubudur [4]. Risk yönetimi prensibiyle ele alındığında ortaya çıkacak hasarların 
aynı derecede yok edici ve zarar verici olması her risk grubunun aynı önem ve ciddiyetle ele 
alınmasını, engellenmesi veya önlenmesine yönelik tedbir ve uygulamaların yapılmasını 
gerektirmektedir. Değer ve Risk Yönetimi açısından kirleticilere maruziyet önemli bir risk grubudur ve 
bu konuda ulusal uygulamalara da bir an önce başlanmalıdır. 
 
Devamlı hasara neden olduğunu söylediğimiz kirleticiler ve iç ortam şartlarına maruziyetin risk 
yönetimi yapılarken veya planlanırken iki aşamalı bir sistemin ayrı ayrı veya paralel olarak kullanılması 
birçok araştırmacı tarafından önerilmiştir [6,7]. Bu iki aşamanın bir tanesi laboratuar ortamında 
yapılması mümkün olan veya yapılması önerilen hızlandırılmış maruziyet ve deformasyon testlerini, 
diğeri ise yerinde (in-situ) maruziyet etkilerinin ve kirletici derişimlerinin izlenmesini içermektedir. Bu 
noktadan bakıldığında her bir müze ortamı için yapılacak çalışmaların son derece değişken sonuçlar 
vereceği ve vakaya özel sonuçları içereceği söylenebilir.  Dolayısıyla her bir müze için bu tip risk 
yönetim ve izleme çalışmalarının başlatılması veya uygulanması, ilgili müzenin Değer ve Risk 
Yönetimi açısından en önemli bileşenlerden birisini oluşturmaktadır [7]. 
 
Tarihi objelerin kirletici maruziyeti nedeniyle karşı karşıya kaldıkları risklerin değerlendirilmesi amacıyla 
ilk çalışmalardan birisini Ashley-Smith (1999) yapmıştır [8]. Bu çalışmada potansiyel riskler belirlenmiş 
ve değerlendirilmiştir. Kirletici maruziyet dozları ve etkileri de detaylarıyla incelenmiştir. Müze Risk 
Yönetim Planına Dahil edilmesi gereken kirleticilerin listesi bir diyagram üzerinde Şekil 1’de verilmiştir.  
 

Müze Risk Yönetim Planı
Kirletici Listesi

İç ortam kaynaklı kirleticiler

Gaz Kirleticiler Partiküller

Organik asitler

Formaldehit

Uçucu organik 
bileşikler

Organik tozlar

Dış ortam kaynaklı kirleticiler

Gaz Kirleticiler Partiküller

SO2

O3

CO2

NO

HF

NH3

İs

İnorganikler 
(Endüstriyel 

kaynaklı)

 
 

Şekil 1. Müze Risk Yönetim Planına Dahil Edilmesi Gereken Kirleticiler. 
 
Müzeler için kirleticilerin risk yönetimi yapılırken yapılması gereken bir diğer işlem çevrelerin mikro-
çevreden makro-çevreye kadar belirlenmesidir. Mikro-çevreler eserlerin saklandığı kabin ve 
çekmeceler olarak düşünülebilir, makro-çevre ise binanın iç ve dış ortamlarını entegre olarak ele alan 
çevredir. Çevre değerlendirmesinde esas alınacak risk yönetim planı Şekil 2’de verilmiştir.  
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Dış veya tüm binayı çevreleyen ortamın incelenmesi ve potansiyel risklerin 
belirlenmesi 

Binanın tümünün incelenmesi ve potansiyel risklerin tasnifi 

Objeleri ve mikro çevreleri kapsayan odaların 
belirlenmesi ve incelenmesi 

Objelerin bulunduğu mikro-çevrelerin belirlenmesi 

Müzenin oda ve bölümlerindeki objelerin 
ve koleksiyonların malzeme türlerinin 

belirlenmesi, 
Potansiyel kirletici türünün ve 
kirletici etkilerinin belirlenmesi

 
 

Şekil 2. Müze İç Ortam Kirletici Risk Yönetim Planı. 
 
 
 
 
3. İÇ ORTAM HAVA KİRLETİCİLERİ VE KAYNAKLARI 
 
Müze ve tarihi binaların iç ortamlarında eserler üzerinde tahribat yapabilecek kirletici türleri genel 
başlıklar altında; kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2), ozon (O3), hidrojen sülfit (H2S), formik asit 
(HCOOH), formaldehit (HCHO), asetik asit (CH3COOH) ve partikül madde (PM) olarak verilebilir. Bu 
kirleticilere ilave olarak bir dizi özel organik ve inorganik kirleticiler de gerekli görülmesi durumunda, 
mesela özel emisyon kaynaklarına yakınlık gibi, incelemeye alınmalıdır. 
 
Bilindiği üzere kükürt dioksit, azot oksit ve ozon temel hava kirleticileri içersinde sayılan gaz 
kirleticilerdir. Son 30 yılda bu kirleticiler üzerinde birçok çalışma yapılmıştır ve kimyasal özellikleri 
nedeniyle tarihi objeler üzerinde meydana getirdiği etkiler detaylarıyla araştırılmak suretiyle literatüre 
önemli bilgiler kazandırılmıştır [9-15]. 
 
İç ortamlarda bulunan malzemeler üzerinde hasara ve deformasyona neden olan kirleticilerin, 
malzeme yüzeyleri ile etkileşime geçmesi için en etkin parametre depolanma işlemidir. İç ortamlarda 
bulunan asidik gazlar özellikle bu mekanizma ile yüzeylerde depolanırlar. Kompleks kimyasal işlemler 
sonrasında temel asidik gazlar nitrik ve nitröz asitlere (HNO3, HONO), sülfat, nitrat veya partiküler 
madde formlarına dönüşebilirler.  
 
Hava ortamındaki asitlilik çok büyük oranla temel kirleticiler olarak kabul edilen kükürt ve azot 
oksitlerden meydana gelmekte ve bu türler endüstriyel faaliyetler, ulaşım ve yanma işlemleri 
sonrasında atmosfere yayılmakta ve sonrasında dış ortamlardan iç ortamlara taşınmaktadır. 
Atmosfere kükürt sadece insan kaynaklı değil doğal işlemler sonrasında da atılabilmektedir, 
günümüzde en önemli doğal kükürt kaynağının denizlerdeki biyolojik işlemler sonrasında atmosfere 
yayılması yoluyla olduğu bilinmektedir.  
 
Müze, kilise, galeriler, tarihi ve kültürel binalar, vb. yapılarda belirli düzeylerde bu tip kirleticilerin varlığı 
günümüzde yapılan birçok çalışma ile ortaya konuşmuştur. Hatta bazı çalışmalarda asidik gaz 
türlerinin müze ortamlarında dış ortamlardan daha yüksek seviyelere çıktığını rapor edilmiştir [14,16]. 
Özellikle mermer yüzeylerinde SO2 gazının kalsit ile girdiği etkileşim sonrasında jips oluşumu 
gözlendiği ve mermerden yapılmış eserlerin bu yolla önemli hasarlara uğradığı iyi bilinmektedir [14]. 
Çok iyi bilinen bu etkinin yanı sıra iç ortamlarda bulunan SO2 kirleticisi hemen hemen tüm malzemeler 
üzerinde belirgin hasar ve bozulmalara neden olabilmektedir.  
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Yapmış olduğumuz derleme sonucunda incelemiş olduğumuz kirleticilerin müze ve tarihi mekanlardaki 
eserler ve malzemeler üzerindeki etkileri Tablo 1’de verilmiştir. Konuyla ilgili yazılmış en önemli iki 
derleme (review) makalesi Brimblecombe [2], Baer ve Banks [17] tarafından yazılmıştır. Her iki makale 
de müzelerdeki iç ortam hava kalite parametrelerinin objeler üzerindeki etkileri tartışılmış ve 
incelenmiştir. Okuyucunun kirleticilerin müze ortamlarında bulunan kirleticilere etkileri konusunda 
detaylı bilgi için bu iki yayına başvurmasını öneririz. 
 
Tablo 1. Kirleticilerin Temel Malzemeler Üzerinde Meydana Getirdikleri Zararlı Etkiler [3, 18-24]. 
 

Malzeme Etki tipi Etkili kirletici türü 
Resimler (yağlı boya, vs türü el 

yapımı) 
Renksizleşme, solma, kirlenme, 

lekelenme 
SO2, H2S, alkali toz 

parçacıkları 
Kağıtlar Renksizleşme, solma, gevrekleşme SO2 

Metaller Korozyon, kararma SO2, H2S,  HCOOH, 
CH3COOH, HCHO 

Fotoğraflar Kükürtlenme, mikro bozulmalar SO2, H2S, 

Tekstil ürünleri Dayanım mukavemetinde azalma, 
lekelenme SO2, NO2 

Tekstil boyaları Solma, renk değişimleri O3, NO2 

Deri Zayıflama, yüzeylerin tozlaşması ve 
yıpranması SO2 

Kauçuk, lastik Çatlak oluşumu O3 
 
Bilinen temel kirleticilere ilave olarak aldehitler ve organik asitlerde müze ortamlarında izlenmesi 
önerilen ve eserler üzerinde çürüme ve deformasyona neden olan kirleticilerdir. İç ortamlarda 
gözlenen aldehit ve organik asitlerin temel kaynakları; kabin ve iç ortamın dekorasyonunu imalatı 
esnasında kullanılan ağaç ve muhtelif ahşap malzemeler, yapıştırıcı ve tutkal malzemeler, cila ve 
parlatıcılar, ve muhtelif boya malzemeleridir. Özellikle ahşap malzemeden yapılmış kabin ve 
mobilyaların bulunduğu mikro-çevrelerde aldehitler ve organik asitlerin izlenmesi tarihi eser risk 
yönetiminin çok önemli bir parçası olarak değerlendirilmiştir [25].  
 
Gümüş malzemelerin kirleticilerin maruziyeti altında gösterdiği korozyon davranışı ve korozyon 
mekanizması Graedel (1992) tarafından incelenmiştir [26]. Hava kirleticileri arasında en korozif etkiye 
sahip olanlar SO2, H2S, OCS, HCOOH, CH3COOH, HCHO türleri olarak belirlenmiştir. 
 
Nazaroff ve Cass’ın ?? yılında yayınladıkları bir çalışmada [27], iç ortamlarda bulunan kirleticilerin 
reaksiyon kinetikleri, derişim değişimleri ve etkileri matematiksel yollarla modelleme suretiyle bu tip 
kirleticilerin ortamlardaki davranışı açıklanmıştır. Özellikle iç ortamlarda bulunan kirleticilerin 
davranışının modellenmesi dış ortam modellerine göre daha başarılı sonuçlar vermekte ve daha basit 
modeller ve eşitlikler kullanmak suretiyle kirletici davranışları açıklanabilmektedir. İç ortam 
kirleticilerinin modellenmesi günümüzde de ilgi çeken ve üzerinde çalışmalar yapılması teşvik edilen 
bir konudur. 
 
İç ortamda bulunan kirleticilerden en temel üç tanesi olan NO2, O3 ve SO2 derişimlerinin tahmin 
edilmesi amacıyla geliştirilmiş Avrupa Birliği destekli bir proje olan IMPACT’den de burada bahsetmek 
yerinde olacaktır1. Bu proje kapsamında bir model geliştirilmiş ve dış ortam derişimlerinden yola 
çıkılarak iç ortamlardaki kirletici derişimlerinin tahmin edilebileceği, giderim ve depolanma hızlarının 
hesaplanabileceği bir araç (IMPACT) geliştirilmiştir. Özellikle iç ortam kirleticilerinin oluşumunun dış 
ortamdaki derişimlere bağlı olduğu düşünülürse, bu tip modellerin geliştirilmesi yönetici, araştırmacı ve 
planlamacılar için hem kolaylık hem de uygulama üstünlüğü kazandırabilecek yapıdadır.  
 
 
 
 
 
                                                      
1 Detaylı bilgi için bakınız: http://www.ucl.ac.uk/sustainableheritage/impact/  
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Müze ortamlarının iç ortam hava kalitesinin izlenerek değerlendirmesi son yıllarda daha da güncellik 
kazanmış bir konudur. Özelikle Avrupa ülkelerinde ve gelişmiş diğer ülkelerde her zaman güncelliğini 
koruyan ve ilgiyle çalışılmakta olan bir konudur. Yakın zamanda benzer konularda yapılmış bir çok 
yenilikçi yaklaşım ve çalışma kapsamında bir dizi müzede iç ortam kalitesi izlenerek bilimsel makaleler 
yayınlanmıştır [7, 28-31, 34]. 
 
 
 
4. DEPOLANMA VE GİDERİM 
 
Önceki bölümlerde depolanmanın iç ortamda bulunan kirletici türlerinin giderim mekanizmalarında en 
önemli rolü oynadığından bahsedilmişti. Tüm kirleticiler bulundukları ortamlardaki temas ettikleri tüm 
yüzeylerde kimyasal tepkimeler veya fiziksel birikme sonrasında depolanmak suretiyle giderilme 
eğilimindedirler. Mesela; azot oksitlerin yüzeylerde depolanması veya giderimi nitrik ve nitröz asit 
oluşumu şeklinde gerçekleşir. Bu iki türün oluşması için en önemli etken ortamda su bulunması yani 
nem oranının artmasıdır. Burada yüzeylerde oluşan veya depolanan nitrik asitin yüzeyin asit-baz 
yapısına bağlı olarak atmosfere yayılma eğiliminde olduğu, öte yandan nitröz asidin ise yüzeylerde 
emilerek depolanma veya yapışma eğiliminde olduğu unutulmamalıdır.  
 
Gaz türü kirleticilerin özellikle nitrik ve nitröz asit oluşumuna neden olan azot oksitlerin müze 
ortamlarında bulunan tarihi esere ve nesneler üzerindeki depolanma ve giderimleri Katsanos vd. [14] 
tarafından incelenmiştir. Bu çalışmanın bulgularına göre; yüzeylerde oluşan veya emilen nitröz asit 
tamamen emildiği yüzeyde kaldığı nitrik asidin ise %98’e varan oranlarda iç ortama geri yayıldığı 
bulunmuştur. Bu nedenle iç ortamlardaki HONO derişim değişimleri dış ortamlara göre çok yüksek 
oranlara ulaşabilmektedir. Aynı çalışmada çeşitli malzeme türleri için NO2 giderim ve depolanma 
oranları da hesaplanmıştır. Ortamda bulunan NO2’nin pyrex-cam malzemede giderim hızı 0,4 µg/saat 
iken bu değer naylon malzeme için 3,8 µg/saat değerine çıkmaktadır. 
 
Grøntoft ve Raychaudhure (2004) yapmış oldukları bir çalışmada çeşitli nem değerleri altında üç temel 
kirleticinin (NO2, O3 ve SO2) farklı yüzeylerdeki depolanma miktarlarını incelemişler ve literatürde daha 
önce yapılan çalışmalardaki verileri de derleyerek depolanma hızlarını hesaplamışlardır [15]. Bu 
çalışmada derlenen bilgilere göre en yüksek depolanma hızları NO2, O3 ve SO2 gazları için sırasıyla; 
yün halı (0,0919 cm/s), pamuk kumaş (0,109 cm/s), sert tahtalı ağaç (0,048 cm/s), en düşük 
depolanma hızları ise alüminyum (0,000698 cm/s, 0,0006 cm/s ve 0,002 cm/s) yüzeylerde 
gerçekleşmiştir. Bulgulara göre ortamdaki nispi nem değeri arttıkça kirletici depolanma/giderim hızları 
her bir kirletici için tüm malzemeler için artış göstermektedir.  
 
Gibson ve ark. [25] yaptıkları bir çalışmada müze ortamlarında saklanan eserlerin kabinetlerinin 
içersinde asetik asit ve formik asit derişimlerini pasif örnekleme yöntemiyle izlemiştir. Asetik asidin 
formik asitten çok daha yüksek değerlerde deriştiği gözlenmiştir. Bu durum beklenmeyen bir durum 
olarak değerlendirilmiş ve nedenleri formik asidin kabinetler içersinde bulunan kireçtaşı ve kurşun 
yüzeylerde depolanması ile ilgilendirilmiştir. Bu tip organik kirleticilerin eserler üzerindeki zararlı etkileri 
düşünüldüğünde ahşap değil metal kabinlerin kullanılması kontrol yöntemi olarak önerilmiştir. Aynı 
çalışmada İrlanda Kraliyet Müzesinde yapılan bir başka incelemede ise oldukça yüksek asetik asit ve 
formaldehit gözlenmiştir. Bu müzede ise aktif karbon bileşenli bezlerle kabinetler kaplanmış ve bu 
suretle organik gaz kontrolü sağlanmıştır.  
 
 
 
 
5. ÖRNEKLEME 
 
Müzelerde kirleticilerin izlenmesi için önerilebilecek en etkin yöntem küçük boyutlu ve estetik açıdan 
sorun oluşturmayacak, müze ruhuna uygun örnekleme alternatiflerinin veya örnekleyicilerin 
kullanılmasıdır. Bu durumda en etkin örnekleme yöntemleri pasif örnekleyiciler veya benzer mantıkla 
uygulanan izleme kuponları gibi alternatiflerdir.  
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Müze iç ortam hava kalitesine yönelik parametrelerin incelenmesinde veya örneklenmesinde yaygın 
olarak kullanılması önerilen yöntem pasif örnekleme yöntemidir. Çalışma parametreleri olarak 
belirttiğimiz kirleticilerin PM hariç hepsi pasif örnekleme yoluyla iç ortamlarda başarıyla 
örneklenebilmektedir. Bu kirleticilerin pasif ve aktif örnekleme yoluyla incelenmesi konusunda 
literatürde yeterli ve çok sayıda kaynak bulunmaktadır [19, 25, 32, 33]  
 
La Gennusa ve ark. [34] yaptıkları bir çalışmada İtalya’da bulunan bir müzede kirleticiler ve müze iç 
ortam şartlarının eserler üzerindeki korozif etkileri araştırmak için kirletici türlerine karşı hassas olan 
reaktif kuponlar kullanarak bir çalışma yapmışlar ve bu tip sistemlerin müzelerde kullanılmasını 
önermişlerdir. Bu araştırmacılar çok küçük boyutlarda ve yaklaşık 1 mm kalınlıkta mermer ve bakır 
alüminyum karışımı iki ayrı kuponu bu amaçla kullanarak uzun süreli (1 yıl) maruziyet sonrasında 
kuponlar üzerinde meydana gelen hasarları incelemek sureti ile bu çalışmada bilimsel bulgular elde 
etmişlerdir. 
 
 
 
 
7. UYGULAMAYA YÖNELİK PROBLEMLER 
 
Uygulamadaki en önemli sorunlardan birisi eski ve tarihi binaların (ülkemizde bu tip yapılar genelde 
müze olarak kullanılmaktadır) kendilerinin de bir tarihi ve kültürel eser olmasından kaynaklanan 
yapısal ve mekanik problemlerdir. Mesela bu tip binalarda mekanik havalandırma sistemleri (klima vb.) 
gibi modern uygulamaların kurulması veya uygulanması çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Bu tip 
sistemler modern müzelerde iklimlendirme ve kirlilik kontrolünde kullanılabilecek en iyi uygulama 
alternatifini oluşturmasına rağmen tarihi nitelik arz eden binalarda (mesela Dolmabahçe sarayı, 
Topkapı sarayı, gibi) birçok teknik, yasal ve estetik nedenlerle uygulanamazlar.  
 
İç ortam kirlilik kontrolünün mekanik sistemlerle yapılmasına yönelik bir uygulamanın yapılması 
benimsenirse, bu tip sistemlerin müze ruhuyla uyumsuz, gürültülü, kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyan, 
bakım izleme ve kontrol gerektiren sistemler oldukları unutulmamalıdır. Bu durum bu tip uygulamaların 
çoğu zaman yapılabilirliliğini ortadan kaldırmaktadır. 
 
Diğer önemli bir problem ise Değer Risk Yönetimi uygulamasının başlatıldığı bir müze içersinde 
kirleticilerin izlenmesi için kurulacak veya kullanılacak izleme sistemlerinin hem yer işgal etmesi hem 
de enerji ihtiyacı, gürültü, estetik gibi fiziksel problemler oluşturmasından dolayı kullanılabilirliliklerinin 
çoğu zaman imkânsız olmasıdır. Mesela iç ortam da toz örneklemesi için klasik gravimetrik 
örnekleyiciler müzelerde kullanılmaları oldukça zor ünitelerdir.  
 
Ülkemizde maalesef henüz uygulanmakta olan veya önerilmiş, müze ortamlarının iç ortam şartları ve 
kirletici parametrelerini bir arada ele alarak değerlendiren bir “Risk Durum İndeksi” bulunmamaktadır. 
Bu indeks her bir müze, saray, galeri vb. tarihi ve kültürel eserlerin muhafaza edildiği ve sergilendiği 
alan ve binalar için ayrı planlanarak uygulamaya konulması gereken yönetim sisteminin bir parçası 
niteliğindedir.  
 
Bu derleme çalışması kapsamında iç ortam hava kalitesinin müzeler ve tarihi bina envanterinde 
bulunan eserlere etkilerinin araştırılması, risk değerlendirmesi ve uygun kontrol sistemlerinin 
önerilmesi için uluslar arası literatürde yapılmış olan çalışmalar değerlendirilmiş ve ülkemizin 
bulunduğu durum açık olarak ortaya konulmuştur. Bu konuda gerekli araştırma ve yatırımlar yapılarak 
tarihi ve kültürel mirasımızın sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere ve yüzyıllara aktarılabilmesi 
sağlanabilir. Bu yönde çalışmalara acilen başlanmalıdır. 
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MATERYAL ANALİZİ VE ODA DENEYLERİ İLE İÇ ORTAM 
KİRLETİCİLERİNİN TESPİTİ  

 
 

Sibel MENTEŞE 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Materyal analizi ve oda deneyleri iç ortam kirleticilerinin kaynaklarının tespit edilmesinde kullanılan 
önemli metotlardır. İç ortamlarda sıklıkla kullanılan mobilya, halı, duvar kağıdı gibi dekoratif 
malzemeler ile duvar boyası ve izolasyon malzemeleri gibi inşa malzemelerinin içerdikleri kirletici 
emisyon potansiyelleri bu metotlar kullanılarak tespit edilebilir. Bu materyallerin neden olduğu 
emisyonlar; sıcaklık, bağıl nem, hava değişim hızı gibi parametrelerin sabit tutulduğu, belirli yükleme 
faktörüne ve hacme sahip inert odalar kullanılarak belirlenebilmektedir. Bu testler, tespit edilmesi 
hedeflenen kirletici türüne ve analizi yapılacak materyalin türüne göre standardize edilmiştir. ISO 
standartları ile Japonya ve Amerika gibi bazı ülkelerin geliştirdiği standartlar kullanılarak materyal 
analizleri birçok ülkede yapılabilmektedir. Özellikle ithal bir materyalin yurt içine girişinde ve ihracatı 
yapılacak materyalin teslim edileceği ülkenin (varsa) standartlarına uygun olma mecburiyeti vardır. Bu 
testlerin sonuçları uluslararası ticaretin de konusudur. Bu konu iç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi 
için atılması gereken ilk adımın, yani kullanılan malzemelerin düşük-emisyon yayma özelliğinde 
olmalarını sağlama şartını gerçekleştirmek için materyal analizine işaret etmektedir. Ülkemizde bu 
konu ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Bu çalışmada, çeşitli iç ortam kirletici potansiyeline 
sahip materyallerin nasıl analiz edildiği ve oda deneylerinin prensipleri incelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: İç ortam hava kirleticileri, oda deneyi, materyal analizi. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Material analysis and chamber tests are important methods, applied for determination the sources of 
indoor air pollutants. Pollutant emitting potentials of decorative products such as furniture, carpet, and 
wall cover and building products like paint and insulation materials can be assessed using these 
methods. Emissions from these materials can be estimated in inert chambers in which parameters 
such as temperature, relative humidity, and air exchange rate are kept constant. These tests have 
been standardized according to target pollutant and material to be tested. Material analysis is 
commonly being applied in many countries using ISO standards and standards developed by 
countries such as Japan and USA. In particular, when an import good enters a country and country, in 
which good to be export have standards, good has to be up to standards. Results of these tests are 
also a subject of international trade. This subject indicates that the first step to improve the indoor air 
quality is applying material analysis providing low-emitting materials. No study is being done in our 
country regarding this issue. In this study, analyze techniques of several materials, which have 
potential to be indoor air pollutants, and principles of chamber tests were investigated. 
 
Key Words: Indoor air pollutants, chamber test, material analysis. 
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1. GİRİŞ 
 
İç ortamlarda sıklıkla kullanılan mobilya, halı, duvar kağıdı gibi dekoratif malzemeler ile duvar boyası 
ve izolasyon malzemeleri gibi inşa malzemelerinin içerdikleri emisyon salma potansiyellerinin 
üreticilerin kalite standartlarına uyumu, tüketicinin ise haklarının ve sağlığının korunması için 
belirlenmesi gereklidir. Materyal analizi ve oda deneyleri iç ortam kirleticilerinin kaynaklarının tespit 
edilmesinde kullanılan önemli metotlardır. Bu materyallerin neden olduğu emisyonlar; sıcaklık, bağıl 
nem, hava değişim hızı gibi parametrelerin sabit tutulduğu, belirli yükleme faktörüne ve hacme sahip, 
temiz hava kaynağı ile sirküle edilen inert odalar kullanılarak belirlenebilmektedir. Test odaları, 
paslanmaz çelik veya cam malzemeden yapılarak yutak ve hafıza etkileri olabildiğince azaltılmaya 
çalışılmaktadır. Bu testler, tespit edilmesi hedeflenen kirletici türüne ve analizi yapılacak materyalin 
türüne göre standardize edilmiştir.  
 
Bu çalışmada standart olarak kabul edilmiş materyal testleri ve oda deneylerinin en çok uygulandığı iç 
ortam kirleticileri olan uçucu organik bileşikler (UOB) ve formaldehitin emisyon hızlarının ölçümünde 
kullanılan ISO, ASTM ve Japon standartları hakkında özet bilgi verilmektedir. Bu çalışmada ayrıca, 
kontrollü oda deneylerinin iç ortam hava kalitesi açısından kullanıldığı diğer alanlar anlatılmaktadır. Bu 
testlerin ülkemizde üretilen ürünler ve ülkemize yurt dışından ithal edilen ürünlerin yurt içine alınması 
aşamasında uygulanması gerekliliğini özellikle vurgulamak gerekir. Zira, kullandığımız bir çok 
malzeme çeşitli kimyasallardan yapılmakta veya ömürlerinin arttırılması için katkı malzemesi de 
denilen çeşitli kimyasallar ile işlem görmektedir. Tüketiciler, çoğu zaman satın aldıkları ürünlerin 
bileşimini, orijinini ve olası sağlık etkileri konusunda bilgi amaçlı etiketleme sisteminden 
faydalanamadıkları için kullandıkları ürünlerin uzun vadedeki etkilerinden habersizdir. Özellikle ithal bir 
materyalin yurt içine girişinde ve ihracatı yapılacak materyalin teslim edileceği ülkenin (varsa) 
standartlarına uygun olma mecburiyeti vardır. Bu testlerin sonuçları uluslararası ticaretin de konusu 
olan bu testler, iç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi için atılması gereken ilk adımın, yani kullanılan 
malzemelerin düşük-emisyon yayma özelliğinde olmalarını sağlama şartını gerçekleştirmek için 
materyal analizine işaret etmektedir. 
 
 
 
 
2. MATERYAL ANALİZİ VE EMİSYON TESTİ 
 
 
2.1. UOB Emisyonlarının Tespitinde Kullanılan Standart Metotlar 
 
2.1.1. ISO Standartları 
 
Bina içi dekorasyonda ve bina yüzeylerinde inşada kullanılan çeşitli malzemelerin UOB emisyonu 
yayma özelliğinde olduğu geçmiş yıllarda göze çarpan önemli konulardandır. Bu nedenle, ISO 
tarafından oluşturulan, birçok ülkenin dikkate aldığı ve laboratuarlarda uygulanan standart metotlar 
bulunmaktadır. Bu metotlar aşağıda özetlenmiştir: 
 

• ISO 16000-9: Emisyon test odası metodu [1]. 
• ISO 16000-10: Emisyon test hücresi metodu [2]. 
• ISO-16000-11: Test materyalinin örneklemesi, örneklerin saklanması ve hazırlanması  [3]. 

 
Bu metotlardan ilk ikisinde bina malzemeleri ve ahşap eşyalardan yayılan UOB emisyonlarının 
tayininde kullanılan oda metotlarının detayları anlatılmaktadır. Her iki metot da, üreticiler, inşaat 
sektörü çalışanları ve nihai tüketiciye kullanılması planlanan malzemenin UOB yayma potansiyeli 
hakkında bilgi sağlamakta ve bu amaçla kullanılan malzemelerin kalitelerinin arttırılması da teşvik 
edilmektedir.  Emisyon test odası metodunda, test hücresi metoduna göre daha yüksek hacimler 
içerisine yerleştirilen test materyali, belirli hava değişim oranı, sıcaklık (23 ºC) ve bağıl nem değeri 
(%50) koşullarında temiz hava ile sirküle olan hacimde (oda/hücre) belirli bir süre  (3 gün-28 gün) 
tutulan malzemeye ait alan spesifik-UOB profili belirlenmektedir. Bu amaçla test odası veya hücresine 
yerleştirilen örnek alma portundaki sorbent tüpleri kullanılmaktadır. ISO 16000-11 ise bu test 
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metotlarında kullanılması planlanan materyallerin seçim kriterlerini (katı madde, sıvı madde, ve 
kombine madde) ve analize hazırlanma prensiplerini anlatmaktadır.  

 
 

Şekil 1. Emisyon Test Odası (ISO-16000-9’dan Derlenmiştir) 
 
 

 
 

Şekil 2. Emisyon Test Hücresinin Üç Boyutlu Gösterimi (ISO-16000-10’dan Derlenmiştir) 
 
2.1.2. ASTM Standartları 
 
ASTM standartları ISO standartları ile kurulum açısından çok benzer olduğu için metotların çalıştırılma 
koşulları ile ilgili özet bilgilerin verilmesi yeterli olacaktır. Konu ile ilişkili ASTM standartları ve içeriği 
aşağıdaki gibidir:  
 

• ASTM Standartı D 6670-01: İç ortamdaki materyaller/ürünlerden kaynaklanan UOB 
emisyonlarının büyük-çaplı oda deneyi ile tespiti. Tipik bir oda büyüklüğündeki kontrollü oda 
içerisine yerleştirilen test materyalleri, normal koşullardaki boyutlarında olacak şekilde test 
edilir. Test koşulları şöyledir: 23 ºC, % 50 bağıl nem (RH), saatlik hava değişim hızı (ACH): 0.5 
h-1, test materyalinin yüzeyindeki hava hızı: 0.05-0.25 m/s, paslanmaz çelik malzemeden 
yapılmış oda. Prosedür: Anlık veya sorbent tüpü ile toplanan UOB örnekleri GC/MS-FID 
ve/veya HPLC’de analizi yapılarak materyale ait alan-spesifik emisyon hızı hesaplanır [4].  

 
• ASTM Standartı D 6330-98: Ahşap-bazlı panellerden kaynaklanan formaldehit hariç diğer 

UOBlerin belirli test koşulları altındaki küçük çevresel odalarda emisyonlarının belirlenmesi: 23 
ºC, % 50 RH, ACH: 1 h-1, oda hacmi: 0.05 m3, 0.3x0.3 m boyutlarında test materyali, 
Prosedür: oda kör numunesi alındıktan 1 ve 3 gün sonra adsorbent tüpü ile 10L örnek alınır ve 
GC/FID veya GC/MS’de analiz yapılır [5]. 

 
• ASTM Standartı D 5116-97: İç ortamdaki materyaller/ürünlerden organik emsiyonlarının 

küçük-ölçekli odalarda belirlenmesi: oda hacmi: <5 m3, 23-35 ºC, % 50 RH, ACH: 0.5-2 h-1. 
Prosedür: Sorbent tüpü veya hava geçirmeyen cam tüp kullanılarak örnekler toplanır [6]. 

 

1-hava girişi 
2-hava filtresi 
3-şartlandırma ünitesi 
4-hava akışı regülatörü 
5-hava debisi ölçer 
6-test odası 
7-hava sirkülatörü ve hız kontrolü 
8-sıcaklık, hava nemi ve hız sensörleri 
9-sıcaklık-nem izleme sistemi 
10-hava çıkışı 
11-hava örnekleme manifoldu

1-hava girişi 
2-hava çıkışı 
3-kanal 
4-kaplama malzemesi 
5-oluk 
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2.2. Formaldehit Emisyonlarının Tespitinde Kullanılan Standart Metotlar 
 
Formaldehit, iç ortamlarda birçok kaynağının bulunduğu ve insanda kanser yaptığı (7) belirlendikten 
sonra, en dikkat çeken ticari kimyasallardan biri olarak literatüre girmiştir. Özellikle ahşap-bazlı 
materyallerin sebep olduğu formaldehit emisyonu, çevresel ve sağlık etkilerinden dolayı önem arz 
etmektedir. Bu nedenle dünya piyasalarında formaldehit emisyonuna neden olan/katkısı olan ürünler 
Avrupa Birliği ve Japonya gibi ülke ve kuruluşların kalite sınıflarına (E1 ve F****) göre piyasaya 
sürülerek çevre dostu yeşil-malzeme olarak rekabete katılmaktadır.  Formaldehit emisyonlarının tayini 
için çeşitli standart metotlar kullanılmaktadır. Konu ile ilişkili Avrupa Birliği, Japonya ve ISO standartları 
aşağıda özetlenmektedir: 
 
2.2.1. Avrupa Birliği Standartları 
 

• EN 717-1 (2004): Ahşap-bazlı paneller-formaldehit salınımının belirlenmesi—Bölüm 1: Oda 
metodu ile formaldehit emisyonu (Oda metodu): Oda hacmi: 225 L-1 m3, yükleme faktörü: 1 
m2/m3, ACH: 1 h-1, 23 ºC, % 45 RH [8]. 

• EN 717-2 (1994): Ahşap-bazlı paneller-formaldehit salınımının belirlenmesi-Bölüm 2: Gaz 
analiz metodu ile formaldehit salınımı (Gaz analizi metodu): Oda hacmi: 4L, 0.4x0.05 m 
boyutlarında test materyali, ACH: 15 h-1, 60 ºC, ≤ %3 RH [9]. 

• EN 717-3 (1996): Ahşap-bazlı paneller-formaldehit salınımının belirlenmesi-Bölüm 3: şişe 
metodu ile formaldehit salınımı (Şişe metodu): Oda (şişe) hacmi: 500 ml, 25x25 mm 
boyutlarında ve 20 g ağırlığında test materyali, 40 ºC, 100% RH [10]. 

• EN 120 (1993): Ahşap-bazlı paneller-formaldehit içeriğinin belirlenmesi-perforatör metodu 
olarak adlandırılan ekstraksiyon metodu (perforatör metodu): 25x25 mm boyutlarında ve 110 g 
ağırlığında test materyali, 110 ºC’de toluen ile ekstrakte edilmektedir [11]. 

 
2.2.2. Japon Standartları 
 
Japon standart metotları Avrupa Birliği standart metotları ile çok benzer olmakla beraber, kullanılan 
odaların hacminde ve test materyallerinin alanlarında farklılıklar bulunmaktadır.  
 

• JIS A 1460 (2001) ve JAS MAFF 233 (2003): Bina panelleri: Formaldehit emisyonlarının 
belirlenmesi-desikatör metodu (desikatör metotları): Oda hacmi: 9-11 L, Test materyalinin 
alanı: 0.18 m2, ön-şartlandırma, 20 ºC, %0-80 RH [12,13]. 

• JIS A 1901 (2003): Bina malzemelerinden kaynaklanan UOB ve aldehit emisyonlarının 
belirlenmesi-küçük oda metodu (küçük oda metodu): Oda hacmi: 20 L-1m3, yükleme faktörü: 
2.2 m2/m3, 28 ºC, %50 RH, ACH: 0.5 h-1 [14]. 

 
2.2.3. ISO Standardı 
 

• ISO/CD 12460 (2005):, oda metodu: 1m3, 23 ºC, %50 RH, 1h-1 [15]. 
 
 
2.3. Materyal Analizi ve Oda Deneylerinin İç Ortam Hava Kalitesinin İncelenmesindeki Diğer 
Kullanım Alanları 
 
Yukarıda anlatılan test metotları kullanılarak çeşitli materyallere ait spesifik emisyon hızları 
araştırılmaktadır. Bunun haricinde, kontrollü bir ortam olması nedeni ile bazı kimyasalların bazı 
malzemeler ile zamanla etkileşimi de tespit edilebilmektedir. Özellikle ozonun bazı materyallerle olan 
etkileşimi sonucunda bazı ikincil kimyasal maddeler oluşmaktadır. Bu kimyasal maddelerin hangi 
sıcaklık, nem gibi koşullarda daha yüksek veya az seviyede oluştuğu da incelenen diğer konulardan 
biridir. Kimyasal bileşiklerden başka, toz veya biyolojik toz gibi diğer önemli iç ortam hava 
kirleticilerinin davranışları da bu metotlar kullanılarak tayin edilmektedir.  
 
Nem, hava hızı ve sıcaklık gibi faktörlerin bina malzemelerindeki kimyasal, fiziksel ve biyolojik 
emisyonlara olan etkisi incelenmiştir. Bu üç parametre değerleri değiştirilerek partikül, toplam UOB ve 
mikrobiyolojik seviyelerin düşürülmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bina malzemelerinden 
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kaynaklanan istenmeyen olumsuz etkilerin iç ortam hava kalitesine olan etkisi, inşaat malzemelerinin 
kalitesine, sıcaklık ve nem koşullarına karşı dayanıma ve inşaat işlerinin kalitesine bağlıdır [16]. 
 
Bina malzemeleri, ev elektrik tertibatları ve diğer malzemelerde kullanılan plastikleştiricilerde yarı-UOB 
olarak sınıflandırılan fitalatlar, özellikle de di-2-etilhekzilfitalat (DEHP), plastikleştiricilerin çoğunda 
bulunmaktadır. Örnek olarak izolasyon malzemeleri, PVC döşemeler ve duvar kağıtları, halı ve 
perdelerden fitalat emisyonlarının çıktığı tespit edilmiştir. Yarı-UOBler ve evdeki toz arasında bir ilişki 
tespit edilmiştir. Bu amaçla materyallerden salınan yarı-UOBlerin emisyon hızları kontrollü odalarda 
araştırılmıştır. Ancak yarı-UOBler için oda deneylerinin uygun olup olmadığı halen bir tartışma 
konusudur. Öyle ki, yarı-UOBlerin odanın duvarlarına adsorbe olduğu belirtilmektedir. Bunu önlemek 
için yüksek sıcaklık koşullarının uygulanması gibi öneriler geliştirilmiştir. Ancak, bu kez de yüksek 
sıcaklık koşullarının tipik bir iç ortamı temsil etmeyeceği yorumu ortaya çıkmaktadır [17]. 
 
Materyaller üzerinde ozonun başlattığı reaksiyonlar neticesinde oluşan gaz oksidan ürünler ve ultra 
ince partiküller hastalık ve ölüm kayıtları ile ilişkilendirilmektedir. Bu amaçla, kontrollü odada hayvanlar 
üzerinde deneyler yapılmaktadır [18]. Ozonun UOBler ile reaksiyona girmesi sonucu ince partiküllerin 
ve H2O2* nin oluştuğu 25 m3’lük kontrollü odada tespit edilmiştir [19].  Havadaki ozonun iç ortamda 
bulunan materyallerdeki (beton, alçı panel, kauçuk, lateks, boya, linoleum, halı, cila ve klima filtreleri) 
inorganik kimyasallar ve organik kimyasallar ile heterojen reaksiyona girdiği belirlenmiştir [20]. Bu 
reaksiyonlar sonucunda ise bazı ketonların ve C1-C13 aldehitlerin oluştuğu belirtilmektedir [21]. Bu 
heterojen reaksiyonlar, materyallerin yaşlanmasına ve pigmentlerinin zarar görmesine sebep 
olmaktadır [22]. Yapılan bu çalışmada aynı özellikteki 4 adet paslanmaz çelik odada 24 farklı 
materyalin belirli bir süre yüksek konsantrasyonda ozona maruz bırakıldıktan sonra meydana gelen 
bileşikler ve seviyeleri incelenmiş. Çalışma neticesinde tüm karbonil bileşiklerinin analizi yapılan 
materyallerden salındığı tespit edilmiş [23]. Terpenler ve ozon iç ortamlarda genellikle bulunurlar ve 
reaksiyonları partikül (ikincil organik aerosol) oluşmasına neden olur. Çoğu tüketim malları (temizlik 
malzemeleri ve hava temizleyici kimyasallar) iç ortamdaki terpenlerin kaynağıdır [24]. Ozon içeren dış 
ortam havasının havalandırma ile iç ortama girişi neticesinde iç ortamlarda bir miktar bulunmaktadır.  
Bu çalışmada ikincil organik aerosollerin oluşumu küçük odalarda test edilmiştir [25]. Ahşap-bazlı 
materyaller ve “eko” boyanın doğal seviyedeki (15-40 ppb) ozon varlığındaki reaksiyonu neticesinde 
oluşan ikincil organik aerosoller 1 m3 hacmindeki cam odada ölçülmüştür. Partikül konsantrasyonunun 
eklenen ozon konsantrasyonu arttıkça arttığı gözlenmiştir [26]. Portatif hava temizleyicilerin iç 
ortamlarda hem partikülleri giderdiği, hem de kendisinin partikül oluşumuna neden olduğu 
bilinmektedir. Bu durumu araştırmak için 14.75 m3 hacmindeki paslanmaz çelik odada yapılan iki fazlı 
çalışmada, ozon-üreten hava temizleyicilerin terpenlerle reaksiyona girerek ikincil organik aerosollerin 
oluşturması sebebi ile evlerde kullanımı tavsiye edilmemektedir [27]. 
 
Fungi partiküllerinin 20 m3’lük bir odada çap dağılımı ve havalandırma hızının partiküllerin çökelme 
hızlarına olan etkileri araştırılmıştır. Çökelme hızlarının havalandırma oranı ile pozitif yönde ilişkisi 
olduğu bulunmuştur [28]. İnsanların evlerinde günlük yaşamda yaptığı aktivitelerden 18’inin (yemek 
pişirme, mum vs. yakma, sprey kullanımı, yazıcı kullanımı ve ev temizliği gibi) evlerdeki partikül madde 
konsantrasyonu üzerindeki etkisi 2.36 m3’lük bir odada araştırılmıştır. En yüksek partikül madde 
emisyon hızına neden olan aktivite olarak fırında et veya balık pişirilmesi ile fırının piroliz temizliği 
aşaması olarak bulunmuştur [29]. 
 
Tipik bir ev odası tasarımındaki bir odayı daha büyük başka bir kontrollü oda içerisine yerleştirerek 
normal ev ortamı ve dış atmosfer koşulları oluşturulmuştur. Mineral yün ile izole edilen ve mobilya, halı 
ve duvar kaplaması ile dekorasyonu yapılan bu odadaki UOB, formaldehit ve diğer aldehitlerin 
değişimleri incelenmiştir. Halı kaplama ve mobilya ilavesinden sonra gaz kirleticilerin seviyesinin 
belirgin olarak arttığı tespit edilmiştir [30].  
 
Pasif örnekleyicilerin tutma sabitlerinin hesaplanması amacıyla da oda deneylerinden 
faydalanılmaktadır. Tutma sabitleri çeşitli faktörlerden (sıcaklık, nem, sorbent, maruz bırakılan süre ve 
girişim) etkilenmektedir. Bu nedenle tutma sabitleri için standart değerlerin oluşturulması ve 
kullanılması önemlidir [31].   
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SONUÇ 
 
Bu çalışmada, çeşitli iç ortam kirletici potansiyeline sahip materyallerin nasıl analiz edildiği ve oda 
deneylerinin prensipleri incelenmiştir. Materyal analizinde kullanılan ISO, ASTM, Avrupa Birliği ve 
Japonya standartlarına ait bilgiler yukarıdaki bölümlerde verilmiştir. Bu standartlar, birçok ülke 
tarafından kabul gören ve uygulanan test metotlarını içermektedir. Bu metotların haricinde iç 
ortamlarda yaygın olarak kullanılan bazı ürünler için düşük UOB ve/veya formaldehit içerdiğini 
gösteren çeşitli sertifika sistemleri ile tüketicilerin bilgilendirilmesi yoluna gidilmektedir. Örnek olarak 
GUT, LEED, Blue angel, EMICODE, ve M1 sertifika sistemleri verilebilir [32]. Ülkemizde yasal 
dayanağı olmayan iç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi yönündeki girişimlerin Bakanlık düzeyinde ve 
gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarınca gündeme getirilmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 
 
Ulaşımdan kaynaklanan hava kirlenmesi, son yıllarda özellikle büyük şehirlerde hava kalitesini kötü 
yönde etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Trafiğin yoğun olduğu mikro çevrelerde yayalar ciddi 
boyutlarda hava kirleticilerine maruz kalmaktadır. Kişilerin trafikteki kirleticilere maruziyet miktarları 
ulaşım türüne göre farklılık göstermektedir. Bu çalışmada İstanbul’da trafiğin yoğun olduğu bir bölgede 
farklı ulaşım türleri ile seyahat esnasında maruz kalınan PM2.5 konsantrasyonları belirlenmiş ve 0.3 -10 
µm arasındaki partiküllerin sayımı yapılmıştır.  Ulaşım türleri otobüs (klimasız), metrobüs (klimalı), özel 
araç ve yaya olarak sınıflandırılmış ve gün içinde trafiğin yoğun olduğu ve yoğun olmadığı zaman 
aralıklarında ölçümler yapılmıştır. Taşıtlar içinde ve yaya olarak yapılan ölçümlerde portatif ölçüm 
cihazlarından yararlanılmıştır. PM2.5 ölçümleri için ışık saçılımı metodu ile çalışan pDR-1200 model 
(Thermo, USA) kişisel toz ölçüm cihazı, partikül sayımı için handheld 3016 model (Lighthouse, USA) 
portatif partikül sayım cihazı kullanılmıştır. Seyahat esnasında PM2.5 konsantrasyonları 30 saniye 
aralıklarla kaydedilmiş, konsantrasyondaki değişimlerin sebepleri incelenmiştir. Her bir ulaşım türü için 
seyahat süreleri yaklaşık 12-20 dakika olarak ayarlanmıştır. Taşıtlarda filtreli klima sistemlerinin PM2.5 
seviyesini azalttığı, özel araç içinde yapılan ölçümlerde ise klima ile dışarıdan hava alındığında araç 
içindeki PM2.5 seviyesinde önemli miktarda artış olduğu tespit edilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Trafik, Maruz Kalma, PM2.5, Partikül Sayımı 
 
 
ABSTRACT 
 
Nowadays, traffic emissions are the main problem that affects the air quality in big cities.  Exposure in 
the urban transport microenvironment is of particular concern because many people spend a substantial 
component of their outdoor time in this microenvironment. Concurrent information related to exposure, 
such as time, duration, location, concentration of exposure is crucial to assess environmental health 
risks and for making informed decisions to manage and reduce the risk. The aim of this work is to 
investigate a personal exposure to fine particulate matter (PM2.5) in the most usable transport 
microenvironments (car, metrobus, municipal bus and walking) in Istanbul, Turkey. For meet this goal, 
using portable instrumentation; pDR-1200 model (manufactured by Thermo, USA) and Handheld 3016 
model (manufactured by Lighthouse, USA); measurements of PM2.5 using and ultrafine particulate 
counts in all transportation modes were performed. To compare the concentrations of particles at peak 
and peak-off times of traffic the measurements were performed two times a day in all modes.  All 
transportation modes trip is between 12-20 minutes. An existing of air-conditioning with filter in a 
vehicle, PM2.5 concentration was decreased. 
 
Key Words: Traffıc, Exposure, PM2.5, Partıcle Countıng 
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1. GİRİŞ 
 
Günümüzde çevrenin kalitesi genel olarak bölgenin nüfus yoğunluğuna, kentsel hava kalitesi ise 
şehirlerde nüfusa bağlı olarak artmakta olan ulaşım araçlarının sayısına bağlıdır. Çünkü kent 
atmosferinde hava kirliliğinin en önemli kaynakları olarak sanayi ve evsel sektörler bilinse de hava 
kirlenmesinde hareketli kaynak olarak bilinen trafiğin de katkısı çok yüksektir. Ulaşım amacıyla 
kullanılan kara, hava ve deniz taşıtlarının arasında özellikle karayollarında seyir halindeki motorlu 
taşıtların kentsel hava kalitesine olumsuz etkisi oldukça büyüktür. Motorlu taşıtlardaki hava kirleticileri 
motor içinde yanma sonucu oluşan egzoz gazlarıdır. Egzoz gazlarının içinde karbon monoksit, partikül 
madde (PM), kükürt ve azot oksitler, uçucu organik maddeler gibi kirletici emisyonları trafiğin yoğun 
olduğu ana caddelerde, kavşak ve karayolu etrafında önemli boyutlara ulaşabilmekte ve bu çevrelerde 
kirleticilere maruz kalan insanlarda sağlık problemlerine sebep olmaktadır. Özellikle ince partikül madde 
(PM2.5) ve ozon konusunda yapılan çalışmalar hava kirleticiler ile akciğer ve kalp-damar hastalıkları 
arasında ilişki olduğunu göstermiştir [1](Lippmann). Kentsel alanlarda PM10 ve PM2.5’un en büyük 
kaynağının hareketli kaynaklar olduğu söylenebilir[2]. Krakow’da (Polonya) yapılan bir araştırmaya göre 
ince partiküllerin %53-68’inin trafikten kaynaklandığı belirlenmiştir [3]. Hareketli kaynaklardan (egzoz, 
araba çemberlerin lastiğinin ve fren aşınması) verilen birincil PM emisyonlarının çoğu PM2.5 fraksiyon 
boyutundadır [4]. 
  
Özellikle taşıt sayısının sürekli artış gösterdiği İstanbul’da trafik kaynaklı kirlenme bu kentte yaşayanlar 
için yaşam kalitesini bozan ve sağlık açısından büyük sorunlara yol açan bir unsur haline gelmiştir. 
Trafik kaynaklı hava kirliliğine kısa sürelerde pik konsantrasyonlarda maruz kalınması, insan sağlığı için 
ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. Halk sağlığının korunması ve mevcut durumun iyileştirilmesi için bu 
kirleticilerin havada kalma süresi, lokasyonu ve maruz kalınan miktarlarının bilinmesi çevre sağlık 
risklerinin belirlenmesinde ve riski azaltmak için verilecek kararlarda önem teşkil etmektedir.  
 
Türkiye’de hava kalitesinin belirlenmesi konusunda şimdiye kadar yapılan çalışmalarda uzun süreli 
zaman dilimlerinde ölçümler yapılmış ve günlük aritmetik ortalamalar alınarak elde edilen 
konsantrasyon değerleri dikkate alınmıştır. Ancak günlük veya yıllık ortalama konsantrasyonlar, dış 
ortamdaki günlük aktivitelerimizde anlık maruz kaldığımız konsantrasyon değerlerini ifade 
etmemektedir. Özellikle trafik kaynaklı emisyonların etkisinin saptanmasında anlık konsantrasyonların 
bilinmesi önem taşımaktadır.  
 
Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından hava kalitesi 
ölçümleri İstanbul’un belli noktalarına yerleştirilen istasyonlarda düzenli olarak yapılmaktadır. Ancak bu 
istasyonların amacı İstanbul’un genel hava kalitesini belirlemektir. Bu nedenle İstanbul’da trafik kaynaklı 
kirlenmeye günlük aktivitelerimiz sırasında ne kadar maruz kaldığımız ancak trafiğin yoğun olduğu 
çevrelerde yapılan çalışmalarla belirlenebilir. 
 
Bu çalışmada, İstanbul’da en önemli kirletici kaynaklardan biri olan trafik kaynaklı ince partikül 
maddelere kişilerin ne ölçüde maruz kaldığı  belirlenmiştir. Bu amaçla trafiğin yoğun olduğu bir mikro 
çevrede farklı ulaşım türleri de dikkate alınarak ince partikül madde (PM2.5) ölçümleri ve partikül boyut 
dağılımını belirlemek amacıyla partikül sayımları yapılmıştır. Ölçümler belediye otobüsü, metrobüs ve 
özel araç içinde, ayrıca araç dışındaki konsantrasyonları belirleyebilmek için de yaya olarak yapılmış, 
böylece kişilerin maruziyetleri farklı ulaşım türleri için elde edilen ölçüm sonuçları esas alınarak ortaya 
konmuştur.  
 
 
 
2. PARTİKÜL MADDENİN TANIMI  
 
Partikül madde (kısacası PM veya partiküller) havada bulunan katı, sıvı veya katı çekirdeğin etrafında 
sıvı ile çevrili olan parçacıkların bir karışımıdır. Katı ve sıvı parçacıkların arasında toz, duman, is, sıvı 
damlacıklar, spor, bakteri, metalik bileşikler, temel karbon, inorganik iyonlar vs. gibi hem organik hem 
de inorganik maddeler bulunabilir. Atmosferdeki bazı parçacıklar higroskopiktir ve parçacıkla bağlı olan 
suyu içerir. Organik kısmı ise yüzlerce organik bileşiği içeren özel bir komplekstir [5]. Partikülün boyutu 
partikülün çapı demektir. Çevre Koruma Ajansı (EPA)’nın Partiküllerin çapına göre sınıflandırması Tablo 
1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. EPA’ya Göre Partiküllerin Aerodinamik Çapına Göre Sınıflandırılması [6] 
 

EPA’nın tanımı Partikülün boyutu 

Çok kaba Dpa > 10 μm 

Kaba 2.5 μm < Dpa ≤ 10 μm 

İnce 0.1 μm < Dpa ≤ 2.5 μm 

Çok (ultra) ince Dpa ≤ 0.1 μm 

Dpa: partikülün aerodinamik çapı 

 
Son yıllarda yapılan çalışmalarda  iç ve dış ortamlarda bulunan partikül maddenin ve özellikle ince 
partikül maddelerin insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri fark edilmiştir.  Dolasıyla, hem dış hem de iç 
ortamların havasında bulunan partikül maddelere maruz kalınması ciddi sağlık problemlerine sebep 
olmaktadır. Havadaki ince partikül maddelerin insan ömründe kısalmaya  neden olup olmadığı 
konusunda Amerika’da yapılan araştırmalar sayesinde, hava kirlenmesi nedeniyle meydana gelen 
sağlık etkilerinin ciddi boyutlarda olduğu  anlaşılmıştır [7-9].  
 
Hava kirleticilerle ilk temas havanın solunum yolları ile vücut içine alınmasıdır. Partiküller  boyutuna 
göre solunum sisteminin farklı yerlerinde tutulur: PM10 üst solunum sisteminde tutulur, ince ve ultra-ince 
partiküller ise akciğer alveollarına ulaşabilir. Bu nedenle sağlık etkilerinin ne olduğunun ortaya 
çıkarılmasında partiküllerin boyutu ve yüzeyi, sayısı ve bileşiminin bilinmesi çok önemlidir.  
 
 
 
 
3. MALZEME VE YÖNTEM 
 
3.1. Çalışma Güzergâhı ve Çalışmanın Yapıldığı Ulaşım Türleri  
 
Çalışmanın yürütüldüğü Avcılar-Şirinevler arasındaki bölge Şekil 1’de görülmektedir. Çalışma özel araç 
(araba), metrobüs, belediye otobüsü içinde ve yaya olarak yapılmıştır. Ölçümler 8 Ekim 2008 - 16 
Kasım 2008 tarihleri arasında trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde (08:30-11:00) ve yoğun olmadığı 
öğle saatlerinde (11:30-14:00) olmak üzere gün içinde 2 kez tekrarlanmıştır. Her bir ulaşım türü için tek 
yöndeki seyahat süreleri yaklaşık 12-20 dakika olarak ayarlanmıştır. 
 
Araba için belirlenen güzergâh Avcılar üniversite kampüsü - Şirinevler üst geçidi-Avcılar üniversite 
kampüsü arasında, gidiş ve dönüş olarak yaklaşık 30 dakikalık bir mesafedir. Arabanın klimalı 
havalandırma kademesi tüm seyahat boyunca 2 olarak ayarlanmıştır. Gidiş (Avcılar – Şirinevler) 
rotasında özel aracın kliması dış hava sirkülâsyonu ile çalışır durumdayken ölçümler yapılmıştır. Dönüş 
(Şirinevler – Avcılar) rotasında ise arabanın kliması iç hava sirkülâsyonu ile çalıştırılmıştır. Her iki 
durumda da camlar kapalı tutulmuştur.  
 
Metrobüs için Avcılar metrobüs durağı-Şirinevler metrobüs durağı arası çalışma güzergâhı olarak 
belirlenmiştir.  Ölçümler metrobüs şoförünün verdiği bilgi doğrultusunda metrobüsün kliması dış hava 
sirkülasyonu ile çalışırken ve camlar kapalı durumda yapılmıştır. Bu güzergâhtaki yaklaşık ölçüm süresi 
20 dakikadır. 
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Şekil 1. Çalışmanın Yapıldığı Bölge 

 
Belediye otobüsü için çalışma rotasının başlangıç noktası Yenibosna otobüs durağı ve bitiş noktası 
Sefaköy otobüs durağı olarak belirlenmiştir.  Bu rotada çalışan otobüslerin bir kısmında klima mevcut 
değildir. Bir kısmında ise sonradan takılan klimalar mevcuttur. Ancak ölçümler sırasında klima bulunan 
otobüslerde de klima çalıştırılmamıştır. Bu turdaki ölçüm süresi yaklaşık 15 dakikadır. 
 
Yaya olarak yapılan ölçümlerde çalışma rotasının başlangıç noktası Şirinevler otobüs durağı ve bitiş 
noktası ise Yenibosna otobüs durağın yanında yer alan Total petrol istasyonu olarak belirlenmiştir. Bu 
turdaki ölçüm süresi ise yaklaşık 12 dakikadır.  
 
3.2. Ölçümde Kullanılan Cihazlar  
 
Bu çalışmada ince partikül madde konsantrasyonları (PM2.5) taşınabilir pDR-1200 model (Thermo 
marka) toz ölçüm cihazı ile belirlenmiştir. Cihazda konsantrasyonları kaydetme aralığı 30 sn olarak 
ayarlanmıştır. Partikül sayım ölçümlerinde ise yine taşınabilir 3016 Handheld model (Lighthouse marka) 
partikül sayıcı kullanılmıştır. Bu cihaz ile 6 ayrı partikül fraksiyonundaki (0.3 µm, 0.5 µm, 1.0 µm, 3.0 
µm, 5.0 µm ve 10 µm) partikülllerin sayıları belirlenmiştir. Her iki cihazda ışık kırınımı (light scattering) 
prensibine göre çalışmaktadır.  
 
 
 
 
4.BULGULAR 
 
4.1.Partikül Sayımı  

Partikül sayımları araba, metrobüs, belediye otobüsü ve yaya olmak üzere 4 farklı ulaşım türü için 0.3 
µm, 0.5 µm, 1 µm, 3µm, 5 µm ve 10 µm aerodinamik çapında olan 6 farklı partikül fraksiyonunda 
yapılmıştır.  Partikül sayım sonuçlarının ortalama, maksimum ve minimum değerleri tüm ulaşım türleri 
için Tablo 2’de verilmiştir.  

Özel araç içinde yapılan ölçümlerde trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerindekaydedilen partikül 
sayılarının, trafiğin daha az yoğun olduğu öğle saatlerine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 
arabanın kliması dış hava sirkülasyonu ile çalıştırıldığında daha yüksek değerler kaydedilmiş,  
çevredeki arabaların egzoz emisyonlarının arabaya dışarıdan girmesi sonucu özellikle 1 µm’den küçük 
partikül sayısında artışa neden olduğu belirlenmiştir.  
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Metrobüs içinde yapılan ölçümlerde partikül sayısının trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde daha 
fazla olduğu tespit edilmiştir. Metrobüste klimalı havalandırma sistemi bulunmaktadır ve güzergah 
boyunca sabah ve öğlen yapılan ölçümler klima açık (dış hava sirkülasyonlu) durumda 
gerçekleştirilmiştir. Klimanın çalıştırılma düzeninin metrobüs şöförünün  arzusuna göre değiştiği ve 
zaman zaman klimanın kapatıldığı veya iç hava sirkülasyonu ile çalıştırıldığı durumların olduğu bize 
yetkililerce söylenmiştir. Ancak bu durumların farkedilmesinin her zaman mümkün olmamasından dolayı 
bu çalışmada klimanın sürekli açık olduğu kabulu yapılmıştır.  Metrobüste yapılan ölçüm sonuçlarına 
genel olarak bakıldığında sabah yapılan ölçüm sonuçlarının öğle yapılan ölçümlere göre daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Ayrıca sabah yapılan ölçümlerde Avcılar-Şirinevler güzergahındaki partikül 
sayısının Şirinevler-Avcılar güzergahına göre 1 µm’den daha küçük partiküller için daha yüksek, 1 
µm’den büyük partiküller için ise benzer veya biraz daha düşük olduğu belirlenmiştir. Öğlen 
ölçümlerinde ise Avcılar-Şirinevler güzergahındaki tüm partikül fraksiyonlarının Şirinevler- Avcılar 
güzergahına göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sabah saatlerinde her iki güzergahta da yolcu 
yoğunluğu daha fazladır. Öğlen ise Şirinevlerden Avcılara gelen yolcu sayısında bir azalma olmaktadır. 
Metrobüs içindeki yolcu sayısının ince ve kaba partikül sayısını etkilediği söylenebilir. 
 
Belediye otobüsü içinde yapılan ölçüm sonuçlarına bakıldığında sabah ve öğlen kaydedilen partikül 
sayısının diğer ulaşım türlerine göre daha yüksek olduğu ve sabah ölçümlerinin biraz daha yüksek 
olmasına rağmen öğlen ölçümleri ile arasında çok fazla fark olmadığı görülmektedir. Belediye 
otobüslerinde klimalı havalandırma sistemi mevcut değildir ve kliması sonradan takılan otobüslerde de 
bu çalışma kapsamında klima çalıştırılmamıştır.  Bu nedenle genellikle otobüsün camları açık şekilde 
seyahat edilmektedir. Filtreli klima sistemlerinin olmaması otobüsün içinde havalandırmanın tam olarak 
yapılmasını engellemekte ve açık olan camlardan otobüsün kendi egzoz emisyonları bile otobüs içine 
ulaşabilmektedir. Bu nedenle daha yüksek değerler bulunmuştur. Ayrıca kaba partikül fraksiyonlarının 
partikül sayısı diğer ulaşım türlerine göre daha yüksektir. Belediye otobüsünün dizel yakıt emisyonları, 
motor teknolojisi eski olduğundan daha fazladır ve dizel emisyonun içindeki partikül madde fraksiyon 
boyutunun daha yüksek olduğu bilinmektedir [10]. 
 
Yaya olarak yapılan ölçüm sonuçlarına bakıldığında partikül sayısının 6 partikül fraksiyonunda da 
belediye otobüsü hariç diğer ulaşım türlerinden daha fazla olduğu görülmektedir. Bu sonuçlardan egzoz  
emisyonlarının dış ortam havasındaki partikül miktarında artışa neden olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 
yayaların arabaların hareketi ile veya rüzgar nedeniyle yerden havalanan partiküller gibi partikül boyutu 
daha büyük partiküllere de maruz kaldığı belirlenmiştir. 
 
 
4.2. İnce Partikül Madde  
 
İnce partikül madde (PM2.5) ölçüm sonuçlarının ortalamaları Tablo 3’de verilmiştir. Araba içinde bulunan 
PM2.5 konsantrasyon değerleri  havalandırmanın durumuna ve hafta içi ve hafta sonu olmasına göre 
değişkenlik göstermektedir. Havalandırma açık durumda iken daha yüksek konsantrasyon değerleri 
kaydedilmiştir.  Sabah ve öğlen yapılan ölçümlerde havalandırma açık durumdayken arabanın klima 
sistemi öndeki araçların egzoz emisyonunu araba içine alması içerideki PM2.5 konsantrasyonunun 
artmasına neden olmaktadır. Hafta sonu ölçümlerinde sabah saatlerinde öğlen saatlerine göre daha 
düşük PM2.5 konsantrasyonları bulunmuştur. Bunun nedeni hafta sonu gün içindeki trafik 
yoğunluğundaki farklılıktır. Çalışmanın yapıldığı Avcılar-Şirinevler bölgesinde hafta sonu sabah 
saatlerinde  trafik yoğunluğu hafta içi kadar olmayıp öğleye doğru artış göstermektedir. Bu nedenle 
ölçüm sonuçları sabah saatlerinde daha düşük (33-29 µg/m3), öğle saatlerinde daha yüksek (46-38 
µg/m3) bulunmuştur.  
 
Metrobüste havalandırma sistemi  olarak filtreli klima sistemi bulunmaktadır. Metrobüs içinde PM2.5 
konsantrasyonu 29-45 µg/m3 arasında bulunmuştur. Diğer bir toplu taşıma aracı olan belediye otobüsü 
ile karşılaştırıldığında metrobüsteki konsantrasyonların  daha düşük değerler aldığı görülmektedir. En 
yüksek PM2.5 konsantrasyonları belediye otobüsünde 89-106 µg/m3 olarak ölçülmüştür. Ölçümlerin 
yapıldığı belediye otobüslerinde havalandırma doğal şekilde, camların açılmasıyla yapılmaktadır. Filtreli 
herhangi bir havalandırma sistemi yoktur. Kliması sonradan takılan belediye otobüslerinde ise ölçüm 
sırasında klima çalıştırılmamıştır.  
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Yurtdışında trafik kaynaklı kirleticilerin belirlendiği çalışmalarda benzer sonuçlar elde edilmiştir. 
Guangzhou’ da şehrinde PM2.5 konsantrasyonları klimasız otobüste 145 μg/m3, klimasız takside 106 
μg/m3, klimalı otobüste 101 μg/m3 ve klimalı takside 73 μg/m3 olarak bulunmuştur [11]. Mexico City’de 
minibüs, belediye otobüsü ve metroda yolcuların maruz kaldığı ince partikül maddeyi belirlemek 
amacıyla sabah ve akşam pik saatlerde yapılan ölçümlerde PM2.5 konsantrasyonlarının 12 ve 137 μg/m3 

arasında değiştiği belirlenmiştir [12]. 
 
Yaya olarak yapılan ölçümlerde belediye otobüsü dışındaki diğer toplu taşıma araçlarına göre daha 
yüksek PM2.5 konsantrasyon değerleri elde edilmiştir. Bunun nedeni dışarıda durakta beklerken ya da 
yürüme esnasında  egzoz emisyonları dışında taşıtların tekerlek hareketi ve rüzgar nedeniyle yerden 
havalanan tozlara da maruz kalınmasıdır. PM2.5 konsantrasyonunun zamana göre değişimi 
incelendiğinde özellikle arabada havalandırma açık durumda iken ve yaya olarak yapılan ölçümlerde 
trafik yoğunluğunun arttığı nokta ve kavşaklarda (Şirinevler, Total benzin istasyonu)  PM2.5 
konsantrasyonunun 250-300 µg/m3’e varan değerleri kaydedilmiştir. 
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Tablo 2. İstanbul’da Farklı Ulaşım Türleri İçin PM2.5 Ortalama Konsantrasyonları 
 

Ulaşım türü Havalandırma 
durumu Güzergah Örnekleme 

sayısı PM2.5 Ortalama kons. (µg/m3) 

ARABA    Hafta içi Hafta sonu 
Havalandırma 

açık Avcılar-Şirinevler 7 73 33 Yoğun trafik 
saatleri Havalandırma 

kapalı Şirinevler-Avcılar 7 29 29 

Havalandırma 
açık Avcılar-Şirinevler 7 59 46 Az yoğun 

trafik saatleri Havalandırma 
kapalı Şirinevler-Avcılar 7 23 38 

METROBÜS  
Avcılar-Şirinevler 7 45 Yoğun trafik 

saatleri 
Hav. açık 

(filtreli klima) Şirinevler-Avcılar 3 47 
Avcılar-Şirinevler 7 40 Az yoğun 

trafik saatleri 
Hav. açık 

(filtreli klima) Şirinevler-Avcılar 3 29 
BELEDİYE 
OTOBÜSÜ 

 

Yoğun trafik 
saatleri 9 106 

Az yoğun 
trafik saatleri 

Havalandırma 
kapalı 

Yenibosna-
Sefaköy 10 89 

YAYA  
Yoğun trafik 

saatleri 9 89 

Az yoğun 
trafik saatleri 

- Şirinevler-
Sefaköy 9 82 

 
 
 
 
 

5.DEĞERLENDİRME 
 
İstanbul, Türkiye’nin ekonomik ve kültürel merkezi olarak en fazla nüfusa ve taşıt sayısına sahip olan bir 
şehridir. Bu nedenle konumsal özelliklere ve meteorolojik faktörlere bağlı olarak kentsel hava kalitesi 
sürekli değişim göstermektedir. Trafiğin yoğun olduğu çevrelerde tercih edilen ulaşım türüne bağlı 
olarak önemli miktarda trafik kaynaklı kirleticilere maruz kalınabilmektedir.  Bu çalışmada özellikle yaya 
olarak trafikte bekleyen ya da yürüyen kişilerin partikül maddeye ciddi boyutlarda maruz kaldığı 
belirlenmiştir. Yaya olarak dışarıda durakta beklerken ya da yürüme esnasında egzoz emisyonları 
dışında taşıtların tekerlek hareketi ve rüzgar nedeniyle yerden havalanan tozlara da maruz 
kalınmaktadır. Hareketli kaynakların partikül maddeye direkt katkısı  olduğundan taşıt sayısının artışıyla 
partikül madde sayısı ve konsantrasyonunda artış görülmüştür. Sonuçlar genel olarak 
değerlendirildiğinde en yüksek PM2.5 konsantrasyonuna klimasız belediye otobüsünde, en düşük 
konsantrasyona ise araba içinde klima iç hava sirkülasyonu ile çalışır durumda iken maruz kalındığı 
tespit edilmiştir. Partikül sayım sonuçlarına genel olarak bakıldığında trafiğin yoğun olduğu çevrelerde 
ve taşıt içinde maruz kalınan partikülün büyük oranının çok ince partikül fraksiyonunda (<1 µm) olduğu 
bulunmuştur. 0.02-1 µm boyutundaki çok ince partiküllerin kütlesel olarak ifadesi olan PM1 parametresi 
ile ilgili ulusal ve uluslar arası standartlarda herhangi bir düzenleme olmadığından insan sağlığı 
açısından  PM2.5 parametresi ile değerlendirme yapılması daha doğru olacaktır. Ancak partikül sayımı 
ile, özellikle kısa süreli yapılan ölçümlerde kaynağa yakınlık ve kaynağın yoğunluğuna bağlı olarak 
meydana gelen ani değişimler görülebilmektedir. Bu nedenle bireysel aktiviteler ve çevrenin özellikleri 
ile değişebilen kişisel maruziyetlerin belirlenmesinde yeni bir ölçüm metodu olarak son yıllarda önem 
kazanmaya başlamıştır.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada farklı türdeki iç ortamlarda; ev, işyeri, okul ve kreş, yaz ve kış aylarında, günün farklı 
saatlerinde ve haftanın değişik günlerinde iç ve dış ortamda PM2.5 seviyeleri ve ortalama parçacık 
boyutları ölçülmüştür. Kış döneminde ölçülen ortalama PM2.5 konsantrasyonları hemen hemen tüm 
ortamlarda yaz dönemine kıyasla daha yüksek olarak tespit edilmiştir.  Kış döneminde iç ortamda 
gözlenen en yüksek PM2.5 konsantrasyonu 53.82 µg·m-3 ile bir işyerinin toplantı odasında,  en düşük 
ise 25.92 µg·m-3 ile kreşin uyku odasında ölçülmüştür. Yaz döneminde gözlenen en yüksek 
konsantrasyon 36.06 µg·m-3 ile ev içinde, en düşük konsantrasyon ise 5.52 µg·m-3 ile aynı kreşin 
yemekhanesinde ölçülmüştür. Eş zamanlı olarak dış ortamlarda ölçülen PM2.5 konsantrasyonları 
kullanılarak hesaplanan partiküllerin iç/dış oranı havalandırmanın daha etkin yapıldığı yaz aylarında 
yüksek (>1), kış aylarında ise düşük (<1) olarak tespit edilmiştir. Kış aylarında iç ortamda tespit edilen 
partiküler madde ortalama çapı, yaz aylarına göre daha yüksek bulunmuştur. Her iki mevsimde de iç 
ortamda toz yayıcı aktivitelerin (öğrencilerin koşması, sigara içilmesi), dış ortamda ise inversiyon 
olması durumunda toz konsantrasyonlarında artış; dış ortamda yağmur veya kar yağması olması 
durumunda toz konsantrasyonlarında önemli ölçüde azalma tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: PM2.5, iç ortam havası, parçacık boyutu 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, diurnal PM2.5 levels and average particle sizes were determined for several days in 
different types of environments, house, workplace, school and kindergarten, during summer and 
winter seasons along with their outdoor environments.  In almost all environments, average PM2.5 
concentrations monitored in the winter were higher than those observed in the summer. The highest 
PM2.5 concentration in the winter was 53.82 µg·m-3, seen in an office, while the lowest one was 25.92 
µg·m-3, seen in a classroom of the kindergarten.  The highest PM2.5 concentration in the summer was 
36.06 µg·m-3, observed in the house, while the lowest one was 5.52 µg·m-3, observed in a dining hall 
of the kindergarten. Indoor/outdoor ratios, calculated using simultaneous indoor and outdoor 
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particulate matter monitoring data, were found higher in the summer (>1), while it was lower in the 
winter (<1). Average particle diameter was higher in the winter, compared to summer value. It was 
found that some activities cause increase in particle concentration in indoors (e.g., movement of 
students and smoking) and inversion at outdoors, while raining and snowing cause decrease in 
outdoor particle concentrations. 
 
Key Words: PM2.5, indoor air, particle diameter 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Bugüne kadar gerçekleştirilmiş birçok epidemiyolojik çalışma ile partiküler maddeden kaynaklanan 
hava kirliliği seviyesi ile solunum yolları hastalıkları, akciğer, kardio ve solunum yolu problemleri 
nedeniyle hastanelere başvuru ve ölüm vakaları arasında ilişki tespit edilmiştir [1,2]. Dış ortamda 
gözlenen partiküler madde (PM), farklı parçacık boyutuna ve kimyasal kompozisyona sahip 
partiküllerin karışımından oluşmaktadır. Kaba parçacıklar (>2.5 μm) daha çok mekanik prosesler 
sonucu oluşurken, ince partiküller (<2.5 μm, PM2.5) ve ultra ince partiküller (<0.1 μm) diesel yakıtların 
yanması gibi direk ortama atılabildikleri gibi gazların kimyasal reaksiyonları sonucu ikincil kirletici 
olarak da oluşabilmektedir [1].  
 
İç ortamdaki partiküllerin, iç ortam aktiviteleri ve dış ortam olmak üzere genel olarak iki kaynağının 
olduğu bilinmektedir;  Hangi kaynağın daha baskın olduğunu belirleyen faktörler; hava-değişim oranı, 
dış ortam PM seviyesi, iç ortam aktiviteleri, ortama atılan partiküllerin aerodinamik çapları olarak 
sıralanabilir [3-5].  İç ortamda sigara içimi veya ısıtma veya yemek pişirme gibi toz yayıcı bir aktivitenin 
gerçekleşmediği durumda kişilerin aktiviteleri (yürümek, temizlik yapmak gibi) toz, toprak, deri 
döküntüleri, mantar sporları, kağıt ve kumaş fiberlerinden oluşup çökelen tozların tekrar ortama 
yayılmasına sebep olmaktadır [6-8].   
 
Partiküllerin yarattığı sağlık etkileri ile ilgili epidemiyolojik çalışmaların birçoğu, şehrin merkezinde 
yapılan dış ortam ölçümlerine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Ancak, farklı türdeki iç ve şehrin 
değişik bölgelerindeki dış ortam PM konsantrasyonlarının değişkenliği bu çalışmaların sonuçlarının 
genellenemeyeceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, farklı türdeki iç ortamlarda ve hemen dış 
ortamlarında yapılan çalışmalara ihtiyaç duyulmuştur. Son yıllarda gerçekleştirilen bir çok çalışma, 
farklı türdeki iç ortamlar ve hemen dışında yer alan dış ortamlarında PM2.5 seviyelerin ölçümüne 
yönelik olmuştur [3,9-11]. Bu çalışmalarda iç ortamda ölçülen partiküller ile dış ortamlardaki partikül 
seviyeleri arasında kuvvetli bir korelasyon olduğu gösterilmektedir.   
 
Okullar, hassas grup olan çocukların gün boyu vakitlerini geçirdikleri ortamlar olduğu için, iç ortam 
hava kalitesinin belirlenmesinde öncelik verilen ortamların başında gelmektedir. Her ne kadar, okullar 
genel olarak sigara içilmesine müsaade edilmeyen, ve yemek pişirilmesi gibi aktivitilerin olmadığı 
yerler olsa da, yüksek PM konsantrasyonlarının gözlendiği ortamların başında gelmektedir [6,12-13].  
Ancak, iç ortam kaynaklı PM’in sağlık etkilerinin içerdiği kimyasal kompozisyondan ötürü dış ortam 
PM’lerine göre daha az toksik etkisinin olduğu öne sürülmektedir [14].   
 
Partiküllerin iç ortam yüzeylerine çökelme hızını etkileyen en önemli faktörün havalandırma olduğu 
birçok çalışma ile belirlenmiştir [15-16]. Ofis ortamlarında, havalandırmanın etkisi ile submikron 
partikül konsantrasyonlarında azalma sağlandığı tespit edilmiştir [16].  Fromme vd. [6] tarafından 
Almanya’da sınıflarda yapılan çalışmada kışın artan PM seviyesinin yetersiz havalandırma sonucu 
oluştuğu; öğrencilerin fiziksel aktivitelerinin çökelen tozların havalanmasında önemli rol oynadığı tespit 
edilmiştir.  
 
Trafiğe yakın evlerde iç ortam PM2.5 konsantrasyonlarına ev içi aktivitelerin dış ortamdaki trafikten 
daha fazla katkısı olduğu, trafik katkısını belirleyen faktörün evin yola olan mesafesi değil, evin 
havalandırma şekli olduğu belirlenmiştir [11].    
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Yunanistan’da bir üniversitenin farklı iç ortamlarında gerçekleştirilen ince partiküler madde ölçümleri, 
hem PM10 hem de PM2.5 fraksiyonları için sigara içiminin PM için en belirgin kaynak olduğu 
gösterilmiştir [17]. 
 
Avrupa’nın dört şehrinde, Atina, Prag, Helsinki ve Basel, sigara içilmeyen evlerde dış ortamdan içeriye 
taşınan ve iç ortamdan kaynaklanan PM2.5 seviyelerinin tespitine yönelik gerçekleştirilen çalışmada, 
ortalama infiltrasyon hızı tüm şehirlerde benzer bulunmuştur [18]. İç ortamdan kaynaklanan 
partiküllerin yapı malzemesi, iç ortamdaki fiziksel aktiviteler ve aile karakterizasyonu ile ilişkili olduğu 
tespit edilmiştir.   
 
Bu çalışmada, ev, üniversitenin laboratuar ve ofisleri, ilkokul ve kreşin farklı iç mekanlarında yaz ve kış 
mevsimlerinde birbirini takip eden hafta içi 5 gün boyunca gün içi solunabilir/ince partiküller (PM2.5) ile 
sıcaklık, nem değişimleri incelenerek, iç ortamda gözlenen partikül madde değişimleri ile partikül 
emisyonlarının kaynakları tespit edilmeye çalışılmıştır. 
 
 
 
 
2. MATERYAL VE METOTLAR  
 
2.1 Örnekleme  
 
İnce partikül madde ölçümleri yaz (Mayıs-Haziran 2007) ve kış (Şubat-Mart 2008) döneminde 4 farklı 
iç ortamda (ev, ilkokul, kreş, Üniversitenin laboratuvar ve ofisleri), PM2.5 seviyelerinin gün içi ve daha 
uzun süreli değişimini belirlemek üzere 5 gün boyunca gerçekleştirilmiştir. Yaz ve kış dönemlerinde 
PM2.5 ölçümleri yapılan ortamlarda ev hariç örnekleme yapılan ortamlar aynıdır. Bu ortamların 
özellikleri Tablo 1’de verilmektedir.  

 
 

Tablo 1. Örnekleme İstasyonlarının Özellikleri. 
  
İstasyon Halı 

varlığı 
Ahşap 
varlığı 

Duvar 
boyama 
zamanı 

Yakıt Trafiğe 
yakınlık 

Sigara 
içimi 

Bina 
yaşı 

Kişi 
sayısı 

Çevre Mühendisliği Bölümü  
   Laboratuar Yok Çok 4 yıl Doğalgaz Az Hayır 5 yıl 0-5* 
  Çalışma odası Yok Çok 4 yıl Doğalgaz Az Hayır 5 yıl 0-10 
   Toplantı odası Yok Orta 4 yıl Doğalgaz Az Hayır 5 yıl 8** 
 
İlkokul 

 

    3-a Yok Çok 8 yıl Doğalgaz Az Hayır 10 yıl 37 
    3-b Yok Çok 8 yıl Doğalgaz Az Hayır 10 yıl 39 
    4-e Yok Çok 8 yıl Doğalgaz Az Hayır 10 yıl 33 
 
Kreş 

 

     Yemekhane Yok Orta 5 yıl Doğalgaz Az Hayır 10 yıl 8 
     Uyku odası Az Çok 5 yıl Doğalgaz Az Hayır 10 yıl 30 
     Oyun odası Orta Çok 5 yıl Doğalgaz Az Hayır 10 yıl 30 
 
Ev 

 

     Salon Orta Orta - Doğalgaz Çok Evet 30 yıl 3 
     Mutfak Orta Çok - Doğalgaz Çok Evet 30 yıl 3 
     Oda1 Az Orta 2 yıl Doğalgaz Çok Evet 30 yıl 3 
     Oda2 Orta Çok 2 yıl Doğalgaz Çok Evet 30 yıl 1 

*    Kişi sayısı değişken 
**  Çok sıklıkla kullanılmayan alan 
*** Sürekli personel sayısı 8, ancak günde 3 kez 100’ün üstünde kişi toplam 3 saat ortamda bulunuyor. 
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2.2 PM Ölçümü 
 

İç ve dış ortamda bulunan parçacıkların çapını, PM1, PM2.5 ve PM10 başlıkları kullanarak otomatik 
olarak tayin edebilen, ışık saçılımı prensibine dayanan bir cihaz kullanılmıştır DATARAM 4 (Thermo 
Electron). Cihazın PM2.5 başlığı kullanılarak 2.5 mikron çapın altındaki partikül maddelerin hem 
konsantrasyonu, hem de ortalama çapı anlık olarak kaydedilmiştir. Örnekleme öncesinde kapı ve 
penceresi kapalı olarak tutulan ve herhangi bir şekilde kullanılmayan bir odada cihaz her üç başlık 
takılarak 24 saat boyunca çalıştırılmış, farklı başlıkların kullanılması ile ortamdaki toz seviyesinin 
değişip değişmediği takip edilmiştir. Yapılan tespit sonucu, iç ortam havasında bulunan parçacıkların 
çapının <2.5 µm olduğu görülmüş ve bu başlığın kullanılması durumunda en doğru şekilde ortam 
havasındaki PM2.5 seviyesinin tespit edileceği sonucuna varılmıştır. Elimizde mevcut olan bu 
cihazdan tek bir adet olduğundan, örnekleme sırasında, cihaz aynı anda örnekleme gerçekleştirilen 
her ortamda her 1 saatlik periyodun en az 15 dakikası boyunca sabit bırakılmış, daha sonra 
dönüşümlü olarak tüm ortamların zaman içindeki toz değişimi kayıt edilmiştir. 
 
 
 
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA  
 
3.1.  Yaz ve Kış Mevsimi İnce Partikül Madde Sonuçları 
 
Yaz ve kış döneminde sabah 9:00-akşam 17:00 saatleri arasında yaz döneminde, Bahçelievler 
semtinde yer alan bir evin salon ve mutfağında; kış döneminde Dikimevi semtinde yer alan bir evin, 
salon ve 2 oturma odasında; Hacettepe Üniversitesinin içinde yer alan kreşin, oyun odası, uyku odası 
ve yemekhanesinde; Çevre Mühendisliği Bölümü laboratuar, çalışma odası ve toplantı odasında ve 
yine kampüs içinde yer alan ilkokulun aynı kat ve cephesinde bulunan 3 farklı sınıfta ve eş zamanlı 
olarak dış ortamlarında PM2.5 ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Her iki dönemde de gün içi saatlerde ve 
haftanın 5 günü boyunca gerçekleştirilen PM2.5 ölçümlerinin aritmetik ve geometrik ortalamaları Tablo 
2’de verilmektedir. 
  
Tablo 2.  Yaz ve Kış Dönemi İç ve Dış ortam PM2.5 seviyeleri (µg m-3 ). 

 
YAZ DÖNEMİ SONUÇLARI  KIŞ DÖNEMİ SONUÇLARI 

Ortam 
n Ort±std Geo. Ort. n Ort±std Geo. Ort.

Ev   
Salon 724 22.90±38.80 12.39 655 46.09±42.74 34.4 
Mutfak 665 36.06±53.55 18.77 ‐  ‐  ‐ 
Oturma odası - - - 542 40.81±44.13 31.3 
Oda ‐  ‐  ‐  544 27.29±28.45 20.17 
Dış 692 10.94±8.51 8.80 520 32.81±38.02 19.41 
Çevre Mühendisliği Bölümü   
Laboratuar 741 8.01±7.05 6.29 615 51.04±48.12 45.11 
Çalışma odası 606 8.45±7.34 6.48 586 44.41±20.09 40.30 
Toplantı odası 696 7.81±5.30 6.09 595 53.82±35.71 45.72 
Dış 492 11.51±17.13 7.02 586 65.41±58.08 55.95 
İlkokul   
3-A Sınıfı 398 30.90±17.72 22.09 348 32.29±20.67 26.51 
3-B Sınıfı 401 26.62±14.30 22.62 342 36.08±19.36 31.75 
4-E Sınıfı 399 28.31±15.95 24.71 318 45.61±21.14 40.90 
Dış 348 25.22±12.77 22.09 434 40.35±25.23 31.95 
Kreş   
Yemek salonu 507 5.52±4.69 3.86 656 26.00±19.61 21.91 
Uyku odası 472 11.67±14.26 7.14 611 25.92±17.89 22.19 
Oyun odası 510 10.14±15.20 6.51 543 39.93±28.49 33.96 
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Dış 507 3.83±4.21 2.46 493 22.41±16.51 17.65 
 
Tablo 2’den de görülebileceği gibi, kış döneminde hem iç hem de dış ortamda gözlenen ince toz 
konsantrasyonları yaz dönemine kıyasla genel olarak daha yüksek gözlenmiştir. En düşük PM2.5 
konsantrasyonlarına, yaz döneminde dış ortamda yapılan ölçümlerde rastlanmıştır. Kreş ölçümlerinin 
gerçekleştirildiği 22-28 Mayıs 2007 döneminde kreşin dış ortamında gözlenen ortalama PM2.5 
konsantrasyonu 3.83±4.21 µg m-3 ’dür. Eş zamanlı olarak kreşin iç ortamında gözlenen ortalama 
PM2.5 değeri ise 5.52 ila 11.67 µg m-3 arasında değişmektedir.  İçerisinde herhangi bir toz tutucu halı, 
perde v.b eşyaların bulunmadığı ve günde sabah, öğlen ve akşam olmak üzere 3 kere temizlik yapılan 
yemekhane bölümünde en düşük ortalama PM2.5 değeri gözlenmiştir.   Bu dönemde uyku ve oyun 
odasında gözlenen ortalama PM2.5 konsantrasyonları 11.67 ve 10.14 µg m-3 civarındadır. Bu 
ortamlarda zaman zaman havalandırma sıklığına ve içerdeki aktivitelere bağlı olarak anlık olarak 90-
120 µg m-3 PM2.5 konsantrasyonları da gözlenmiştir. 
 
Çalışma boyunca gözlenen en yüksek PM2.5 ortalamasının ölçüldüğü ortam kış döneminde işyeri 
ölçümlerinin gerçekleştirildiği periyotta, dış ortam olmuştur. İşyeri olarak tanımlanan Çevre 
Mühendisliği Bölümünün çalışma odası. toplantı odası ile laboratuarında 4-8 Şubat 2008 tarihleri 
arasında kış dönemi örneklemeleri gerçekleştirilmiştir. İşyeri örneklemesi örnekleme yapılan 
laboratuar, çalışma odası ve toplantı odasında gözlenen ortalama PM2.5 konsantrasyonları, sırasıyla 
51.04±48.12, 44.41±20.09 ve 53.82±35.71 µg m-3 civarındayken, bu mekanların dış ortamlarında 
gözlenen ortalama PM2.5 değerleri 65.41±58.08 µg m-3’dür. Kış dönemi örneklemesi sırasında dış 
ortamda en düşük İ/D toz oranlarına bu ortamda rastlanmıştır. İ/D oranları genel olarak kirletici 
kaynağın iç ortamdan mı, yoksa dış ortamdan mı kaynaklandığını belirlenmek için kullanılmaktadır. 
Oran, 1’den daha düşük olduğunda, kaynağın dış ortamdan kaynaklandığını, 1’den büyük olduğu 
durumda ise toz kaynağının iç ortam aktivitelerinden kaynaklandığı söylenebilir. Kış döneminde 
gözlenen iç/dış oranları kaynağın dış ortam olabileceğini gösterir şekilde, genel olarak 1’den daha 
düşük olarak tespit edilmiş olup, en düşük İ/D oranlarına bu ortamda (0.68-0.82) rastlanmıştır. İşyeri 
ortamında yaz döneminde gözlenen PM2.5 seviyeleri ise kış döneminde kıyasla oldukça düşük olarak 
tespit edilmiş olup, bu ortamın yaz dönemindeki dış ortam toz seviyesinin de düşük olması, kış 
döneminde gözlenen yüksek değerlerin, dış ortamdan içeri toz taşınımını gösterdiğine inanılmaktadır.  
 
Kış döneminde, kaynağın iç ortam aktiviteleri olduğunu gösterir şekilde İ/D oranının en yüksek 
gözlendiği ortam kreş olmuştur.  Kreş ölçümlerinin gerçekleştirildiği kış döneminde kreşin dış 
ortamında gözlenen ortalama PM2.5 konsantrasyonu 22.41±16.51 µg m-3’dür. Eş zamanlı olarak 
kreşin iç ortamında gözlenen ortalama PM2.5 değeri ise 25.92 ila 39.93 µg m-3 arasında 
değişmektedir. En yüksek konsantrasyonlar oyun odasında gözlenmiştir. Yemek salonu ve uyku 
odasında gözlenen ortalama ve temel PM2.5 konsantrasyonları birbirine çok benzer olarak 
gözlenmiştir. Bu ortamlarda gözlenen ortalama PM2.5 konsantrasyonları sırasıyla 26.00 ve 25.92 µg 
m-3 civarındadır. Bu ortamlarda zaman zaman havalandırma sıklığına ve içerdeki aktivitelere bağlı 
olarak 192-278.6 µg m-3 PM2.5 konsantrasyonları da gözlenmiştir.  Kreş için gözlenen İ/D oranları 
1.16-1.78 arasında değişmektedir. Bu oran kreş için, PM2.5 kaynağının iç ortam olduğunu 
göstermektedir.    
 
Yaz dönemi örneklemesi sırasında gözlenen en yüksek anlık PM2.5 konsantrasyonu, 514.9 µg m-3 
değeri ile Ev istasyonunda örnekleme yapılan evin salon ve mutfak bölümlerinde rastlanmıştır. 
Özellikle sigara içilmesi ve yemek pişirilmesi sırasında ölçülen PM2.5 konsantrasyonlarının hızla 
artarak 300 µg m-3’ün üstünde seyrettiği tespit edilmiştir. Sabah 9:00-öğleden sonra 17:00 saatleri 
arasında hafta içi günlerde ev içi rutin aktivitelerin sürdürüldüğü örnekleme dönemlerinde, sigara içimi, 
temizlik yapılması ile yemek pişirilmesi en çok toz yayılımına sebep olan aktiviteler olarak gözlenmiştir. 
Ev içi ölçümlerinde en yüksek ortalama PM2.5 konsantrasyonları 36.06±53.55 µg m-3 değeri ile 
mutfakta ölçülmüştür. Salonda yapılan ölçümlerin ortalaması 22.90±38.80 µg m-3 dür. Eş zamanlı 
olarak dış ortamda yapılan ölçümlerde tespit edilen ortalama PM2.5 konsantrasyonu ise 10.94±8.51 
µg m-3 dür.  
 
İlkokul ortamında aynı kat seviyesinde ve aynı bakıya sahip 3 farklı sınıfta ve dış ortamda ölçümler 
gerçekleştirilmiştir. Sınıfların öğrenci sayıları 33, 37 ve 39 dur.  Bu sınıflarda birbirini takip eden beş 
hafta içi gün boyunca sabah 9:00’dan okul çıkış saati olan 15:30’a kadar ölçümler gerçekleştirilmiştir. 
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Sınıflarda gözlenen ortalama PM2.5 konsantrasyonları 26.62±14.30, 28.31±15.95 ve 30.90±17.72 µg 
m-3; aynı periyotta dış ortamda gözlenen ortalama konsantrasyon ise 25.22±12.77 µg m-3 ’dür.  
 
Yaz ve kış dönemi örnekleme süresince iç ve dış ortamda eş zamanlı olarak ölçülen PM2.5 
konsantrasyonlarının gün içi saatlerde ölçülen medyan değerlerinin korelasyonları incelendiğinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (yaz dönemi için: r= 0.41, p<0.0001, kış dönemi için: r= 0.28. 
p<0.0001) tespit edilmiştir. Yaz dönemi dış ortam konsantrasyonlarından iç ortamda gözlenebilecek 
PM2.5 düzeyinin belirlenebilmesi için kullanılabilecek olan ilişki modellenmiş ve aralarındaki bağıntı 
PM2.5iç = 7.67 + 0.84 PM2.5dış olarak bulunmuştur (Şekil 1). Bu denklemin sabiti, 7.67 değeri iç 
ortamda üretilen PM2.5 seviyesini, 0.84 olarak tespit edilen eğim ise infiltrasyon hızını göstermektedir. 
Şekil 1’den görülebileceği gibi dış ortam konsantrasyonlarının seviyesinin düşük olduğu dönemde iç 
ortamda PM2.5 seviyesinin artmasına neden olan aktivitelerden kaynaklanan konsantrasyon artışları 
olmuştur. Bu durum özellikle ev ve ilkokul örneklemesi sırasında gözlenmiştir. İç ortamda sigara 
içilmesi, yemek pişirilmesi ve ilkokulda olduğu gibi çocukların koşması sonucu tozların tekrar 
havalanması iç ortamda konsantrasyonların zenginleşmesine sebep olmuştur. Başka şehirlerde iç-dış 
ortam konsantrasyonlarının ölçüldüğü çalışmalarda benzer sonuçlara ulaşılmıştır [9,19-20]. İç ortamda 
toz yayıcı herhangi bir aktivitenin olmadığı ortamlarda iç-dış PM2.5 korelasyonun arttığı tespit 
edilmiştir. Almanya, Erfurt’ta boş hastane odalarında iç-dış PM2.5 korelasyonu 0.88 [19], Boston’da 
sigara içilmeyen evlerde gerçekleştirilen çalışmada korelasyonun 0.52 [20], Utah’da bir okulda 
korelasyonun 0.37 ile 0.57 arasında [21] olduğu bildirilmiştir. Avrupa’da ve Amerika’da evlerde 
gerçekleştirilen bir çok çalışmada iç-dış PM2.5 konsantrasyonlarının korelasyonu yüksek, mekanik 
havalandırma gerçekleştirilen ortamlarda infiltrasyon hızının düşük (0.05-0.13), doğal havalandırma 
yapılan ortamlarda ise yüksek (0.8-1.0) olduğu rapor edilmiştir [9,22-23].  
 
Kış dönemi dış ortam konsantrasyonlarından iç ortamda gözlenebilecek PM2.5 düzeyinin 
belirlenebilmesi için kullanılabilecek bağıntı ise PM2.5iç = 26.56 + 0.28 PM2.5dış olarak bulunmuştur 
(Şekil 2). Bu denklemin sabiti olan.26.56 değeri iç ortamda üretilen PM2.5 seviyesini, 0.28 olarak 
tespit edilen eğim ise infiltrasyon hızını göstermektedir. Yaz dönemine göre kıyaslama yapıldığı 
durumda kış döneminde gerçekleştirilen iç-dış PM2.5 ölçümlerinin hem korelasyonu, hem de 
infiltrasyon hızı daha düşüktür. Bu duruma, yaz aylarında etkin havalandırmanın yapılması nedeniyle 
dış ortamdan iç ortama tozların infiltrasyonun daha çok olması; kış döneminde havalandırmanın daha 
az olması nedeniyle infiltrasyonun azalması neden olmaktadır.  Havalandırma yapılmadığı durumda iç 
ortamda toza neden olan aktiviteler olduğu durumda konsantrasyonların seyrelmesi 
gerçekleşmemekte veya tam tersi olarak kış aylarında özellikle sabah saatlerinde sıcaklık 
terselmesinden ötürü PM2.5 konsantrasyonlarının dış ortamda artması sonucu iç ortama infiltrasyonun 
az olması gerçekleşmektedir. Şekil 2’den görülebileceği gibi dış ortam konsantrasyonlarının 
seviyesinin düşük olduğu dönemde iç ortamda PM2.5 seviyesinin artmasına neden olan aktivitelerden 
kaynaklanan konsantrasyon artışları ve dış ortamda konsantrasyonlar yükseldiği durumda iç ortam 
konsantrasyonlarının aynı oranda artmadığı tespit edilmiştir.  Helsinki, Atina, Amsterdam ve 
Birmingham’da ev içi ve dış ortamında gerçekleştirilen çalışmada, kış döneminde benzer 
korelasyonlara ve düşük infiltrasyon hızına rastlanmıştır [9].  
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Şekil 1. Yaz Dönemi İç Ve Dış Ortam PM2.5 Konsantrasyonları Regresyon Analizi. 
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Şekil 2. Kış Döneminde İç-Dış Ortam PM2.5 Konsantrasyonlarının Regresyon Analizi. 
 
 

3.2.   Yaz ve Kış Dönemi PM2.5 Konsantrasyonlarının Günlük Değişimleri 
 

Kapalı ortamlarda toz emisyon kaynaklarında meydana gelebilecek değişimlerle; kapalı ortamların 
havalandırması, ısınma veya soğutma aktiviteleri, yemek pişirilmesi, sigara içilmesi, dış ortamda 
karışım yüksekliği, rüzgar hızı, sıcaklık ve nem gibi meteorolojik şartlara bağlı olarak, ölçülen PM2.5 
konsantrasyonlarında örnekleme yapılan günlere bağlı olarak değişim gözlenmiştir (Şekil 3).  Ölçülen 
günlük PM2.5 ortalamaları US EPA tarafından önerilen, günlük ortalama PM2.5 konsantrasyonları için 
35 µg m-3 sınır değeri ile kıyasladığımızda dış ortamda gerçekleştirilen ölçümlerin kış döneminde 
sıklıkla sınır değeri aştığı, yaz döneminde ise sınır değer civarında gözlem yapılan ilkokul hariç genel 
olarak sınır değerin altında olduğu tespit edilmiştir.   
 
Yaz döneminde, evde yapılan örneklemelerde gözlenen iç/dış oranı 1.7 ile 8.3 arasında değişmekte 
olup, dış ortamdaki PM2.5 konsantrasyon değeri düştükçe oranın arttığı söylenebilir. Bu durumda ev 
içinde gözlenen PM2.5 konsantrasyonlarının kaynağının içerdeki aktivitelerden kaynakladığı 
söylenebilir. Örnekleme yapılan bu dönem boyunca dış ortamdaki toz konsantrasyonlarının günlük 
ortalamalarının 4.95 µg m-3 ile 18.52 µg m-3 arasında değiştiği gözlenmiştir. Kış döneminde evde 
yapılan örneklemelerde günlük ortalama PM2.5 konsantrasyonları değişimi Şekil 3’de verilmektedir. 
En yüksek PM2.5 konsantrasyonlarının gözlendiği salonda. günlük ortalama konsantrasyonlar 30 ila 
70 µg m-3 arasında değişmektedir. Örneklemenin yapıldığı tüm 5 gün boyuca salonda ve sık kullanılan 
oturma odasında gözlenen İ/D oranı 1’den büyük olarak gözlenmiştir. Buna göre salonda ve oturma 
odasında gözlenen PM2.5 konsantrasyonunun kaynağı salondaki aktiviteler (sigara içimi başta olmak 
üzere) olarak görülmektedir.  Kullanım sıklığı düşük olan odanın iç-dış oranı 1’den küçük olarak tespit 
edilmiştir. Bu durum odada insan aktivitelerinin olmaması nedeniyle, toz kaynağının dış ortam 
olduğunu göstermektedir. Ev örneklemesi yapılan bu dönem boyunca dış ortamdaki toz 
konsantrasyonları 20-45 µg m-3 arasında değişmektedir. Başka bölgelerde gerçekleştirilen 
çalışmalarda da kış döneminde benzer PM2.5 konsantrasyon düzeylerine rastlanmaktadır [18]. 
 
29 Mayıs-5 Haziran 2007 tarihleri arasında İlköğretim okulunda sınıflarda gözlenen günlük ortalama 
toz konsantrasyonları 12.99 ile 44.33 μg/m3 arasında değişmektedir. Aynı dönemde eş zamanlı olarak 
dış ortamda gerçekleştirilen toz ölçümleri de 14.5 ile 32.3 μg/m3 arasında değişmektedir.  
Örneklemenin ilk 2 günü iç/dış ortam oranı 1.5 olduğundan PM2.5 konsantrasyonlarının kaynağının iç 
ortam aktiviteleri olduğu,  son 3 gün ise İ/D oranı 1’e eşit olduğundan PM2.5 kaynağının dış ortam 
olduğu söylenebilir. Yaz dönemi ilkokul örnekleme periyodu süresince dış ortamda gözlenen PM2.5 
seviyesi WHO’nun önerdiği 25 µg m-3 değerinin hemen üstünde yer aldığı tespit edilmiştir.  İç 
ortamdaki seviyelerin ise örnekleme süresince sıklıkla istenilen sınır değerlerin üstünde seyrettiği 
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görülmektedir.  Kış dönemi örneklemesine başlanması düşünülen 18 Şubat 2008 Pazartesi gününde 
Ankara’da gözlenen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil olması nedeniyle örnekleme 
yapılamamıştır. Örneklemeye başlanan 19 Şubat günü atmosferin bir gün önceki kar yağışı ile 
temizlenmesinden ötürü dış ortam toz konsantrasyonu 15 µg m-3 ’lere kadar inmiştir.  20 Şubat 2008 
tarihi tüm yurtta aşırı soğukların gözlendiği bir tarih olmuştur. O gün için gözlenen en düşük hava 
sıcaklığı Ankara için –5°C olmuştur. O gün için dış ortamda gözlenen toz konsantrasyonu 58.85 
±27.93 µg m-3’e ulaşmıştır.  20 Şubat tarihi oldukça soğuk bir gün olmuştur gün boyu sıcaklık 0°C 
civarında gözlendiğinden, ısınma için yakılan yakıtların miktarının artması söz konusu olabilir, bu da 
PM2.5 konsantrasyonlarının artmasına sebep olmuş olabilir. 20 Şubat 2008 tarihi ölçümler hariç, kış 
dönemi ilkokulun sınıflarında gözlenen İ/D oranı 1’e yakın veya daha büyüktür. Bu durum iç ortamdaki 
PM2.5 konsantrasyonlarının kaynağının iç ortamdaki öğrencilerin koşması ile yerdeki tozların tekrar 
havalanmasından kaynaklandığını göstermektedir. Soğuk hava nedeniyle bu ortamların yeteri 
derecede havalandırılmaması da içerdeki toz konsantrasyonlarının artmasına sebep olmaktadır. 
 
22-28 Mayıs 2007 tarihleri arasında Kreşte gerçekleştirilen ölçümler sırasında gözlenen en düşük toz 
konsantrasyonları (1.7-7.1 μg/m3) dış ortamda ölçülmüştür. Yaz döneminde herhangi bir toz 
taşınımının olmadığı, havanın açık ve rüzgar hızının yüksek olduğu durumda ortalama PM2.5 
konsantrasyonunun 5 μg/m3’den küçük olduğu görülmektedir.  Her ne kadar, ölçülen düzeyler oldukça 
düşük olarak gözlenmiş olsa da, aynı dönemde iç ortamda gözlenen toz konsantrasyonlarının dış 
ortamdan genel olarak 2-2.5 kat civarında daha yüksek olduğu görülmektedir. 22 Mayıs 2007 tarihinde 
gözlenen iç ortam konsantrasyonları yaklaşık 12 kat daha yüksek olarak tespit edilmiştir.  Bu durum 
yaz döneminde PM2.5 kaynağının kreş içi aktivitelerden kaynaklandığını göstermektedir. Kış 
döneminde kreş örneklemelerine başlanan 11 Şubat 2008 tarihinde dış ortam PM2.5 konsantrasyonu 
48.18±11.05 µg m-3 olarak ölçülmüştür. 11 Şubat 2008 akşamı gözlenen yoğun kar yağışı sonrasında 
ise PM2.5 konsantrasyonları takip eden günlerde 10-15 µg m-3’e kadar inmiştir. Takip eden günlerde 
gözlenen yüksek karışım yüksekliği de dış ortamdaki toz seviyesinin azalmasına sebep olmuştur.  Bu 
nedenle 11 Şubat günü ölçümleri ile diğer günler arasında önemli farklılıklar gözlenmiştir. İç ortam toz 
kaynağının dış ortam olduğu 11 Şubat günü İ/D oranı 1’den küçükken; diğer günlerde bu oran 1’in 
üstünde seyretmiş, iç ortamdaki tozların kaynağının iç ortamdaki fiziksel aktiviteler olduğunu 
göstermiştir. Kreş öğrencilerinin aktivitelerinin en yoğun olduğu Oyun odasında en yüksek toz 
konsantrasyonları gözlenmiştir. Yemek salonu ve uyku odasında gözlenen PM2.5 konsantrasyonları 
ise birbirine benzer olarak tespit edilmiştir.    
 
Yaz döneminde, Çevre mühendisliği bölümünde ortamında gözlenen günlük ortalama PM2.5 
konsantrasyonları 2.62-14.56 μg/m3 arasında değişmektedir (Şekil 3.29).  Örnekleme yapılan günlerde 
gözlenen ortalama iç/dış oranı (İ/D) ilk iki gün için ortalama 1.0 civarındayken, örneklemenin son 3 
günü dış ortamda artan toz miktarına paralel olarak 0.6’ya kadar inmiştir. İşyeri örneklemesinin 
gerçekleştirildiği dönemde dış ortamda gözlenen PM2.5 seviyesi ortalama olarak 11.51±17.13 µg m-3 
olarak gözlenmiştir. Kış dönemi ölçümleri sırasında ise dış ortamda gözlenen en yüksek ortalama 
PM2.5 konsantrasyonlarına rastlanmıştır (65.41±58.08 µg m-3) (Şekil 3). Bu periyotta gerçekleşen 
meteorolojik faktörler incelendiğinde.  4 Şubat 2008 tarihinde sabah saatlerinde sıcaklığın -2.5°C, 
rüzgarın 2.3 m/s ve karışım yüksekliğinin 62 m olduğu, öğlen saatlerinde 554 m’ye çıktığı görülmüştür 
[24]. Bu durum özellikle sabah saatlerinde kuvvetli sıcaklık terselmesini işaret etmektedir. Hafta 
boyunca yüksek seyreden dış ortam PM2.5 konsantrasyonlarının kaynağı karışım yüksekliğinin 
azalması sonucu kirleticilerin yere yakın tabakada yoğunlaşmasıdır. Kış döneminde özellikle sabah 
saatlerinde sıcaklık terselmesi Ankara’da yoğun olarak gözlenmektedir. Yaz aylarında karışım 
yüksekliği ortalama olarak 3000 m civarında iken kış aylarında 500-1000 m seviyesine inmekte, 
özellikle sabah saatlerinde 20-30 m civarına dahi düşmektedir [24]. Bu nedenle kış dönemi 
örneklemeleri sırasında gözlenen PM2.5 konsantrasyonları seviyesi yaz dönemine göre daha 
yüksektir. Çevre Mühendisliği Bölümünde gözlenen toz konsantrasyonlarının dış ortam 
konsantrasyonları ile uyumlu olduğu görülmektedir (r=0.47, p<0.0001). Dış ortamda artan PM2.5 
seviyesi ile orantılı olarak iç ortamda değerler artmış, sınır değerlerin üstünde seyretmiştir. Bu 
periyotta hesaplanan infiltrasyon hızı, kış dönemi için hesaplanan genel değerden daha yüksek olarak 
(0.58) tespit edilmiştir. Kış dönemi boyunca Çevre Mühendisliği Bölümü İ/D oranları 1’den küçük 
olarak tespit edilmiştir.  Bu durum, kış dönemi için bu ortamdaki PM2.5 kaynağının dış ortam olduğunu 
göstermektedir.   
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Şekil 3.  Yaz ve Kış Dönemlerinde Gözlenen Günlük PM2.5 Konsantrasyonları (μg m-3) 
 
 
3.3. Ortalama Parçacık Çap Boyutu 
 
PM2.5 ölçümlerinin gerçekleştirildiği cihaz ile aynı zamanda ortalama parçacık çap boyutu da 
ölçülmüştür. Ölçüm yapılan ortamlarda, yaz ve kış dönemlerinde ortalama parçacık çapında bir 
farklılık olup olmadığının incelenmesi için tek faktör anova testi uygulanmıştır. Tüm örnekleme 
noktalarında, yaz ve kış aylarında gözlenen ortalama parçacık çap boyutu mevsimsel olarak farklılık 
göstermektedir (p<0.05). İlkokul ölçümleri hariç, diğer ortamların tümünde kış döneminde gözlenen 



  ___________________________________________ 642 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

ortalama parçacık çapı, yaz döneminde ölçülenlerden yüksek çıkmıştır. Ev ölçümlerinde kış dönemi 
ortalama parçacık çap boyutu 0.589 µm, yaz döneminde ise 0.440 µm, iş yeri için kış dönemi 0.422 
µm, yaz dönemi 0.348 µm; kreş için, kış dönemi 0.589 µm, yaz dönemi 0.440 µm, ilkokul için ise, kış 
dönemi 0.377 µm, yaz dönemi 0.586 µm’dir. Kış döneminde ortalama parçacık çap boyutunun 
artması, bu dönemde evsel ısıtma için yakılan fosil yakıtların etkisi sonucu olabileceği gibi; özellikle 
sıcaklık terselmesinin yaşandığı dönemlerde, oluşan sis sonucu parçacık çap boyutunun büyümesi ile 
de açıklanabilir.   
 
 
 
4.  GENEL SONUÇLAR 
 
Yaz ve kış döneminde örnekleme noktalarında ölçülen ince partikül madde sonuçlarına göre iç 
ortamın PM2.5 konsantrasyonlarının, dış ortama göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  İç ortamda 
tozun oluşmasına sebep olan sigara içilmesi, yemek pişirilmesi ve ilkokulda olduğu gibi çocukların 
koşması sonucu tekrar tozların havalanması gibi nedenlerle anlık olarak PM2.5 seviyesinin hızla arttığı 
gözlenmiştir. İç ve dış ortamda gözlenen PM2.5 seviyelerinde dış ortamdan iç ortam taşınan tozun 
infiltrasyon oranı hesaplanmış, bu oranın yaz döneminde doğal havalandırma olan ortamlarda 
gözlenen hız aralığında, kış döneminde ise azalarak havalandırmanın yetersiz olduğu tespit edilmiştir.   
 
Kış döneminde gözlenen PM2.5 konsantrasyonlarının yaz dönemine göre daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Ortama bağlı olarak bu fark, Çevre Mühendisliği Bölümünde 5-7 kata, kreşte 2-6 kata, 
ilkokulda 1-1.5 kata ve evde 2 kata kadar değişmektedir. En belirgin kış-yaz farkına kış döneminde dış 
ortam konsantrasyonlarının yüksek olduğu dönemde Çevre Mühendisliği Bölümünde ve yaz 
döneminde en düşük toz konsantrasyonlarının ölçüldüğü kreşte rastlanmıştır. Ev ve ilkokulda ise 
ortalama olarak 1.5-2 kat arasında kış-yaz farkı tespit edilmiştir.  
 
Tüm örnekleme noktalarında, yaz ve kış aylarında gözlenen ortalama parçacık çap boyutu kış 
döneminde daha yüksek olarak gözlenmiştir. Yaz döneminde 0.44 µm civarında olan ortalama 
parçacık çapı, kış döneminde 0.59 µm’ye çıkmaktadır. Kış döneminde ortalama parçacık çap 
boyutunun artması, bu dönemde evsel ısıtma için yakılan fosil yakıtların etkisi sonucu olabileceği gibi; 
özellikle sıcaklık terselmesinin yaşandığı dönemlerde, oluşan sis sonucu parçacıkların higroskopik 
büyümesi ile de açıklanabilir.   
 
Genel olarak, iç ortamda gözlenen PM2.5 seviyesi literatürde yer alan benzer çalışmalar ile 
kıyaslandığında, ölçülen değerlerin literatürdeki ölçümlerle uyumlu olduğu gözlenmiştir.  Kış aylarında 
yaz dönemine göre yüksek PM2.5 konsantrasyonları çıkan başka çalışmalarda da rastlanmıştır. 
Bunun nedeni olarak iç ortamda toz kaynağının olmadığı durumda özellikle yetersiz havalandırma 
olduğu söylenebilir.   
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METAL ENDÜSTRİSİ İÇ ORTAMINDA PM2.5 
KONSANTRASYONUN BELİRLENMESİ 

 
 

Ülkü ŞAHİN 
Birgül KURUTAŞ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Hava Kirliliği ile ilgili çalışmalar temelde insan sağlığı üzerine olan etkisi nedeniyle yapılmaktadır. Halk 
sağlığını korumak amacıyla dış hava kalitesinin belirlenmesi ile ilgili pek çok çalışma yapılmakta ve 
yönetimler tarafında limit değerler tanımlanmaktadır. Ancak çoğunlukla zamanımızın en az 8 saatini 
çalışarak iş ortamlarımızda en az 14 saatimizi evde ve kalan ortalama 2 saatimizi dışarıda 
geçirmekteyiz. Dolayısı ile iç mekânlardaki (çalışma alanları, okullar, hastaneler, alışveriş mekanları 
ve evler) hava kalitesi halk sağlığı üzerinde en yüksek etkiyi yaratmaktadır.  
 
Çalışma ortamlarında uzun süreli kişisel maruziyet söz konusudur. Solunan hava içersindeki 2.5 
mikronun altındaki partiküller maddelerin varlığı solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ciddi sağlık 
problemleri yaratmaktadır. Endüstrileşmenin hızla geliştiği ve çalışma hayatının yaşamımızın önemli 
bir bölümünü işgal ettiği düşünüldüğünde fabrikalarda üretimin olduğu kısımlarda çalışan personelin 
sağlığının korunması gerekmektedir. Bu çalışmamızda örnek bir metal endüstrisi seçilmiş ve üretim 
bölümü iç ortam havasındaki PM2.5 konsantrasyonu tespit edilmiştir.  
   
Metal endüstrisi içersinde üretim bölümünde farklı özelliklere sahip 4 nokta tespit edilmiş ve 24 saat 
sürekli PM2.5 ölçümü yapılmıştır. İmalat makinelerinin yoğun olarak bulunduğu KLT, BMV ve HPT  
ölçüm noktalarında makineler yalıtımsızken ortalama  PM2.5 konsantrasyon değişimi 271,4µg/m3 ile 
609µg/m3 aralığında iken makineler etrafına yalıtım yapıldığında bu konsantrasyonlar 35,1µg/m3 ile 
90,1µg/m3 aralığına düşmektedir. Tüm PM2.5 ölçüm değerleri OSHA limit değerinin altında ancak EPA 
ve WHO dış ortam limit değerlerinin çok üstündedir. Fabrika içerisinde makinelerde yapılan izolasyon 
sistemi PM2.5 konsantrasyonlarını azaltmada önemli bir etki göstermektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: iç ortam, hava kalitesi, PM2.5, endüstri, işçi sağlığı. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
As a whole, the researches related with Air Pollution are aimed to estimate its influence on human 
health. On purpose to protect a public health, many similar researches based on definition of outside 
air quality are conducted and limit values by managements are defined. But, usually at least 8 hours of 
our time pass in workplaces, 14 hours in homes and approximately in average the rest 2 hours pass 
out of a building. So, on the base of this indoor (workplaces, school, hospitals, trade centers and 
homes) air pollution creates the highest impact on public health.  
  
The subject is the long-term personal exposure in workplaces. Thereby the long-term inhale of high 
polluted air included PM2.5 is a main reason of the health problems first of all of the respiration system. 
The exposure time to pollutants and their quantity in workplaces’ air also as location are the main 
factors for determination of health risks and in the verdicts of their decreasing. Thus, in our work we 
selected as an example the metal industry and aimed to determine PM2.5 concentration. 
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4 places with the different features were determined and continuous 24-hour PM2.5 measurements 
were made inside production department of metal industry. The average of PM2.5 concentration 
registered in a place of the congestion of industrial machines such as KLT (the 7-th point), BMV (the 
5-th point) and HPT (the 3-d point) before isolation have been changed between 271,4µg/m3 and 
609µg/m3  and after isolation it has decreased to  35.1 μg/m3 and 90.1 μg/m3. All values of PM2.5 
measurements are below the OSHA limits but exceed WHO air quality limits. The isolation system of 
the machinery inside the factory showed a significant impact in reducing of PM2.5 concentration. 
 
Key Words: Indoor air, air pollution, PM2.5, industry, occupational health 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Türkiye nüfusunun 2008 yılı istatistiklerine göre %32’lik bir kısmı 15 yaş ve üzeri işgücü potansiyelidir. 
Bu işgücünün %19,5’luk kısmı da sanayide çalışmaktadır [1]. Sanayide çalışan nüfusun da günde 
ortalama 8 saati işyerinde geçmektedir. İşyeri ortamları da tıpkı evlerinde ve diğer kapalı ortamlarda 
olduğu gibi (hastane, toplu taşıma, restoran vb eğlence yerleri vs.) kişilerin temel sağlık 
gereksinimlerini karşılayacak kalitede olmalıdır. Endüstri iç ortam havasında kirleticilerin türü ve 
konsantrasyonu, üretimin türüne, kullanılan hammaddeye, proses sırasındaki işlemlere bağlı olarak 
değişir.  
 
İç ortam olarak tanımlanan ve çalışma ve yaşam mekanları olan kapalı ortamlardaki hava kalitesinin 
tespitine ve iyileştirilmesine yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların genel olarak evlerde, 
okullarda, hastanelerde ve ofislerde yapıldığı görülmektedir. Evlerde yapılan çalışmalarda temel olarak 
halk sağlığı uzmanları tarafından Akciğer hastalıklarının etkenleri olarak tanımlanan PM2.5, NO2, CO2, 
CO, SO2 ve VOC bileşenlerine bakılmıştır. Çalışmalarda partikül maddenin, solunum yolu tahrişine, 
toksik etkiye ve alerjenleri taşıyıcı özelliğe sahip olduğu gözlenmiştir [2-4]. İç ortam hava kalitesi 
bakımından evlerden sonra en önemli mekan okullardır. Çocuklar ve hastalar kirleticilerden daha 
çabuk etkilenmekte ve kalıcı sağlık etkilerinin oluşma ihtimali daha yüksektir. Okullarda yapılan iki 
farklı çalıma irdelendiğinde sınıflarda düşük havalandırma nedeni ile dış ortama göre yüksek PM 
konsantrasyonu ve alerji ve astım hastalıkları ile Küf’ün yüksek bağlantısı belirlenmiştir [5],[6]. 
 
Kapalı mekanlardaki hava kalitesi belirleme çalışmalarında yaşam alanları dışında çalışma 
ortamlarının hava kalite değerleri de önemlidir. İşçi sağlığı ve güvenliği kapsamında işverenin 
çalışanlarının sağlık risklerini ortadan kaldırması gerekir. Bu kapsamda yapılan bilimsel çalışmalar 
incelendiğinde genellikle ofislerde yapılan çalışmalara rastlanmaktadır. Amerika ve Meksika’da yapılan 
iki farklı çalışmada ofislerde VOC’ lar ve PM seviyeleri belirlenmiştir. Ölçüm sonuçlarına bakıldığında 
fotokopi makinesi ve yazıcıların çalışır konumda olması halinde yüksek PM seviyesi belirlenmiştir. İç 
ortamda  Si, S, K, Ca,V, Ti, Cr, Mn, Fe, Si, Cu, Mo ve Zn konsantrasyonlarına maruz kalma sevileri dış 
ortam çalışanlarından daha yüksek bulunmuştur [7],[8]. Gazete baskı merkezlerinde ve Radyo 
istasyonlarında yapılan iki farklı çalışmada da; PM2.5 konsantrasyonunun dış ortam havasından direk 
etkilendiği ve daha yüksek değerler aldığı bulunmuştur [9],[10]. 
 
İşçi sağlığı ve güvenliği konusu düşünülerek endüstriyel iç ortam hava kalitesinin belirlenmesine 
yönelik çok sayıda çalışma bulunamamıştır. Hsu ve ark., [11] yaptıkları çalışmada fosfat üretim 
tesislerinde çalışanlar üzerindeki etkisini değerlendirmek için 8 boyutta PM örnekleri toplamışlar ve PM 
boyut dağılımı ve PM asidik içerik analizi yapmışlardır. Asit buharlarının kaba PM içeriğinde yüksek 
konsantrasyonlarda olduğu görülmüştür. Çalışma sonunda solunan PM’in üst solunum yolundan 
çökebileceği ve epidemiyolojik çalışma sonuçlarına göre de kansere neden olacağı görüşü 
belirtilmiştir. Sivulka ve ark., [12] Nikel endüstrisinde işçilerin soludukları PM içeriğindeki Ni 
konsantrasyonu konusunda bir literatür çalışması yapmışlardır.  Kuo ve ark., [13] yaptıkları çalışmada 
alüminyum ergitme tesisi içinde 3 farklı noktada PM2.5 ölçümleri yapmışlar ve metal içeriklerine 
bakmışlardır. Tesis içinde ve çevresinde yapılan ölçüm sonuçları tüm parametreler için üretim 
olduğunda 40,3 ile 18,5, üretim olmadığında 7,8-5,7 arasında tespit edilmiştir. Ergitme prosesi 
boyunca tesiste yüksek miktarlarda Cr, Cd, Cu, As, Pb, Se, Al ve Zn gözlenmiştir. Ivacoli ve ark., [14] 
terephalic acid dimethyle ester üretim tesisinde solunan kimyasal kirleticiler üzerine bir çalışma 
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yapmışlardır. Swan ve ark., [15] fabrikalarda çalışan işçilerin soluduğu endotoksin konsantrasyonu 
belirlemesine yönelik yapılmış çalışmaları derlemişlerdir. Tekstil endüstrisi çalışanlarının 1-400 EU/m3 
hava değerine maruz kaldıkları belirtilmiş ve endotoksin konsantrasyonları tesislerde sürekli takip 
edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.  
  
Türkiye’de İşçi sağlığı ve güvenliği konusu kapsamında değerlendirilebilecek kısıtlı sayıda çalışmaya 
rastlanmaktadır. Atımtay ve ark. [16] tarafından yapılan çalışmada trafik polislerinin maruz kaldığı CO 
seviyeleri ölçülmüş ve değerlendirilmiştir. Diğer bir çalışma ise İstanbul Metrosunda tren içi ve 
peronlarda solunan havanın PM konsantrasyonu ve metal içeriğinin belirlenmesi için yapılmıştır. Metro 
çalışanlarının ve yolcuların maruz kaldığı PM10 ve PM2.5 seviyeleri dış ortam PM seviyelerinde her 
metro istasyonunda yüksek çıkmıştır [17]. Vaizoğlu ve ark. [18],[19] tarafından yapılan çalışmalarda 
Mobilya üretimi çalışma alanlarında ve kahvehanelerde Formaldehit düzeyleri belirlenmiştir. Mobilya 
üretim alanlarında yapılan ölçümlerin %24’ünün OSHA Limit değerinin (0,75 ppm)üzerinde olduğu 
gözlenmiş ve çalışanların formaldehit maruziyeti sonucu risk altında olduğu belirtilmiştir.  Yapay 
havalandırmaların olduğu kahvehanelerde ortalama formaldehit düzeyi 0,2 ppm olarak tespit edilmiştir.  
 
Amerika’da iş sağlığı ve güvenliği, OSHA (Occupational Safety and Healty Administration) kanunu ile 
denetlenmekte ve PM2.5 limit değerleri 5000 μg/m3 olarak tanımlanmaktadır [20]. Ülkemizde 2003 
yılında güncellenip yayınlanmış olan 4857 sayılı İş Kanunu yürürlüktedir ve İş sağlığı ve Güvenliği 
tüzüğü mevcuttur. WHO iç ortam hava kalitesi konusunda bir çok çalışma yapmıştır fakat iç ortam 
hava kalitesi konusunda limit değerler belirlememiştir. Bununla birlikte iç ortam hava sınır değerlerinin 
dış ortam sınır değerlerin altında olması gerektiğini öngörmüştür [21]. 
 
Ülkemizde endüstriyel iç ortamın yani işçi çalışma ortamının hava kalitesinin belirlenmesine yönelik bir 
çalışmaya rastlanamamıştır. Bu bakımdan çalışmamızda ulaşacağımız sonuçların literatür için faydalı 
bir kaynak olacağı düşünülmektedir.    
 
 
 
 
2. MATERYAL VE METOD 
 
Çalışmamızda seçilen örnek endüstri, İstanbul ilinde faaliyet gösteren, otomotiv sektörüne yedek 
parça üreten bir metal işleme fabrikasıdır. Hammadde işlenmemiş halde fabrikaya gelip, soğuk 
şekillendirme, ısıl işlem ve kaplama işlemlerinden geçerek müşteriye sevk edilmektedir. Tesiste 2 mm 
çapından 30 mm çapına, 5 mm uzunluktan 200 mm uzunluğa kadar ortalama 1000 çeşit ürün 
üretilmektedir. Soğuk şekillendirme ünitesinde bulunan makineler 2 mm-8 mm (küçük çap) ve 8 mm-
30 mm (büyük çap) çaplarında ürün üretmektedir. Fabrikada esas üretim, soğuk şekillendirme 
bölgesinde yapılmaktadır ve iç hava kalitesi açısından en fazla kirlilik problemi olan bölüm bu bölgedir. 
 
Şekil 1’de soğuk şekillendirme bölümü üretim kısmı genel görünüşü ve ölçüm noktalarının konumları 
verilmiştir. 2. ve 3. ölçüm noktaları olan İmalat HPT ve İmalat BMV olarak tanımlanan bölümde toplam 
19 makine mevcuttur ve bunların 4 tanesi büyük çapta ürün üretmektedir. Daha sonra üretilen ürünler 
4. ölçüm noktasının bulunduğu Kalite (KLT) bölümündeki diş çekme makinelerine gelmektedir. Bu 
bölgede aynı işlemi yapan toplam 8 adet makine bulunmaktadır. Diş çekme işlemi biten cıvata, 
istenilen sertliğin verilmesi için 1. ölçüm noktası olan Isıl İşlem Giriş (IİG) ölçüm bölümüne gelmektedir. 
Bu bölgede 1 adet yüksek kapasitede (29 numaralı fırın), bir adet düşük kapasitede (28 numaralı fırın) 
2 adet Isıl İşlem Fırını bulunmaktadır. 2. ve 3. ölçüm noktalarının bulunduğu bölümde  40 kişi  4. ölçüm 
noktasının bulunduğu bölümde 24 kişi 1. ölçüm noktasının bulunduğu bölümde ise 7 kişi 
çalışmaktadır. Tesis 24 saat 3 vardiya faaliyet göstermektedir. 
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Şekil 1. Fabrika Soğuk Şekillendirme Bölümü Yerleşim Planı ve Ölçüm Noktaları. 

 
Çalışmada tesis içindeki PM2.5 miktarını standartlara uygun koşullarda belirlemek ve cihazların 
güvenliğini sağlayabilmek için sabit bir platform yapılmıştır. Cihazlar 1,5 m yükseklikte 80x80cm 
ebatlarında yapılan bu platforma yerleştirilmiştir. PM2.5 ölçümleri Temmuz Ağustos 2008, Ekim-Kasım 
2008 ve Ocak-Şubat 2009 dönemlerinde her noktada yapılmıştır. Tesis içinde 4 farklı noktada 
ölçümler yapılmıştır. Tesis dışında 5. nokta olarak tanımlanan noktada dış ortam ölçümleri 2 gün 
yapılmıştır.  Ölçümler, tesis içinde teknik koşullar elverdiği ölçüde her bir nokta için 3 veya 6 gün 24 
saat boyunca 10 dakikalık ortalama olarak yapılmıştır. PM2.5 konsantrasyonlarının ölçümünde ışık 
kırınımı yöntemine göre çalışan MIE DataRAM 2000 (Thermo A.Ş.)  portatif toz ölçüm cihazı 
kullanılmıştır. Ölçümlerin doğrulaması referans yönteme göre örnekleme yapabilen Partisol FRM Air 
Sampler (Model 2000, Thermo Inc., USA) cihazı ile yapılmıştır. 
 
 
 
 
3. SONUÇLAR 
 
Üretim bölümündeki 4 noktada yapılan PM2.5 ölçümleri her bir nokta için ayrı ayrı Şekil 2 – 5’de 
verilmiştir. Tüm grafikler genel olarak değerlendirildiğinde, üretim ortamında oluşan PM2.5 
konsantrasyonunun kullanılan hammaddenin çapına, üretim hızına, hammadde üzerinde çekilen diş 
oranına göre değişiklik gösterdiği gözlenmiştir. Oluşan bu farklılıklar ve konsantrasyon değişimlerinin 
nedenleri her bir grafik için detaylı olarak açıklanmıştır.  
 
Isıl İşlem Giriş olarak tanımlanan 1. Noktada yapılan 4 günlük PM2.5 ölçüm sonuçları Şekil 2’de 
verilmiştir. Temmuz 2008’de yapılan iki günlük ölçüm sonuçların da konsantrasyon değişiminin yüksek 
olduğu görülmektedir. Bu günlerdeki oluşan pik değerlerin nedeni fabrikadaki üretim sürecinden 
kaynaklanmaktadır. 16 Temmuz tarihinde yapılan ölçümlerde aksam 18:30’a kadar 10 ile 35 µg/m3 
arasında değişen PM2.5 konsantrasyonları oluşurken 18:30’dan gece saat 24:00’a kadar 140 µg/m3’e 
ulaşan ve yüksek salınım gösteren değerler ölçülmüştür. Bu yükselişin nedeni ısıl işlem fırınının 
çalışması, 1 numaralı imalat makinesinin büyük çapta ürün üretmesi ve ayni zaman diliminde fırında 
yıkanmamış ve tortusu çok olan parça taşınmasıdır. Gece 24:00 sonrasında fırında büyük çapta ürün 
taşınmıştır. Yine 28 Temmuz öğle saatlerinde fırında küçük ürünler taşınmış dolayısı ile pik bir 
konsantrasyon oluşmuştur. Fırında büyük ürünler küçük ürünlere göre taşıma esnasında daha az tortu 
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oluşturur ve bu nedenle PM2.5 değerleri daha düşüktür. 3. ölçüm günü olan 20 Ekim 2008 tarihinde 
teknik nedenler dolayısı ile 17.30 saatinde ölçüm bitirilmiştir. Bu tarihte PM2.5 konsantrasyonları 100 ile 
220 µg/m3 arasında değişim göstermiştir. Bunun nedeni iki ısıl işlem fırınının birlikte çalışıp küçük 
çapta ürün taşımasıdır. Ayrıca 2 numaralı imalat makinesi bütün gün büyük çapta ürün üretmiştir. En 
son ölçüm günü olan 4 Kasım 2008 tarihinde gün boyu PM2.5 konsantrasyonları 50 µg/m3’ün altında 
kalmıştır. Bunun nedeni 21 Ekim-01 Kasım 2008 tarihleri arasında tüm makinelerin izolasyon sistemi 
ile kaplanmasıdır.  
   
İmalat HPT olarak tanımlanan 2. Noktada yapılan PM2.5 ölçüm sonuçları Şekil 3’de verilmiştir. Tüm 
ölçüm sonuçlarında vardiya değişimleri ve yemek saatlerinde ayrıca makinelerin tel değişimi ve kalıp 
ayarı yapması nedeniyle çalışmadığı anlarda pik düşüşler oluştuğu görülmektedir. 18 Temmuzda 
yapılan ölçümde en yüksek değerler kaydedilmiştir. Fabrikanın en büyük makinesi olan 1 ve 2 
numaralı makineler ayni anda imalata başlamıştır ve büyük çapta ürün üretilmiştir ve diğer orta 
büyüklükteki makinelerde imalat yapmaktadır. Makinelerin ilk açılma anlarında pik değerler (2400 
μg/m3) oluşmuştur. 30 Temmuzda yapılan ölçümlerde 19:00 sonrasında değerlerin çok düştüğü (<50 
μg/m3) gözlenmektedir. Bunun nedeni ölçüm noktasının çevresindeki makinelerden sadece 10 
numaralı makinenin çalışmasıdır. 22 Ekim tarihinde ve 13 Kasım tarihinde görülen düşüşlerin nedeni 
makineler üzerinde yapılan izolasyon sistemidir. Daha sonra 22 ve 23 Ocak 2009’da yapılan 
ölçümlerde tekrar yüksek PM2.5 ölçümleri alınmıştır. Çünkü imalat makineleri etrafına yapılan yalıtım 
sistemi devre dışı bırakılarak üretim yapılmıştır.  
 
İmalat BMV olarak tanımlanan 3. Noktada yapılan ölçüm sonuçları Şekil 4’te verilmiştir. 1. ölçüm tarihi 
olan 22 Temmuz 2008’de tatil olması nedeniyle makinelerin sadece ikisi çalışmakta ve küçük çapta 
üründen düşük kapasitede üretim yapılmıştır. Öğle saatlerine kadar 50 μg/m3 ile 100 μg/m3 arasında 
PM2.5 ölçülürken öğleden sonra tüm ölçümler 50 μg/m3’ün altındadır. Bu noktada yapılan 5 günlük 
ölçüm sonuçlarının görüldüğü grafikte en büyük PM2.5 değişiminin (10 ile 2000 μg/m3 arasında) 4 
Ağustos 2008 ve 27 Ocak 2009 (izolasyon devre dışı) tarihlerinde yapılan ölçüm sonuçlarında olduğu 
gözlenmiştir. Her iki ölçüm gününde de benzer pikler gözlenmiştir. Yemek saatlerinde ani düşüşler 
(<50 ) ve gece vardiyası olmaması dolayısı ile 24:00 sonrası minimum PM2.5 değerleri gözlenmiştir. 
Bunun dışında oluşan farklı pikler makinelerin tel değişimi ve kalıp ayarı yapması nedeniyle 
çalışmadığı anlar, makinelerin ilk çalıştığı anlar ve farklı ürün üretiminden oluşmaktadır. Sabah 
vardiyası başlangıcı ile (08:00) makinelerin açılması nedeni ile ani bir yükseliş oluşmaktadır. 23 Ekim 
2008 ve 11 Kasım 2008 tarihlerindeki düşük değerlerin nedeni makinelerin üzerinde izolasyon 
sisteminin devrede olmasıdır. Ancak 23 Ekimde izolasyon sisteminde oluşan problem nedeni ile bir 
miktar yükselme oluşmuştur. Değerlerin küçük iniş ve çıkışlarının nedeni bu noktada sürekli çalışan 
forklift bulunmasıdır.  
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Şekil 2. Isıl İşlem Giriş 1. Nokta PM2.5 Konsantrasyonunun Zamanla Değişimi. 
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Şekil 3. İmalat HPT 2. Nokta PM2.5 Konsantrasyonunun Zamanla Değişimi. 
 

 
Kalite Departmanı Önü olarak tanımlanan 4. Noktada yapılan ölçüm sonuçları Şekil 5’de verilmiştir. Bu 
noktada yapılan 5 günlük ölçüm sonuçlarının görüldüğü grafikte en yüksek değerler 25 Temmuz, 08 
Ağustos 2008 ve 21 Ocak 2009 tarihlerinde gözlenmiştir. Vardiya değişimleri yemek saatleri ve 
makinelerin bakımı işlemlerinin olduğu saatlerde PM2.5 konsantrasyonlarının 50 μg/m3 ‘ün altına 
düştüğü buna karşın üretimin devam ettiği durumlarda 200 μg/m3 ile 600 μg/m3 arasında 
konsantrasyonlar oluştuğu gözlenmektedir. Üretim aşamasında makinelerin ilk çalıştığı anlarda pik 
yükselmeler oluşmuştur. 30 Ekim 2008 ve 3 Kasım 2008 tarihlerinde ölçülen değerler çoğunlukla 5 
μg/m3 ile 50 μg/m3 arasında küçük salınımlar göstermiştir. Bunun nedeni makinelerde yapılan 
izolasyon sistemidir. 
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Şekil 4. İmalat BMV 3. Nokta PM2.5 Konsantrasyonunun Zamanla Değişimi 
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Şekil 5. Kalite Departmanı Önü 4. Nokta PM2.5 Konsantrasyonunun Zamanla Değişimi 
 
Metal endüstrisi imalat bölümünde 4 farklı noktada ve dış ortamda yapılan hava kalitesi ölçümlerinde 
her bir noktadaki ve her bir ölçüm tarihindeki ortalama PM2.5 konsantrasyon değerleri hesaplanmış ve 
Tablo 1’de özetlenmiştir. Dış ortamda Kasım 2008 ve Şubat 2009 tarihlerinde 8 saat boyunca yapılan 
ölçümlerde, PM2.5 konsantrasyonu ortalama 111,7 µg/m3 bulunmuştur. 1. ölçümde aksam saatlerinde 
fan seperatörü arızalanması ve sorunun giderilmesi sırasında seperatörde temizlik yapılması ve 
dolayısı ile seperatör üzerinde toplanan tozların çevreye yayılması nedeni ile bir miktar yüksek 
değerler oluşmuştur. Arıza giderilip temizlik yapıldıktan sonra değerler normale dönmüştür. 
 
PM2.5 konsantrasyonları ölçüm noktaları ve ölçüm zamanına göre yüksek değişim sergilemiştir. 
Ölçümün yapıldığı günler arasında önemli farklılıklar olması fabrika imalatındaki farklılıklarından ileri 
gelmektedir. Bunun yanında birçok ölçüm noktasında Temmuz 2008 ölçümlerinin Ekim ve Kasım 2008 
ölçümlerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Eylül 2008’de başlayan ve Kasım 2008’de sona 
eren bir yalıtım çalışması yapılmıştır. Bu kapsamda imalat makinelerinin tamamının etrafı çelik sac 
levha ile kapatılıp, makinelerden ortama yayılan tozun havalandırma ile dışarı atılması sağlanmıştır. 
Bu yapılanma nedeni ile PM emisyonlarında Ekim ve Kasım aylarında ciddi azalmalar gözlenmiştir. 
İmalat makinelerinin yoğun olarak bulunduğu HPT ve BMV simgeli ölçüm noktalarında yalıtımsızken 
ve tüm makineler çalışırken 1500 μg/m3 PM2.5 değerlerinin üzerlerinde ölçümler yapılmıştır. Ancak 
yalıtım sonrası tüm makineler çalışır pozisyonda yapılan ölçümlerin genel olarak 10-100 μg/m3 
aralığında değişim göstermiştir.  

 
İzolasyon sisteminin yapılmadığı kısım olan ve IİG olarak tanımlanan Isıl İşlem Fırını bölümünde PM2.5 
konsantrasyonlarına bakıldığında, üretim makinelerinde yapılan izolasyonların etkisi burada da 
görülmektedir. İzolasyon öncesinde IİG simgeli ölçüm bölgesinde PM2.5 konsantrasyonu ortalama 37 
μg/m3 ile 165 μg/m3 arasında değişirken, Kasım ayında izolasyon sonrasında 32 μg/m3 ölçülmüştür.  
 
 
 
 
4. DEĞERLENDİRME 
 
Çalışmamızda İstanbul ilinde faaliyet gösteren otomotiv sektörüne yedek parça üreten bir tesisin 
imalat iç ortamı ile dış ortamında PM2.5 ölçümleri yapılmıştır. Toplam 26 adet makine ve 2 adet ısıl 
işlem fırınının bulunduğu imalat bölümde her bir noktada 3 veya 6 farklı günde PM2.5 ölçümler 
alınmıştır. PM2.5 konsantrasyonları ölçüm noktaları ve ölçüm zamanına göre yüksek değişim 
sergilemiştir. Tüm ölçüm sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, üretim bölümü hava ortamında 
oluşan PM2.5 konsantrasyonunun kullanılan hammaddenin çapına, üretim hızına, hammadde üzerinde 
çekilen diş oranına göre değişiklik gösterdiği gözlenmiştir. Bunun yanında birçok ölçüm noktasında 
Temmuz 2008 ölçümlerinin Ekim ve Kasım 2008 ölçümlerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Eylül 2008’de başlayan ve Kasım 2008’de sona eren bir yalıtım çalışması yapılmıştır. Bu kapsamda 
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imalat makinelerinin tamamının etrafı çelik sac levha ile kapatılıp, makinelerden ortama yayılan tozun 
havalandırma ile dışarı atılması sağlanmıştır. Bu yapılanma nedeni ile PM emisyonlarında Ekim ve 
Kasım aylarında 6 ile 8 kata varan ciddi azalmalar gözlenmiştir. İmalat makinelerinin yoğun olarak 
bulunduğu KLT (4. nokta), BMV (3. nokta) ve HPT (2. nokta) simgeli ölçüm noktalarında yalıtımsızken 
ve tüm makineler çalışırken 600 ve 1500 μg/m3 PM2.5 değerlerine ulaşan ölçümler yapılmıştır. Ancak 
yalıtım sonrası tüm makineler çalışır pozisyonda yapılan ölçümlerin genel olarak 10-100 μg/m3 
aralığında değişim gösterdiği gözlenmiştir.  
 
İmalat bölümü iç ortamında ölçülen PM2.5 konsantrasyonu irdelendiğinde makinelerin yalıtım öncesi 
değerlerin yüksek olduğu ve OSHA limit değeri olan 5000 µg/m3‘ün neredeyse yarısı kadar değerler 
kaydedilebildiği gözlenmektedir. Yalıtım sonrası ise PM2.5 konsantrasyonu anlamlı şekilde 
düşürülebilmiş ve işçi sağlığı açısından risk oluşturmayan bir imalat çalışma alanı yaratılabilmiştir. 
WHO halk sağlığı açısından iç ortam limit değerlerinin, dış ortam limit değerlerinin altında olması 
gerektiğini belirtmektedir.  İşçi sağlığı açısından PM2.5 konsantrasyonu standartlara uyum gösterirken, 
WHO’nun tanımladığı halk sağlığı standartlarının (günlük ortalama 35 µg/m3) üzerinde çıkmıştır. 
Fabrika içerisinde makinelerde yapılan izolasyon sistemi PM2.5 konsantrasyonlarını azaltmada önemli 
bir etki gösterirken, bu sistem geliştirilip, tüm imalat iç ortam kalitesini daha da iyileştirecek bir merkezi 
havalandırma sistemi kurulmalıdır. Bu çalışma devam etmektedir ve izolasyon sisteminin verimliliği 
detaylı verilerle başka yayınlarımızda desteklenecektir.  
 
Tablo 1. Fabrika Üretim Alanında Tüm Ölçüm Noktalarındaki İzolasyon Öncesi ve İzolasyon Sonrası 
Saat 24:00’a Kadar Ortalama PM2.5 Konsantrasyonları 

 
İzolasyon yok İzolasyon var Ölçüm noktası Ölçüm 

noktası 
Simgesi 

1. ölçüm 2. ölçüm 3. ölçüm 4. ölçüm ORT 1. ölçüm 2. ölçüm ORT 

1. nokta 
Isıl İşlem Giriş 

İİG 37,8 
(9,5-137,2) 

41,8 
(3,5-142,7) 

165,2 
(107,1-223,9) 

- 81,7 32,0 
(3,7-65,1) 

- 32,0 
 

2. nokta 
İmalat  

İ-HPT 764,4 
(70-2517,7) 

283,3 
(33,6-957,3) 

427,9 
(186,3-998,3) 

358,8 
(3,6-1103,9) 

458,6 61,8 
(7,6-122,3) 

43,0 
(32,8-
63,1) 

52,4 

3. nokta 
İmalat 

İ-BMV 35,3* 
(2,3-104,4) 

693,4 
(47,1-1642,8) 

524,7 
(19,3-1917,9) 

- 609,0 124,6 
(9-370,3) 

55,6 
(40,8-
96,8) 

90,1 

4. nokta 
Kalite 

KLT 262,8 
(24,1-794,1) 

296,3 
(30,3-568,2) 

255,3 
(95,1-465,2) 

 271,4 39,4 
(5,8-87) 

30,7 
(6,4-40,2) 

35,1 

5. nokta DIŞ 
ORTAM 

151,2 
(87,9-312,6) 

72,2 
(53-98,6) 

- - 111,7 - - - 

*: yaz tatili günü yapılan ölçüm olduğundan ORT hesabına katılmamıştır.  
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ÖZET 
 
Metro sistemleri, günün her saatinde trafik yoğunluğunun yaşandığı İstanbul’da hızlı ve rahat olmasından 
dolayı en çok tercih edilen ulaşım aracıdır. Hava sirkülâsyonunun az olması nedeniyle metro 
istasyonlarında hava kirletici konsantrasyonları dış ortam havasına göre daha yüksektir. İç ortam hava 
kirleticilerinden biri olan partikül madde insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olan, özellikleri zamana ve 
mekana göre değişkenlik gösteren bir kirleticidir. Partikül maddenin metrolardaki başlıca kaynakları, raylar 
üzerinde tekerleklerin sürtünme ve fren yapması gibi raylarda aşınmaya sebep olan hareketler, yolcuların 
peron içindeki hareketleri ve dış ortamda trafikten kaynaklanan partiküllerin havalandırma yoluyla metro 
tünellerine girmesidir. Bu çalışmada İstanbul’da bulunan Taksim – 4.Levent Metro Hattı ile Aksaray – 
Havalimanı Hafif Metro Hattı’nda yer alan toplam 6 adet kapalı metro istasyonunda tren içi ve istasyon 
peronlarında PM10 ve PM2.5 ölçümleri yapılmış, yolcuların maruz kaldıkları partikül madde 
konsantrasyonları belirlenmiştir. İstasyon peronlarında yapılan PM10 ve PM2.5 ölçümlerinde ışık kırınımı 
prensibi ile çalışan MIE DataRAM 2000 (Thermo) partikül madde ölçüm cihazı kullanılmıştır. Tren 
içlerinde yapılan PM2.5 ölçümlerinde ise yine ışık kırınımı prensibi ile çalışan pDR 1200 (Thermo) portatif 
toz ölçüm cihazı kullanılmıştır. İstasyon peronlarında yapılan ölçümlerde, PM10 ve PM2.5 
konsantrasyonlarının Aksaray-Havalimanı Hafif metro hattında sırasıyla 63,2-116,9 µg/m3 ve 49,3-98,3 
µg/m3 arasında; Taksim-4.Levent metro hattında ise sırasıyla 90,7-220,6 µg/m3 ve 105,3-181,7 µg/m3 

arasında değiştiği görülmüştür. Tren içinde yapılan ölçümlerde ise PM2.5 konsantrasyonu, Aksaray –
Havalimanı hattında 73 µg/m3 ve Taksim–4.Levent hattında 62 µg/m3 olarak tespit edilmiştir. Bulunan 
sonuçlar, istasyonların derinlik, havalandırma ve fren sistemi gibi özellikleri ve dış ortam hava kalitesinin 
etkileri dikkate alınarak değerlendirilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: İstanbul, Metro, Partikül Madde, PM10,PM2.5 
 
 
 
ABSTRACT 
 
For Istanbul where traffic jams are essential problem, the metro systems - the most preferred 
transportation modes on a number of such advantages as speed and convenience. Because of 
insufficient air circulation the concentration of air pollutants in metro stations is higher than outside 
ambient air. One of the criteria pollutants of indoor pollution is particulate matter which is associated 
adverse health effects and its properties change on time and a place. The primary sources of particulate 
matter in metro are wheels’ friction on rails, the processes such as braking causes brake tear and wear, 
people movements on platforms, and ingressed through ventilation system road traffic sourced particulate 
matter. In this study, PM10 and PM2.5 measurements were performed inside trains and in total on 6 closed 
train station platforms of Taksim – 4.Levent Metro Line and Aksaray – Airport Light Metro Line located in 
Istanbul, and commuters’ exposure to particulate matter concentrations was determined. PM10 and PM2.5 
concentrations were measured by MIE DataRAM 2000 (Thermo)device working on light scattering 
method. For PM2.5 measurements inside the train pDR 1200 (Thermo) portable dust measuring device 
was used worked with light scattering principle as well. PM10 and PM2.5 concentrations measured on 
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platforms of Aksaray-Airport Metro Line have been found between 63,2-116,9 µg/m3 and 49,3-98,3; and 
for Taksim-4.Levent Metro Line 90,7-220,6 µg/m3 and 105,3-181,7, respectively. The PM2.5 concentration 
registered inside trains was found as 73 µg/m3 in Aksaray –Airport Line and as 62 µg/m3 in Taksim-
4.Levent Line. The results have been estimated taking into consideration the depth of the station, the 
features such as ventilation and brake system, and outside ambient air quality impacts. 
 
Key Words: Istanbul, Subway, Partıculate Matter, PM10, PM2.5 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Şehirlerde trafik yükünün artması farklı ulaşım türlerinin kullanılması ihtiyacını doğurmuş, bu da metro gibi 
ulaşım araçlarının tercih edilmesine neden olmuştur. Günümüzde dış hava kalitesi kadar iç hava kalitesi 
de önem kazanmaktadır ve son yıllarda yurtdışında, özellikle büyük şehirlerde ulaşımda tercih edilen 
metro sistemlerindeki hava kalitesi konusunda çok sayıda çalışma yapılmıştır [1-6]. Metrolarda özellikle 
tren raylarından ortama yayılan demir tozları, havalandırma sistemlerin yetersiz oluşu ve yolcuların 
üzerinde ortama taşınan partiküller nedeniyle hava kalitesi insan sağlığı açısından tehlikeli boyutlara 
ulaşabilmektedir. 
 
Günümüzde soluduğumuz havadaki partikül madde (PM) kirliliği nedeniyle oluşan sağlık problemleri, tüm 
dünyada dikkati çeken en önemli olaylardan biri haline gelmiştir. PM, kompleks, partikül boyut dağılımı ve 
kimyasal özellikleri zamana ve mekana göre değişkenlik gösteren ve özellikleri atmosfer kimyasına, hava 
koşullarına ve verildiği kaynağa göre değişebilen bir hava kirleticidir. Daha önce yapılan bilimsel 
çalışmalarda, insanlarda gözlenen sağlık etkileri ve PM’in özellikleri arasındaki bağlantı dikkate 
alınmamıştır. Ancak son zamanda yapılan çalışmalarda çeşitli yakma prosesleri, hareketli ve sabit 
kaynaklardan verilen PM ile kalp ve solunum sistemi rahatsızlıklarından meydana gelen hastalık ve ölüm 
oranları arasında doğrusal ilişkinin varlığı kanıtlanmıştır. Ayrıca partikül madde konusunda yapılan 
epidemiyolojik araştırmalarda, partikül boyutu 10 μm’den küçük (PM10) olan partiküllerin insan sağlığına 
önemli boyutlarda zararlar verdiği saptanmıştır [7-13]. 
 
İstanbul metrosu ilk olarak Aksaray-Havalimanı hattında 1989 yılında hizmete girmiştir. Taksim-4.Levent 
metro hattı ise 2000 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Konforlu ve hızlı olmasından dolayı metro 
İstanbul’da ve dünyada en çok tercih edilen toplu taşıma aracıdır. Ancak son yıllarda metrolarda hava 
kalitesinin belirlenmesi konusunda yapılan çalışmalarda, metro sistemlerinde ölçülen hava kirletici 
konsantrasyonlarının dış ortam konsantrasyonlarından daha yüksek olduğu gözlenmiştir [14-16]. 
 
Metrolarda solunabilir partiküllerin başlıca kaynakları (1) dış ortamdan metro tünellerine giren partiküller, 
(2) yolcuların kıyafetleri ve yolcuların peron içindeki hareketleri, (3) raylarda aşınmaya neden olan 
sürtünme ve fren gibi hareketlerdir. Raylarda aşınma ve sürtünme sonucu önemli miktarda partikül ortama 
verilmektedir. Bu partiküller büyük oranda demir içermektedir. İstanbul metrosunda toplanan partikül 
örneklerindeki Fe konsantrasyonu 28.2 µg/m3 olarak tespit edilmiştir [17]. Metrolarda kısa süreler için de 
olsa yüksek miktarda partikül maddeye maruz kalınmasının, partikül maddenin toksisitesinin yüksek 
olması nedeniyle gün içindeki toplam maruz kalıma etkisi önemli boyutlarda olabilmektedir. Londra’da 
yapılan bir çalışmada metro ile ulaşımın, günlük maruz kalınan PM2.5 konsantrasyonunda sadece %3’lük 
bir artışa sebep olurken, PM2.5 bileşiminde bulunan Fe (Demir) maruziyetinde %200 lük bir artışa neden 
olduğu görülmüştür. Ayrıca Mn (Mangan) ve Cu (Bakır)’a maruz kalım oranında sırasıyla %60 ve %40’lık 
artışa sebep olmaktadır [9]. 
 
Bu çalışmada İstanbul’da bulunan Taksim – 4.Levent Metro Hattı ile Aksaray – Havalimanı Hafif Metro 
Hattı’nda yer alan kapalı metro istasyonlarında yolcuların maruz kaldıkları PM10 ve PM2.5 
konsantrasyonlarını belirlenmiş ve dış ortam hava kalitesi, istasyon derinlikleri ve havalandırma tipi gibi 
faktörlerin partikül madde konsantrasyonlarına etkisi incelenmiştir.  
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2. MATERYAL VE METOD 
 
2.1. Metronun Genel Özellikleri 
 
Bu çalışmada İstanbul Ulaşım ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen Taksim – 4.Levent Metro Hattı ile 
Aksaray – Havalimanı Hafif Metro Hattındaki 6 istasyonda ölçümler yapılmıştır. Bu istasyonlar Aksaray – 
Havalimanı Hafif Metro Hattı’nda Havalimanı, Otogar ve Aksaray istasyonları;  Taksim – 4.Levent Metro 
Hattı’nda ise 4.Levent, Şişli ve Taksim istasyonlarıdır. Otogar istasyonu hemzemin yapıya sahip bir 
istasyondur. Diğer 5 istasyon ise tünel özelliğindeki istasyonlardır. Çalışmanın yapıldığı metro hattı, ölçüm 
yapılan istasyonlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü (İBBÇKM) Dış ortam 
Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonları Şekil 1’de verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1. İstanbul Metro Hattında Ölçüm Yapılan İstasyonlar ve İBBÇKM Dış Ortam Hava Kalitesi Ölçüm 
İstasyonları. 

 
Aksaray – Havalimanı Hafif Metro Hattı 1989 yılından beri kullanılmakta olup toplam uzunluğu 19,6 km, 
hat üzerindeki istasyon sayısı 18’dir. Bu hatta 80 adet araç çalışmaktadır ve bir sefer süresi 32 dakika’dır. 
Günlük yolcu sayısı 240.000’dir. Taksim – 4.Levent Metro Hattı ise 2000 yılında hizmete açılmıştır. 
Toplam uzunluğu 8,5 km, hat üzerindeki istasyon sayısı 6’dır. Bu hatta 32 adet araç çalışmaktadır ve bir 
sefer süresi 12 dakika’dır. Günlük yolcu sayısı 185.000’dir. İstasyonların cadde seviyelerinden itibaren 
derinlikleri Tablo 1’de verilmiştir.  
 
Tablo 1. Metro İstasyonlarının Derinlikleri (m) 
 

İstasyon ismi Cadde seviyesinden itibaren 
derinliği, m 

   Aksaray 16 
   Otogar 0 
   Havalimanı 14 
   4.Levent 20 
   Şişli 28 
   Taksim 35 
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2.2. İstasyon Peronlarında Yapılan Ölçümler 
 
İstasyon peronlarındaki toz miktarını standartlara uygun koşullarda belirlemek ve cihazların güvenliğini 
sağlayabilmek için sabit bir platform yapılmıştır. Cihaz 1,5 m yükseklikte 80x80cm ebatlarında yapılan bu 
platforma yerleştirilmiştir. Ölçümler 15 Eylül 2007 – 18 Ocak 2008 tarihleri arasında yapılmıştır. Her 
istasyonda bir hafta (7 gün) süreyle PM10 ve bir hafta (7 gün) süreyle PM2.5 ölçümleri yapılmış ve 15 
dakikalık ortalama konsantrasyonları 24 saat boyunca sürekli kaydedilmiştir. Ölçümlerde ışık kırınımı 
yöntemine göre çalışan MIE DataRAM 2000 (Thermo A.Ş.)  portatif toz ölçüm cihazı kullanılmıştır. 
Ölçümlerin doğrulaması referans yönteme göre örnekleme yapabilen Partisol FRM Air Sampler (Model 
2000, Thermo Inc., USA) cihazı ile yapılmıştır.  
 
 
2.3. Tren İçinde ve Makinist Kabininde Yapılan Ölçümler 
 
İki Metro Hattı’nda sefer yapan trenler içerisinde ve makinist kabinlerinde seyahat esnasında maruz 
kalınan PM2.5 konsantrasyonları belirlenmiştir. Bu amaçla portatif pDR 1200 portatif PM2.5 ölçüm cihazı 
kullanılmıştır. Tren içinde yapılan ölçümler her iki hatta da sabah, öğle ve aksam bir tren seferi boyunca 
yapılmış ve 3 gün tekrarlanmıştır. Taksim – 4.Levent Metro Hattında 03.01.2008, 12.01.2008 ve 
17.01.2008,  Aksaray-Havalimanı Hafif Metro Hattı’nda 28.03.2008, 29.03.2008 ve 31.03.2008 
tarihlerinde ölçümler alınmıştır. Sabah ölçümleri saat 07:30-09:30 arasında, öğle ölçümleri saat 12:00-
14:00 arasında ve akşam ölçümleri ise saat 18:00-20:00 arasında yapılmıştır. 30 saniye ortalama PM2.5 
konsantrasyon kayıtlarından sabah, öğle ve akşam ortalamaları hesaplanmış ve her iki hatta sefer yapan 
trenlerin içersindeki genel ortalama konsantrasyon belirlenmiştir. Makinist kabininde yapılan ölçümlerde 
cihaz makinistin tren kullanımı esnasındaki konumu dikkate alınarak solunum mesafe yüksekliğine kabin 
ön kısmına monte edilmiştir. 30 saniye ortalama PM2.5 konsantrasyon kaydı çalışma periyodu boyunca 
(08:00-24:00) yapılmıştır.  Ölçümler metro hatlarında 3’er gün tekrarlanmıştır ve Taksim – 4.Levent Metro 
Hattında 24.01.2008, 25.01.2008 ve 26.01.2008,  Aksaray-Havalimanı Hafif Metro Hattı’nda 03.04.2008, 
04.04.2008 ve 05.03.2008 tarihlerinde ölçümler alınmıştır.  
 
 
 
 
3. SONUÇLAR 
 
 
Aksaray-Havalimanı metro hattındaki istasyon peronlarında kaydedilen PM10 ve PM2.5 
konsantrasyonlarının 7 günlük ortalamaları Tablo 2’de verilmiştir. Ortalama PM10 konsantrasyonu 59 ile 
113 μg/m3 arasında değişim gösterirken PM2.5 konsantrasyonu 48 ile 90 μg/m3 arasında değerler almıştır. 
En yüksek PM10 konsantrasyonu Aksaray Metro istasyon peronunda ölçülmüştür. PM2.5 konsantrasyonları 
ise Otogar ve Aksaray Metro istasyon peronlarında yüksek değerlere ulaşmıştır. Metro istasyon 
peronlarında yapılan PM ölçümlerinin gün içerisinde dağılımları incelendiğinde her üç istasyonda da 
sabah saat 06:00’dan 12:00’a kadar olan süreçte ve akşam 18:00’dan 22:00’a kadar olan süreçte 
konsantrasyonların arttığı gözlenmiştir.  
 
Otogar metro istasyonu Hemzemin istasyon yapısında olduğundan peron uçları dış ortama açıktır. Otogar 
istasyonundaki PM10 değerlerinin Otogar istasyonuna yaklaşık 500 m uzaklıkta bulunan İstanbul 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne ait hava kalitesi ölçüm istasyonunda kaydedilen PM10 
değerleriyle benzerlik gösterdiği görülmüştür. Metro içi ve dış ortam PM10 konsantrasyonu arasındaki 
korelasyon, R=0.96 (p<0.01) olarak tespit edilmiştir.   
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Tablo 2. İstasyon Peronlarındaki Ortalama PM10 ve PM2.5 Konsantrasyonları 
 

PM10 (μg/m3) 
Ortalama ± S.Sapma 

PM2.5 (μg/m3) 
Ortalama ± S.Sapma 

İstasyon 

24 saat 06:00-24:00 24 saat 06:00-24:00 
Havalimanı 68 ± 24,3 68,6 ± 26,7 48,2 ± 17 49,3 ± 14,1 
Otogar 58,6 ± 32,4 63,2 ± 35,9 90,1 ± 28,4 98,3 ± 26,6 

 Aksaray 112,8±26,3 116,9 ± 27,1 84,6 ± 29,7 89 ± 29,3 
Taksim 240,9 ± 80,9 220,6 ± 60,8 199 ± 71,7 181,7 ± 70,4 
Şişli 136 ± 59,8 152,5 ± 58,6 104,8 ± 40,4 106,8 ± 35,2 
4.Levent 85,7 ± 23,1 90,7 ± 30,5 105,5 ± 50,1 105,3 ± 45,4 

 
Taksim-4.Levent metro hattında istasyon peronlarındaki ortalama PM10 konsantrasyonu 85,7 ile 240,9 
μg/m3 arasında,PM2.5 konsantrasyonu ise 104,8 ile 199 μg/m3 arasında kaydedilmiştir. En yüksek PM10 ve 
PM2.5 konsantrasyonu Taksim Metro istasyon peronunda ölçülmüştür. Ölçüm yapılan Metro 
İstasyonlarının derinlikleri dikkate alındığında derinlik arttıkça PM konsantrasyonunun da arttığı 
gözlenmiştir. İstasyon derinlikleri ve PM10 konsantrasyonu arasındaki korelasyon R=0,87 olarak 
bulunmuştur (Şekil 2). En yüksek günlük ortalama PM2.5 ve PM10

  konsantrasyonları 182 ve 210 μg/m3 

olarak Taksim istasyonunda ölçülmüştür.  
 

y = 5,6038x - 2,4468
R = 0,87
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Şekil 2. İstasyon Derinlikleri ve PM10 Konsantrasyonları Arasındaki İlişki 

 
Taksim – 4.Levent Metro Hattı ile Aksaray – Havalimanı Hafif Metro Hattı’nda sefer yapan trenler 
içersindeki yolcuların seyahat esnasında maruz kaldıkları PM2.5 konsantrasyonu belirlenmiş ve ölçüm 
sonuçları Tablo 3’de özetlenmiştir. Her iki metro hattında trenlerin makinist kabinlerinde yapılan günlük 
ortalama PM2.5 konsantrasyonu ölçüm sonuçları ise Tablo 4’de verilmiştir.  
 
Tablo 3. Metro Hatları Tren içi ortalama PM2.5 Konsantrasyonları 
 

PM2.5 Konsantrasyonu (µg/m3) Metro Hattı 
Sabah Öğle Akşam Günlük 

Ortalama 
Aksaray-Havalimanı 60 53 106 73 
Taksim-4.Levent 41 31 115 62 

 
Tablo 4. Metro Hatları Tren Makinist Kabini içersindeki ortalama PM2.5 Konsantrasyonu 

 
Metro Hattı Ortalama PM2.5 Konsantrasyonu (µg/m3) 
Aksaray-Havalimanı 73 
Taksim-4.Levent 50 
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Sonuçlara genel olarak bakıldığında Otogar istasyonu dışındaki istasyonlardaki partikül madde 
konsantrasyonları, dış ortam konsantrasyonlarından daha yüksek bulunmuştur. 4.Levent- Taksim 
hattında istasyonun derinliği arttıkça toz konsantrasyonunda artış olduğu görülmüştür. EPA, WHO ve AB 
standartları gibi uluslararası standartlarda ve ülkemizde henüz iç hava kalitesi için sınır değerler mevcut 
değildir. Türkiye’deki partikül madde ile ilgili yeni düzenleme 26898 sayılı resmi gazetede 6 Haziran 2008 
tarihinde yayınlanan ‘Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’ ile yapılmıştır. PM10 limit 
değerleri günlük ortalama için 50 µg/m3, yıllık ortalama için 40 µg/m3 olarak belirlenmiştir. Bu değerler dış 
hava kalitesi değerleridir ve karşılaştırma yapabilmek amacıyla verilmiştir. İstasyonlarda ölçülen PM10 
günlük ortalama konsantrasyonlarını 50 µg/m3 değeri ile karşılaştırdığımızda tüm PM10 değerlerinin sınırın 
üstünde olduğu görülmektedir.  
 
PM2.5 için dış ortam sınır değerler EPA tarafından günlük ortalama için 40 µg/m3, yıllık ortalama için 15 
µg/m3 olarak, AB  ülkeleri tarafından günlük ortalama için 40 µg/m3, yıllık ortalama için 20 µg/m3 olarak 
belirlenmiştir. İstasyon peronunda yapılan ölçümlerde en yüksek ortalama değer, Taksim istasyonunda 
(182 μg/m3) bulunmuştur. Ancak Taksim-4.Levent hattında makinist kabin içi (50 μg/m3) ve tren içi (62 
μg/m3) PM2.5 konsantrasyonları, Aksaray – Havalimanı hattında makinist kabin içi (73 μg/m3) ve tren 
içindeki (73 μg/m3) konsantrasyonlardan daha düşük bulunmuştur. Taksim-4.Levent hattında tren içinde 
yapılan havalandırmanın diğer hatta göre daha iyi olduğu söylenebilir. Fakat ölçüm sonuçlarını 
uluslararası standartlar ile karşılaştırdığımızda tüm sonuçların sınır değerlerin oldukça üstünde olduğu 
görülmektedir. 
 
 
 
 
4. DEĞERLENDİRME 
 
Tünel tozlarının bileşimi, boyut dağılımı ve konsantrasyonu dış ortamdaki partikül maddeden çok farklı 
özellikler gösterir. Bu farklılıklar tünel tozlarının sağlık risklerini arttırmaktadır. Metro sistemleri gibi hava 
sirkülasyonunun az olduğu kapalı mekanlarda hava kirleticiler, dış ortamdaki miktarlarına göre daha 
yüksek oranlarda bulunabilmektedir.  

 
İstanbul metrosu yaklaşık 100 yıldır hizmet veren Londra, New York ve Berlin gibi metrolardan çok daha 
yeni teknolojiye sahiptir. Yurtdışındaki metrolar ve İstanbul metrosunun genel özellikleri ve partikül madde 
konsantrasyonları Tablo 5 ve Tablo 6’da verilmiştir. Tablo 5 ve Tablo 6’dan görüldüğü gibi metroların 
havalandırma sistemi, fren sistemi ve tekerlek tipindeki farklılıklar metrolardaki partikül madde 
konsantrasyonlarını etkilemektedir. Metrolarda partikül maddenin en önemli kaynağı trenin raylar 
üzerindeki hareketidir. Bu nedenle metrolarda uygun fren ve tekerlek sistemi seçimi metrodaki partikül 
madde seviyesinin azalması bakımından çok önemlidir. Uygun fren sistemi ve lastik tekerlek sistemine 
sahip metrolarda partikül madde konsantrasyonları oldukça düşüktür. Mexico City (PM2.5: 61 µg/m3) ve 
Hong Kong (PM2.5: 33 µg/m3, PM10: 44 µg/m3) metrolarında lastik tekerlek sistemi mevcuttur ve partikül 
madde seviyeleri diğer metrolara göre düşüktür. Tokyo metrosunda, Londra ve Stockholm 
metrolarındakine benzer eski tip (blok) fren sistemi mevcuttur, fakat aynı zamanda lastik/çelik tekerlek 
sistemine sahip olması nedeniyle partikül madde seviyesi diğer iki metrodan çok daha düşüktür (Tokyo 
PM10: 33-120 µg/m3, Londra PM2.5: 270-480 µg/m3, Stockholm: 165-258 µg/m3, PM10: 302-469 µg/m3). 
Dolayısıyla partikül madde miktarını azaltmak için mevcut fren sisteminde bir değişikliğe gidilmesi 
ekonomik olmayacağından ancak yeni jenerasyon trenlerde tekerlek sisteminin kauçuk/lastik olarak 
tasarlanmasının metrolarda partikül madde gideriminde oldukça etkili bir yöntem olacağını söylemek 
mümkündür. 

 
İstanbul metrosunda tren içlerinde filtreli klima sistemler kullanılmalıdır. Filtreli havalandırma sistemleri 
partikül maddeleri filtrelerde tutarak ortamdaki partikül madde seviyesinin azalmasını sağlar. 4.Levent-
Taksim hattında istasyon peronlarında PM2.5 konsantrasyonları 105-182 µg/m3 arasında değişmektedir. 
Yine 4.Levent-Taksim hattında tren içindeki PM2.5 konsantrasyonu ise 62 µg/m3 olarak ölçülmüştür. 
Bunun sebebi tren içindeki filtreli klima havalandırma sisteminin bulunmasıdır. Yurtdışında da klima veya 
doğal havalandırması olan metrolar arasında partikül madde seviyesi bakımından büyük farklar vardır 
(Tablo 5-6).  

 
 



  ___________________________________________ 665 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

İstanbul metrosunun havalandırma sisteminde yapılabilecek iyileştirmeler aşağıdaki gibi özetlenebilir. 
 

(a) Tünellere havayı temizleyen ve tozun çökelmesine fırsat vermeden havanın değişimini 
sağlayan güçlü havalandırıcılar (ventilatörler) yerleştirilebilir 
(b)  Tren içinde toz tutucu filtresi olan klima sistemleri kullanılabilir 
(c) Trenlerin klima ve havalandırma sistemlerindeki filtreler düzenli aralıklarla değiştirilmelidir. 

 
Havalandırma ve klima sistemlerindeki filtrelerin düzenli ve kontrollü bir şekilde periyodik olarak 
değiştirilmesi çok önemlidir. Ayrıca filtre ve klimaların standartlara uygun olmasına dikkat edilmelidir. 
Havalandırma sisteminde bu düzenlemeler yapıldığında özellikle 4.Levent-Taksim metro hattındaki 
istasyon peronlarında partikül madde seviyeleri düşecektir.  
 
Ayrıca İstanbul metrosunda tünel içinde yıkama ve temizleme işlemleri henüz yapılmamıştır. Tünel 
temizliği tüneldeki toz miktarının azalmasını sağlar. Stockholm’de yapılan bir çalışmada su ile yapılan 
tünel temizliğinden sonra 15 gün süreyle ölçümler yapılmış ve PM10’da %13, PM2.5’ta %10’luk bir azalma 
olduğu tespit edilmiştir [6]. Bu sonuçlar düzenli olarak yapılan tünel yıkama sonrası elde edilen 
sonuçlardır. Tünel temizliğinin yapılması partikül madde miktarının azalmasını sağlayacaktır. 
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Tablo 5. Yurtdışındaki Metrolar ve İstanbul Metro Sistemlerinin Genel Özelliklerinin Karşılaştırılması[18] 
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Tablo 6. Yurtdışındaki Metrolar ve İstanbul Metro Sistemlerinde Yapılan Partikül Madde Ölçüm 
Sonuçlarının Karşılaştırılması [18] 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada Ankara’da çeşitli iç ortamlardan alınan hava örneklerinin organik bileşikler yönünden 
içeriği ve seviyeleri tespit edilmiştir. Uçucu organik bileşiklerin birçok kaynağı bulunmaktadır. Bunlar 
yanma ürünleri ve yan ürünleri olabileceği gibi; temizlik maddeleri, deodorantlar gibi yaygın kullanılan 
tüketim malzemeleri de olabilmektedir. Bu çalışmada Ankara ilinde bir kreş, bir ilkokul, bir ev ve bir 
işyerinde ve paralel olarak dış ortamlarından hava örnekleri toplanmıştır. Çalışmada ayrıca, iç-dış 
ortam sıcaklık (°C) ve bağıl nem değerleri (%) de eşzamanlı olarak kaydedilmiştir. Hava örneklerindeki 
organik bileşiklerden parafinler, olefinler, halojenli organikler, benzen ve türevleri ile trafik kaynaklı 
organik bileşiklerin miktar tayini yapılmıştır. Hava örnekleri, aktif örnekleme prensibi ile termal olarak 
desorbe olabilen tüpler içerisine toplanmıştır ve analizi TD-GC/FID sistemi ile yapılmıştır. Çalışmanın 
sonuçlarına göre, genel olarak, kreş ve ilkokuldaki organik bileşik seviyeleri diğer istasyonlara göre 
yüksek bulunurken; işyeri örnekleme noktasında daha düşük seviyelere rastlanılmıştır. Çalışmanın iç 
ortamlarda havalandırmanın yoğun olarak yapıldığı bir dönem olan yaz mevsiminde olması nedeni ile 
kış döneminde sıklıkla gözlenen organik kirleticiler açısından çok yüksek iç/dış oranına bu dönemde 
rastlanılmamıştır.   
 
Anahtar Kelimeler: Uçucu Organik Bileşikler, İç ortam havası, kreş, ilkokul. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, composition and levels of organic compounds in air samples, collected from various 
indoor environments in Ankara, were determined. Volatile organic compounds have many sources. 
These are both products and by-products of combustion and common consumer products such as 
cleaning agents and deodorants. In this study, air samples from a kindergarten, a primary school, a 
house, and a workplace in Ankara were collected in parallel with outdoor samples. Also, indoor and 
outdoor temperature and relative humidity values were recorded simultaneously in the study. 
Paraffins, olefins, halogenated organics, benzene and derivatives and organic compounds are 
originated from traffic were quantified in the air samples. Air samples were collected into thermal 
desorption tubes in accordance with active sampling principle and analyzed with TD-GC/FID system. 
According to results of the study, in general, levels of volatile organic compounds were found higher in 
kindergarten and primary school with compared to other sampling sites, while lower levels were 
observed in workplace sampling site. Since this study was conducted in the summer, lower indoor to 
outdoor ratios for organic compounds were observed, as expected. 
 
Key Words: Volatile Organic Compounds, Indoor air, kindergarten, primary school. 
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GİRİŞ 
 
İnsanlar zamanlarının büyük bir bölümünü ev, işyeri ve okul gibi kapalı ortamlarda geçirmektedir. Bu 
nedenle, iç ortam havasının halk sağlığı üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Çocukların ve 
öğrencilerin zamanlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri kreşler ve ilkokullarda maruz kalınan 
seviyeler, söz konusu yaş aralığındaki çocukların bağışıklık sistemlerinin henüz gelişmemiş olması ve 
solunum seviyelerinin daha alçakta olması nedenle ayrı bir önem arz etmektedir. 

Uçucu Organik Bileşikler (UOB) çok uçucu organik bileşikler (kaynama noktası <0 ºC-100 ºC)’den katı 
organik bileşiklere (kaynama noktası >380 ºC) kadar çok geniş bir bileşik grubunu kapsamaktadır. İç 
ortam ve dış ortam havasında sıklıkla gözlenen ve hava kalitesi açısından UOB olarak adlandırılan 
grup ise genellikle bazı parafinler ve benzenden başlayarak naftaline kadar olan bileşikleri (kaynama 
noktası <260 ºC) kapsamaktadır [1]. En yaygın gözlenenleri BTEX olarak adlandırılan benzen, toluen, 
etilbenzen ve ksilenler’dir. Bu bileşiklerin içinde iç ortamda en yüksek seviyelerde rastlanılanı ise 
toluendir. İç ortam havasında sıklıkla rastlanan ve seviyesi yüksek olduğunda insan üzerinde 
kanserojen olarak kabul edildiği için [2] önem arz eden bileşik benzendir. Bu nedenle iç ortam 
havasında maruz kalınan benzer seviyelerinden ötürü ortaya çıkması beklenen kanser riskini bu 
bileşik için hesaplamak mümkündür [3]. Benzen için yapılan risk hesabında, risk seviyesi 1/10000’in 
üstüne çıktığında, riski azaltmak için müdahale yapılması gerektiği belirtilmektedir. 
 
UOBler hemen hemen her ortamda az veya çok miktarda bulunabilir. UOBlerin iç ortamdaki seviyeleri 
olası insan aktiviteleri kadar kaynaklarının bulunma yoğunluğuna bağlı olarak değişkendir. Kolonya, 
parfüm, deodorant, sabun, deterjan, şampuan, hava kokusu giderici spreyler gibi tüketim malzemeleri 
ile ahşap ve cilası, boya gibi bina malzemeleri UOB kaynaklarıdır. UOBlerin hasta bina sendromu tipi 
semptomların yanı sıra sinerjetik etkiye neden olmaları da önemlidir [4]. UOB yönünden iç ortam hava 
kirliliğinin en önemli kaynakları: insan aktiviteleri, bina malzemelerinden kaynaklanan emisyonlar ve 
dış ortam havasından iç ortam havasına havalandırma vs. ile giriş olarak sıralanabilir. Yeni veya 
tadilat yapılmış binalarda UOBlerin bina malzemelerinden kaynaklanan birincil emisyonu bir süre 
boyunca en yüksek seviyelerde yayılır ve ancak aylar sonra seviyleri düşmeye başlar. Bina 
malzemelerinin kimyasal (Ör: ozon, tamirat, nem) veya fiziksel (Ör: ısı ve UV ışınları) dekompozisyon 
ile eskimesi neticesinde bina malzemelerinden ikincil emisyonlar belirli bir süre boyunca veya bazen 
sürekli olarak salınmaktadır [5]. Ülkemizde iç ortamlarda içimi resmi olarak yasaklanmasına rağmen, 
halen tüketildiği gözlenen çevresel sigara dumanını, UOBler de dahil olmak üzere birçok hava 
kirleticisinin kaynağı olarak gösterilmektedir [6]. 
 
Bu çalışmada, Mayıs-Haziran 2007 döneminde Ankara ilinde bir kreş, bir ilkokul, bir ev ve bir işyerinde 
ve paralel olarak dış ortamlarında UOB örneklemesi gerçekleştirilmiştir.  
 
 
 
 
ORGANİK BİLEŞİKLERİN SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ 
 
Uçucu organik bileşikler, Chromosorb 106 sorbenti ile doldurulmuş paslanmaz çelik thermal desorber 
tüpleri içerisine aktif örnekleme metodu ile günlük olarak ve 5 gün süre ile toplanmıştır. Toplanan 
örneklerin, Thermal Desorber-GC/FID sistemi kullanılarak analizi yapılmıştır. İç ve dış ortam hava 
örnekleri pompa (SKC-Delux) vasıtasıyla 20-30 mL/dk debi ile Chromosorb 106 sorbenti ile 
doldurulmuş paslanmaz çelik tüpler içerisine toplanmıştır. Pompalar, iç ortamda kullanılan odanın 
merkezine ve yerden 1.5 m yukarıya; dış ortamda ise balkon veya yer seviyesinde 1.5 m yukarıya 
yerleştirilmiştir. Pompaların debisi dijital kalibratör (SKC-DryCal) ile her örnekleme periyodu öncesinde 
test edilmiştir. Toplanan örnekler, analiz için örneklemenin hemen sonrasında mini buzluk içerisinde 
laboratuara getirilmiştir. Örnekler, genellikle toplandıkları gün içerisinde analiz edilmiştir. Sonraki gün 
analiz edilen örnekler temiz (organik madde içermeyen) derin dondurucu içerisinde saklanmıştır [7,8].   
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SONUÇ 
 
Organik bileşiklerin kreş, ilkokul, işyeri ve ev örnekleme noktalarındaki ortalama konsantrasyonları 
Şekil 1-4’de gösterilmektedir. Şekillerde, her örnekleme noktası için elde edilen verilerden veri sayısı 
%40’ın üzerinde olanların ortalama değerleri hesaplanmıştır. Şekillerde parafin bileşikleri (n-pentan, n-
dekan), olefin bileşikleri (1-okten,  2-metil-penten-2, isopren) aromatik bileşikler (ksilenler, toluen ve 
naftalin) ve halojenli aromatik bileşikler (1,2-di-klorobenzen ve 1,3-di-klorobenzen) verilmektedir.  
 
İlkokul örnekleme noktalarından alınan hava örneklerindeki organik bileşiklerin seviyeleri Şekil 1’de 
verilmektedir. Şekle göre, sınıf-1 ve sınıf-2’de yukarıda adı geçen bileşiklerin konsantrasyonlarının 
toplamı olarak yaklaşık 45 μg/m3 değerine ulaşılmıştır. Sınıf-3’de sınıf-1 ve sınıf-2’ye göre daha düşük 
organik bileşik seviyelerine (toplamda yaklaşık olarak 25 μg/m3) ulaşılmıştır. En düşük toplam organik 
bileşik seviyelerine ise dış ortamda rastlanılmıştır (yaklaşık olarak 15 μg/m3). Organik bileşikler 
içerisinde n-dekan ve 1-okten seviyelerinin ilkokul örnekleme noktalarında benzer olduğu, n-pentan’ın 
sadece sınıf-1’de gözlendiği, isopren’in ise sadece dış ortamda gözlendiği, klorlu organik bileşikler 
(1,2-di-klorobenzen ve 1,3-di-klorobenzen) ve naftalinin ise sınıflarda dış ortama göre belirgin bir 
şekilde yüksek olduğu, toluenin ise sınıf-1 ve sınıf-2’de sırasıyla 7 ve 14 μg/m3 seviyelerinde 
gözlendiği tespit edilmiştir.  
 

 
 

Şekil 1. İlkokulda Tespit Edilen Organik Bileşikler (μg/m3). 
 

Kreş örnekleme noktalarından alınan hava örneklerindeki organik bileşiklerin seviyeleri Şekil 2’de 
verilmektedir. Şekle göre, sınıf-1 ve yemek salonunda yukarıda adı geçen bileşiklerin 
konsantrasyonlarının toplamı yaklaşık olarak 75 μg/m3 değerine ulaşmıştır. Sınıf-2’de, sınıf-1 ve 
yemek salonuna göre daha düşük organik bileşik seviyelerine (toplamda yaklaşık olarak 45 μg/m3) 
ulaşılmıştır. En düşük toplam organik bileşik seviyelerine ise dış ortamda rastlanılmıştır (yaklaşık 
olarak 30 μg/m3). Organik bileşikler içerisinde n-pentan, etilbenzen ve m,p-ksilen konsantrasyonları iç 
ortamlarda dış ortamdan belirgin olarak yüksek bulunmuş; toluen, 1,2-di-klorobenzen ve naftalin 
bileşiklerine ise sadece iç ortamlarda rastlanmıştır.  
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Şekil 2. Kreşte Tespit Edilen Organik Bileşikler (μg/m3). 
 
İşyeri örnekleme noktalarından alınan hava örneklerindeki organik bileşiklerin seviyeleri Şekil 3’de 
verilmektedir. Şekle göre, büro-1 ve büro-2’de yukarıda adı geçen bileşiklerin konsantrasyonlarının 
toplamı sırasıyla, yaklaşık olarak 28 ve 33 μg/m3 olarak bulunmuştur. Laboratuarda, büro-1 ve büro-
2’ye göre daha yüksek organik bileşik seviyelerine (toplamda yaklaşık olarak 47 μg/m3) ulaşılmıştır. 
Laboratuarda isopren bileşiğine yüksek seviyelerde (yaklaşık olarak 30 μg/m3) rastlanılmıştır. Tüm 
örnekleme noktalarında benzer toluen ve n-dekan seviyeleri kaydedilirken, klorlu aromatik bileşikler 
olan 1,3-di-klorobenzen ve 1,2-di-klorobenzen ile naftaline iç ortamlarda rastlanırken, dış ortamda 
rastlanmamıştır 
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Şekil 3. İşyerinde Tespit Edilen Organik Bileşikler (μg/m3). 
 
Ev örnekleme noktalarından alınan hava örneklerindeki organik bileşiklerin seviyeleri Şekil 4’de 
verilmektedir. Şekle göre, mutfak ve salonda toplam organik bileşiklerin konsantrasyonları, sırasıyla 
yaklaşık olarak 36 ve 20 μg/m3 olarak bulunmuştur. Dış ortamda iç ortamlardan daha düşük toplam 
organik madde seviyesine (16 μg/m3) ulaşılmıştır. Organik bileşikler içerisinde n-dekan, toluen ve 1-
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okten seviyelerinin ev örnekleme noktalarında benzer olduğu, klorlu organik bileşikler (1,2-di-
klorobenzen ve 1,3-di-klorobenzen) ve naftalin ise sadece mutfak ve salonda tespit edilmiştir.  
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Şekil 4. Evde Tespit Edilen Organik Bileşikler (μg/m3). 
 
Yapılan diğer çalışmalarda tek bir UOB bileşiğinin seviyesi genellikle 50 μg/m3’ün altında, bazı 
bileşikler için ise 5 μg/m3’ün altında olarak tespit edilmiştir [5]. Bizim çalışmamızda konsantrasyonları 
sunulan bileşikler Avustralya, Avrupa, Amerika, İsveç ve Almanya’da yapılan büyük çaplı UOB 
seviyelerini izleme çalışmalarında sıklıkla gözlenen UOBler ile benzerlik göstermektedir [9-14]. Batı 
Avustralya’da 27 farklı noktadan alınan hava örneklerindeki hedef UOBlerin seviyeleri tespit edilmiş. 
Tespit edilen UOBler içerisinde en yüksek konsantrasyonlar BTEX bileşikleri ile kloroform ve stiren 
bileşiklerinde gözlenmiştir [15]. Hong Kong’da yapılan bir çalışmada, bina iç dekorasyon işlemleri ve 
endüstriyel solvent kullanımının iç ortam UOB seviyelerini belirgin olarak arttırdığı bulunmuştur [16]. 
Amerikada yapılan bir çalışmada (TEAM çalışması) ise, iç ortam kirletici seviyelerinin bütün UOBler 
açısından, belirgin olarak dış ortam seviyelerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir [17]. Bu çalışmada 
toluen seviyeleri bizimkinden yüksek, m,p-ksilen seviyeleri ise benzer bulunmuştur. Ayrıca bu 
çalışmada, ev ve işyerlerinde ölçülen BTEX seviyeleri sınıf ve alışveriş merkezlerinden, genelde daha 
düşük bulunmuştur.  BTEX Konsantrasyonları Japonya’da yapılan bir çalışmada, iç ortamda dış 
ortama göre daha yüksek bulunmuştur [18]. Benzer sonuçlara Baltimore’da [19], Minneapolis’de [20] 
ve Almanya’da [21] yapılan çalışmalarda da rastlanmıştır. Kocaeli’nde iç ve dış ortamlarda yapılan 
UOB ölçüm çalışmasında tespit edilen bileşiklerden toluen’in konsantrasyonu Ankara’da yapılan bu 
çalışmaya göre yüksek bulunmuştur [22]. İzmir’de ilkokullarda yapılan bir diğer çalışmada ise UOB 
seviyeleri bu çalışmaya göre düşük bulunmuştur [23]. 
 
İlkokul, kreş, işyeri ve ev gibi insanların yaşamları süresince zamanlarının büyük bölümünü geçirdiği 
bu dört mekanın farklı noktalarında ve dış ortamlarında ölçülen organik bileşik seviyeleri yukarıda 
sunulmuştur. Buna göre, organik bileşik seviyelerinin yüksekten alçağa sırasıyla, kreş, ilkokul, işyeri ve 
ev ortamlarında gözlendiği tespit edilmiştir. Her dört mekanda da yapılan ölçümlere göre, dış ortamda 
ölçülen organik bileşik seviyeleri, kendi iç ortamlarıyla kıyaslandığında, daha düşük olarak 
bulunmuştur. Elde edilen bu bulgu, söz konusu organik bileşiklerin bu seviyelere ulaşmasında 
herhangi bir iç ortam kirletici kaynağının etkin olduğuna işaret etmektedir. İç ortam havasında organik 
kirleticilerin birçok kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan yaygın olarak kullanılanları temizlik malzemeleri, 
ahşap eşya, boya, kozmetik ürünleri, ısınma yakıtı ve preslenmiş tekstil ürünleri olarak sıralanabilir [4].  
Bu kaynakların haricinde, yetersiz havalandırma da söz konusu kirletici seviyelerinin, iç ortam 
havasının seyrelememesi nedeni ile yükselmesine de olanak sağlamaktadır.  
 
Yapılan bu çalışmada, hava kirleticilerinin seviyelerinin kreş ve ilkokul gibi halk sağılığı açısından en 
hassas grupların zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri mekanlarda, dış ortam seviyelerine göre 
yüksek olduğu görülmüştür. Çocukların ve öğrencilerin solunum yolu semptomlarının artmasına neden 
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olan kötü iç ortam hava kalitesi şartlarının düzeltilmesi gerekmektedir. Bu amaçla kirliliğe neden olan 
kaynakların veya ekstrem koşulların ortadan kaldırılması gerekmektedir.   
  
İç ortamlarda insanların maruz kaldığı UOB seviyelerinin belirlenmesi, risk hesabı ve iç ortamda 
kirletici olarak emisyon yayan kaynakların tespit edilmesi için yapılması gereken ilk iştir. Bu nedenle 
çeşitli özelliklerdeki iç ortamlarda, veri sayısı yüksek tutularak, mümkün olduğunca çok UOB ölçümü 
yapılmalıdır. Bu ölçümlerin yapıldığı mekanlarda UOB kaynakları olabilecek faktör ve aktiviteler 
dikkate alınarak kaynak profili çıkarılmalıdır. UOB seviyeleri ve kaynaklarının neler olduğunu bilmek, 
insanların maruz kaldığı seviyeleri azaltmak için yetersizdir. Bu nedenle, yapılması gereken son ve en 
önemli adım, en muhtemel kaynakları ve seviyeleri belirlenen UOB emisyonlarının azaltılması için 
yasal dayanağı bulunan ticari kuralların ithalat ve ihracat prosedürleri içerisine alınarak yürürlüğe 
girmesidir.  
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ÖZET 
 
İlköğretim Okullarında Bina-İçi Çevresel Kalitenin Değerlendirilmesi projesi çerçevesinde İzmir’de üç 
ilköğretim okulunda (bir derslik ve ana sınıfında) iç hava uçucu organik bileşik (UOB) derişimleri 
ölçülmüştür.  Okullarda sınıflar ile anasınıfları karakter itibarıyla farklılık göstermektedir.  Döşeme ve 
dekorasyonda kullanılan malzemeler, sınıf içi faaliyetlerde kullanılan malzemeler, nüfus yoğunluğu, 
mutfak ile fiziki bağlantı gibi değişkenler bu iki mikroçevre arasında farklılık göstermektedir.  
Dolayısıyla, bu iki ortamın farklı iç hava kaliteleri olacağı varsayılabilir.  Bu çalışmada, bu farklılık 
önemli bir bina-içi hava kirletici grubu olan UOB’ler açısından incelenmiştir.  Kirletici ölçümleri, bahar 
mevsiminde gerçekleştirilmiştir.  Her bir sınıftan 9, anasınıfından 3 örnek bir pompa vasıtasıyla Tenax-
TA içeren çelik tüplerde toplanıp Gaz Kromatografi - Kütle Spektrometri - Termal Desorpsiyon 
sisteminde analiz edilmiştir.  Bu çalışmada örneklerin büyük kısmında tespit edilen ve diğer UOB’lere 
göre daha yüksek derişimlerde olan benzen, toluen, p,m- ve o-ksilen, naftalin, (1,3 ve 1,4)-
diklorobenzen bileşikleri ve Toplam UOB derişimleri irdelenmiştir.  Sonuçlar anasınıflarında ölçülen 
Toplam UOB derişimlerinin dersliklerde ölçülenlerden yaklaşık iki katı daha yüksek olduğunu 
göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: İlköğretim okulları, anasınıfı, bina-içi hava kalitesi, uçucu organik bileşikler 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Volatile Organic Compounds (VOC) concentrations were measured in kindergarten and classrooms of 
three schools in İzmir, Turkey as part of the Assessment of Indoor Environmental Quality in Primary 
Schools research project. The properties like flooring and decoration materials, materials used for 
classroom activities, population density, and existence of a kitchen differ between these two different 
microenvironments. Therefore, indoor air quality in these two microenvironments may be different. In 
this study, indoor air samples were analyzed for VOCs which is one of the important indoor air 
pollutant groups. The sampling was performed in spring term. Nine and three samples were collected 
from classrooms and kindergartens, respectively. Active sampling was performed for VOCs by using 
Tenax-TA sorbent tubes. VOCs were analyzed using a thermal desorption - gas chromatography - 
mass spectrometry system.  In this study, concentrations of compounds that were detected in almost 
all indoor air samples (benzene, toluene, xylenes, naphthalene, 1.3- and 1.4-dichlrobenzene) and total 
VOC concentration were considered. Comparison of the mean concentrations showed that the median 
TVOC concentrations in kindergartens were approximately two times higher than that of in 
classrooms. 
 
Key Words: Primary schools, kindergarten, indoor air quality, Volatile Organic Compounds 
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GİRİŞ 
 
Günümüzde insanlar zamanlarının büyük çoğunluğunu kapalı ortamlarda geçirmektedir. Bina-içi hava, 
konutlar, endüstriyel olmayan işyerleri, halka açık binaların (okul, hastane vb.) içindeki hava olarak 
kabul edilmektedir [1]. Bu konuda yapılan çalışmalar, iç ortam havasının bazı kirleticiler açısından kirli 
olduğunu ve dış ortam havasında bulunan kirletici seviyelerinden daha yüksek seviyede kirletici 
içerebildiğini göstermiştir. Pek çok kaynaktan bina-içi havaya yayılan kirleticiler akut ve kronik sağlık 
sorunlarına sebep olabilmektedir. Düşük derişimlerde, hasta bina sendromu belirtilerine yol açan ve 
maruziyetin kronik hale gelmesi ile kanser de dahil olmak üzere ciddi sağlık etkileri gösterebilen uçucu 
organik bileşikler (UOB) en önemli bina-içi hava kirleticileri arasındadır.  
 
Bu kirleticiler, özellikle hassas gruplar olan yaşlı ve hasta insanlar ile çocuklar için büyük önem 
taşımaktadır. Çocukların, günde yaklaşık 6–8 saatini okul içersinde geçirdikleri ve gelişim çağında 
oldukları düşünüldüğünde, okul binalarındaki mevcut hava kalitesinin incelenmesinin önemi ortaya 
çıkmaktadır. Bina-içi hava kalitesi çocukların derslerdeki performanslarını ve derslere katılımlarını da 
doğrudan etkilemektedir. Mendell ve arkadaşları [2] bina-içi hava kalitesi ve çocukların performansları 
ile ilgili derlemesinde, iç hava kirleticilerinin çocukların performanslarını ve derse katılımlarını olumsuz 
yönde etkilediğini belirtmiştir. Bu derlemede, yüksek organik kirletici derişimlerinde, çocukların 
okuldaki performanslarının düştüğü bildirilmiştir. İç hava kalitesinin okullarda incelenmesinin önemli 
sebeplerinden biri olarak da, çocuklardaki astım hastalığının artışı gösterilebilir. Amerika’da 2006’da 
yapılan araştırmaya göre 6,8 milyon çocuğun astım hastası olduğu bildirilmiştir. İlköğretim okullarında 
ve liselerde çocukların derslere katılmadığı günlerin %20’si astım hastalığı sebebiyledir [3]. Türkiye’de 
de astım, çocuklarda görülen önemli bir hastalıktır. Demir ve arkadaşları [4], 1997 ve 2002 yılları 
arasında Ankara’da yaptıkları çalışmada, astımın yaygınlık yüzdelerini sırası ile 1992, 1997 ve 2002 
yılları için, %8,3, %9,8 ve %6,4 olarak bulmuştur. Selçuk ve arkadaşları [5] ise Edirne’deki okullarda 
yaptıkları çalışma sonucunda çocukların %34,2’sinin alerjik hastalıklardan etkilendiklerini belirlemiştir. 
 
Uçucu organik bileşikler, buhar basınçları 13–130 mPa değerinden büyük olan organik bileşikler 
olarak tanımlanır. UOB’lerin kaynama noktaları 50-260 ˚C arasında değişmektedir [6]. Düşük kaynama 
noktaları nedeniyle iç ortam havasında buhar halinde bulunurlar. Uçucu organik bileşiklerin insan 
sağlığı üzerinde doğrudan etkileri olabilmektedir. Birçok UOB toksik ve kanserojen olarak 
sınıflandırılmıştır; bu yüzden, bu bileşiklerin büyük miktarlarına kısa süreliğine ya da küçük 
miktarlarına uzun süreliğine maruz kalmak olumsuz sağlık etkileri yaratabilir. UOB’lere fazla maruz 
kalındığında gözlenen bazı sağlık sorunları içerisinde baş dönmesi, baş ağrısı ve mide bulantısı 
sayılabilir. Alerjik deri reaksiyonları ve astımı şiddetlendirmesi gibi akut etkilerinin de olduğu 
belirtilmektedir. Ayrıca benzen gibi bazı UOB’lere uzun süre maruz kalınmasının kansere yol açtığı 
görülmüştür [6]. Bunlara ek olarak, UOB’lerin “Hasta Bina Sendromu” (HBS) ya da Binayla İlgili 
Semptomlar (BİS) ile ilgili olduğu düşünülmektedir. BİS, kişilerde bina içerisindeyken yaygın olarak 
mukus membran iritasyonu, nörotoksik etkiler, solunum ve deri sorunları gibi rahatsız edici belirtilerin 
görülmesi, binadan uzaklaşma ile bu belirtilerde iyileşme görülmesi şeklinde tanımlanabilir [7]. 
 
Uçucu Organik Bileşikler boya, vernik, yapıştırıcı ve inşaat malzemelerinin yapısında 
bulunmaktadırlar. Yapılan araştırmalar sonucunda bu malzeme ve ürünlerin kullanıldığı binalarda 
uçucu organik bileşiklere sıkça rastlanıldığı bildirilmiştir [8,9].  Özellikle okul ve ofis ortamlarında 
kullanılan yazıcılar ve fotokopi makineleri, iç ortam havası için önemli birer UOB kaynaklarıdırlar [10]. 
Yapılan araştırmalarda, fotokopi çekme işlemi sırasında havaya ozon gazıyla birlikte pek çok uçucu 
organik bileşiğin yayıldığı belirlenmiştir [11,12]. İç ortamlarda bulunan UOB’lerin önemli bir diğer 
kaynağı ise yoğun trafiğe sahip dış mekanlardır. Trafiğin Toplam UOB (TUOB) emisyonuna katkısı 
diğer kaynaklara oranla oldukça önemlidir. TUOB emisyonunun yaklaşık %35’i egzoz emisyonu veya 
araçlardan buharlaşma sonucuyla yayılır [13]. 
 
Okul binaları için, yüksek nüfus yoğunluğuna sahip, havalandırma konusunda zayıf, bakım ve temizlik 
açısından eksik gibi ortak sorunların mevcut olduğu söylenebilir. Bina-içi hava kalitesinin kötü olması, 
özellikle çocuklarda alerjik hastalık oranında artışa sebep olabilmektedir [3]. UOB’lerin olumsuz sağlık 
etkilerine karşı çocuklar en önemli risk grubunu oluşturmaktadırlar. Ek olarak, bunların BİS ile 
ilişkilendirilmesi, bu konuda araştırmaların gerekliliğini ve önemini artırmaktadır. Ülkemizde bu alanda 
yapılmış çalışmalar kısıtlıdır. Aşağıda, çeşitli ülkelerde okullarda yapılmış UOB derişimlerinin 
değerlendirildiği çalışmalar tartışılmaktadır. 
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Bina-içi hava kalitesi konusunda yapılmış bir derlemede, Avrupa’da TUOB derişimlerinin değişik 
koşullarda 100 ile 1,600 µg/m3 arasında değiştiği görülmüştür [14]. Godvin ve arkadaşları [15], 
Michigan’da rasgele seçtikleri dokuz okulda UOB derişimlerini ölçmüşlerdir. Ölçümler sonucunda, 
okullarda en yaygın olan UOB’ler; benzen, etil benzen, toluen, ksilen, ve limonen olarak belirtilmiştir. 
Godvin ve arkadaşları (2007), çalışmalarında okullarda iç hava TUOB derişim değerini 58,0 µg/m3 
olarak rapor etmişlerdir. Lee ve arkadaşları [16], Hong Kong’da mekanik havalandırma sistemi olan 10 
okulda UOB derişimlerini ölçmüşlerdir. Okullarda yaygın şekilde bulunan UOB’ler ise Godvin ve 
arkadaşlarının [15] yaptığı çalışmanın sonucuna benzer olarak; benzen, toluen, etil benzen, p/m-ksilen 
ve o-ksilen olarak belirtilmiştir. Konuyla ilgili olarak, İsviçre’de Norback ve arkadaşları [17] tarafından 
seçilen altı derslikte UOB ölçümleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, ortalama iç hava TUOB 
derişimleri 70 ilâ 180 µg/m3 arasında bulunmuştur. İsviçre’de yapılan bir başka çalışmada [18] ise 
rastgele seçilen 38 ilköğretim okulunda, 96 derslikte örnekleme yapılmıştır. Ölçülen 14 UOB’in toplam 
ortalama derişimi ise 35,5 µg/m3 olarak belirlenmiştir. Yaygın olarak bulunan UOB’ler ise önceki 
çalışmalara benzer şekilde, limonen, n-dekan, toluen, ve ksilen olarak rapor edilmiştir. Batı 
Avustralya’da üç ilköğretim okulunda benzer bir çalışmada [19] 10 adet UOB ölçülmüştür (benzen, 
toluen, klorobenzen, m,p-ksilen, o-ksilen, etil benzen, stiren, 1,2-diklorobenzen, 1,3-diklorobenzen, ve 
1,4-diklorobenzen). UOB derişim değerleri genelde saptama sınır değerinden düşük olarak rapor 
edilmiştir. Ölçülen 10 adet UOB’in toplam derişimi en yüksek değeri 94 µg/m3 olarak belirtilmiştir. Bu 
alanda Türkiye’de Kocaeli’nde üç okulda yapılan bir çalışmada [20] benzen, toluen, etil benzen ve 
ksilenlerin derişimleri ölçülmüştür. Çalışmanın sonucunda, bu bileşiklerin derişimleri, bina-içi havada 
sırasıyla 7,5 µg/m3, 55,1 µg/m3, 11,1 µg/m3 ve 15,4 µg/m3 olarak bildirilmiştir.  
 
Ülkemizde bu güne kadar iç hava kalitesi konusunda okullarda yapılmış kapsamlı bir çalışmanın 
olmaması sebebiyle bölgemizde mevcut durumun tespit edilmesi için veri üretilmesine ihtiyaç olduğu 
görülmüştür. İzmir’de seçilen okullarda, birer derslikte ve anasınıflarında olmak üzere, UOB ölçümleri 
yapılmıştır. Bu bildiride dersliklerde ve anasınıflarında bahar döneminde ölçülen UOB derişim 
değerleri karşılaştırılmıştır.  
 
Tablo 1. Çeşitli Ülkelerde Yapılmış Çalışmaların Sonuçları 
 

Okullar/Bölgeler Kaynak Bileşikler Sonuçlar 

64 derslik 
Michigan [15] UOB 

 
Benzen         
Toluen 
α – pinen 
Limonen 

Ortalama derişim (µg/m³) 
0,09 
2,8 
1,4 
4,4 

3 okul 
Batı Avusturalya [19] UOB 10 UOB saptanmış ve maksimum TUOB 

derişimi 94 µg/m³ 
 
5 derslik 
Minnesota 

 
[21] 

 
UOB 
 

Benzen 
Etil benzen 
Toluen 
p/m-ksilen 

0,6 
0,6 
2,9 
2,3 

Avrupa  
çeşitli okullar [14] TUOB                     100 – 1600 μg/m³ 

10 derslik 
Hong Kong [16] UOB 

Benzen 
Toluen 
Etil benzen 
p/m-ksilen 
o-ksilen 

3,1 
17,7 
4,2 
3,3 
1,7 

96 derslik 
İsviçre [18] UOB Yaygın UOB’ler; benzen, toluen, ksilenler 

Ortalama TUOB derişimi 35,5 µg/m³ 
6 derslik 
İsviçre [17] UOB Ortalama TUOB derişim aralığı, 70-180 µg/m³ 

3 okul 
Kocaeli/Turkey [20] UOB 

Benzen 
Toluen 
Etil benzen 
Ksilenler 

7,5 
55,1 
11,1 
15,4 
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MALZEME VE YÖNTEM 
 
Bu çalışma, İzmir’de seçilen üç ilköğretim okulunda yapılmıştır. İki okul şehir merkezinde, trafiğin ve 
nüfusun yoğun olduğu bölgelerde (Okul 1 ve 2), bir okul (Okul 3) ise şehir merkezi dışında yarı-kentsel 
alanda seçilmiştir. Bu çalışmada UOB ölçümleri, her üç okulda test hacmi olarak seçilen bir derslik ve 
anasınıfı içersinde olmak üzere bina-içi örneklemeleri şeklinde yapılmıştır. Her üç okulda, bahar 
döneminde 9 derslik ve 3 anasınıfı örneği alınmıştır.  
 
UOB örneklenmesinde USEPA TO-17 metodu [22] izlenmiştir. Pompa (AirChek–2000, SKC) 
kullanılarak hava örneği Tenax TA tüplerine toplanmıştır. Akış hızı 66,7 ml/dk olacak şekilde Defender 
510 kalibrasyon cihazı (Bios International Corp.) kullanılarak, her örneklemeden önce kalibre 
edilmiştir. Tüpler, örnekleme yerine ışık almayan, +4°C ‘de taşıma kavanozu ile getirilip, burada oda 
sıcaklığına gelene kadar bekletilmiştir. Örnek alma süresi tamamlandıktan sonra (1 saat) -olabildiğince 
hızlı bir şekilde- bağlı oldukları örnekleme borusundan çıkartılıp, uçlarına kapakları takılıp, taşıma 
kavanozunun içine yerleştirilmiştir. Sorbent tüpleri taşıyıcı kavanoz ile +4°C ‘de laboratuvar ortamına 
taşınmış ve analize kadar buzlukta (-27°C) saklanmıştır. UOB’ler,  termal desorber ünitesini (UNITY, 
Markes) takiben bir kütle spektrometri (MS) detektörü (Agilent 5973Nms) olan bir gaz kromatograf 
(GC) (Agilent 6890N) ile analiz edilmiştir. UOB analizi 60 adet bileşik (LGC-Promochem) için 
yapılmıştır. 
 
Hava örneklemesinde uygulanan metodun güvenirliliğini test etmek için kalite güvence uygulamaları 
yapılmıştır. Alanda oluşabilecek kontaminasyonu belirlemek amacıyla kör alan örnekleri (field blank) 
analizlenmiş; örnekleme süresince sorbent tüplerinden geçirilen hava hacminin fazla olup olmadığını 
kontrol etmek amaçlı seri şekilde iki tüp bağlanarak örneklemeler yapılmıştır. Ayrıca örneklerin %10’u 
çift olarak alınmıştır.  Bu parametreler, takip edilen USEPA metotlarında belirtilen değerlerle 
karşılaştırılmıştır. Buna göre, kör alan örneklerindeki derişimler, örnek derişimlerinin %10’unu, seri 
bağlanan tüplerde, ikinci tüpteki derişimler ilk tüpteki derişimlerin %5’ini, bileşiklerin saptama sınır 
değerleri 0.05 ppb’yi ve çift alınan örneklerde saptanan bileşiklerin derişim farkları %25’i aşmamıştır.  
 
 
 
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Okul 1 derslikte, bahar döneminde 27 uçucu organik bileşik bulunmuştur. Bunlardan iki tanesi (1,2-
dibromometan ve 1,2,3-triklorobenzen) örneklerin % 50’sinin daha azında, altı tanesi (1,1,1-
trikloroetan, dibromometan, klorobenzen, bromoform, sek-butilbenzen ve 1,2,4-triklorobenzen) 
örneklerin %71 ile %99’unda saptanmıştır. Örneklerin hepsinde bulunan bileşikler ise şöyledir: 
kloroform, karbon tetraklorür, benzen, trikloroeten, toluen, tetrakloroeten, etilbenzen, p-m ksilen, 
stiren, o-ksilen, isoprpilbenzen, 1,3,5-tirimetilbenzen, tert-butilbenzen, 1,2,4-trimetilbenzen, 4-
isopropiltoluen, 1,4-diklorobenzen, n-butilbenzen ve naftalin.  Örneklerin %50’sinden fazlasında 
saptanan bileşik derişimleri betimleyici istatistikleri Tablo 2’de sunulmuştur.  
 
Okul 1’de anasınıfında yapılan ölçümler neticesinde 24 uçucu organik bileşik saptanmıştır. Bunlardan 
ondokuzu örneklerin hepsinde saptanmış olup derişim sonuçları Tablo 3 de verilmiştir. Derslik ölçüm 
sonuçlarına benzer olarak anasınıfında da en yüksek derişimlerde saptanan bileşikler şöyledir: 
Toluen, benzen, 1,2,4-trimetilbenzen, 1,3-diklorobenzen, ksilenler, etilbenzen, naftalin ve 1,3,5-
trimetilbenzen. Anasınıfında toluen derişimi, derslikteki toluen derişimin yaklaşık altı katı olarak 
saptanmıştır. Anasınıfında toluen derişiminin yüksek saptanmasına sebep olarak, anasınıfının 
dekorasyonu ve aktiviteler için kullanılan boya, yapıştırıcı vs. gibi malzemeler gösterilebilir.  
 
Okul 1’de anasınıfı ve derslikte saptanan yüksek derişimlerdeki bileşikler karşılaştırıldığında naftalinin 
ve diklorobenzen bileşiklerinin derslikte daha yüksek derişimde olduğu görülmüştür. Bu durum 
tuvaletlerin konumu ile ilişkilendirilebilir. Naftalin ve diklorobenzenin kaynağı olarak tuvaletlerde 
lavabolarda kullanılan beyaz, küçük top şeklindeki koku gidericiler gösterilebilir. Okul 1’de örnekleme 
yapılan dersliğin kapısı tuvaletlerin kapısı ile bitişiktir. Anasınıfında bu mesafe daha büyüktür. Bu 
durum derslikte bu bileşiklerin derişiminin daha yüksek değerde olmasına sebep olabilir.  
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Anasınıfında ve derslikte yaygın olarak saptanan diğer bileşiklerden 1,2,4-trimetilbenzen, ksilenler ve 
etilbenzen karşılaştırıldığında, anasınıfındaki derişimleri daha yüksek bulunmuştur. Dersliklerde 
temizlik okul bitiminde bir kere iken, anasınıfında gün içerisinde çocukların aktivitelerine bağlı olarak 
ikiden fazla yapılmaktadır. Bu bileşikler temizlik malzemeleri kaynaklı olabilir. Anasınıfında bu 
bileşiklerin yüksek derişimlerde saptanması bu durum ile ilişkilendirilebilir.  
 
Derslik ve anasınıfı UOB derişim sonuçlarını karşılaştırması TUOB değerlerinin hesaplanması ile 
yapılabilir. Okul 1’de derslik ve anasınıfı TUOB ortanca değerleri sırası ile 58 ve 115 µg/m3 ‘tür. 
Anasınıfında TUOB değeri yaklaşık olarak derslikteki TUOB değerinin iki katıdır. Bu farkın 
anasınıfında mevcut olan dekorasyon ve döşeme malzemeleri kaynaklı olabileceği düşünülebilir. 
Derslik içersinde masa, sıra, 4 adet dolap ve yer döşemesi olarak mozaik taş bulunmaktadır. Buna 
karşılık anasınıfında, plastik sandalyeler, masalar, plastik oyuncaklar, çok miktarda dolap, televizyon, 
bilgisayar, dolapların üzerinde biriktirilmiş pastel boya ile yapılmış resimler, aktivitelerde kullanılan 
yapıştırıcı malzemeler ve yer döşemesi olarak da kalın muşamba bulunmaktadır. Dolayısıyla, TUOB 
derişim değerinin anasınıfında daha yüksek olmasına sebep olarak bu kaynaklar gösterilebilir. 
 
 
Tablo 2. Okul 1 İçin Derslikte Saptanan UOB Derişimleri (µg/m3) 
 

Bileşik Ortalama Ortanca SS  En düşük En yüksek 

kloroform 0,93 0,47 0,91 0,28 2,7 
karbon tetraklorür 0,47 0,38 0,23 0,19 0,94 
benzen 8,3 4,4 12,5 SSA 40,1 
trikloroeten 2,3 0,23 5,4 0,15 15,5 
toluen 16,5 13,8 12,3 4,9 45,4 
tetra kloroeten 0,28 0,22 0,15 0,11 0,58 
etilbenzen 1,4 0,65 1,6 0,27 5,3 
p,m-ksilen 1,8 1,0 2,6 0,35 8,6 
stiren 0,36 0,37 0,08 SSA 0,47 
o-ksilen 0,81 0,66 0,52 SSA 1,9 
n-propilbenzen 0,20 0,11 0,24 0,05 0,83 
1,3,5-trimetilbenzen 0,32 0,16 0,38 0,08 1,3 
tert-bütilbenzen 0,16 0,09 0,17 SSA 0,58 
1,2,4-trimetilbenzen 1,2 0,70 1,3 0,29 4,6 
4-isopropiltoluen 0,19 0,18 0,10 0,06 0,33 
1,4-diklorobenzen 28,8 31,9 17,2 9,8 63,6 
n-bütilbenzen 0,18 0,16 0,07 0,12 0,36 
naftalin 1,9 2,2 0,78 0,81 3,2 
TUOB 66,4 57,9 56,7 18,6 197 

 

SSA: Saptama Sınırının Altında, SS: Standart Sapma 
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Tablo 3. Okul 1 İçin Anasınıfında Saptanan UOB Derişimleri (µg/m3) 
 

Bileşik Ortalama Ortanca SS  En düşük En yüksek 

benzen 4,6 4,3 1,9 2,9 6,6 
trikloroeten 0,19 0,17 0,10 0,10 0,30 
toluen 97,.3 91,6 17,7 83,1 117 
tetra kloroeten 0,28 0,28 0,01 0,27 0,29 
etilbenzen 3,9 1,6 4,2 1,5 8,8 
p,m-ksilen 5,3 2,6 5,1 2,1 11,1 
stiren 0,68 0,72 0,22 0,44 0,88 
o-ksilen 1,9 2,1 0,49 1,4 2,4 
isopropilbenzen 0,33 0,22 0,31 0,08 0,68 
n-propilbenzen 0,86 0,55 0,84 0,21 1,8 
1,3,5-trimetilbenzen 1,4 0,79 1,5 0,33 3,1 
tert-bütilbenzen 0,84 0,51 0,92 0,13 1,9 
1,2,4-trimetilbenzen 6,2 3,8 6,1 1,6 13,2 
sec-bütilbenzen 0,50 0,27 0,54 0,12 1,1 
4-isopropiltoluen 0,87 0,47 0,89 0,26 1,9 
1,3-diklorobenzen 2,4 3,0 1,4 0,83 3,3 
n-bütilbenzen 1,2 0,86 1,01 0,35 2,3 
naftalin 1,3 1,46 0,28 0,98 1,5 
TUOB 130 115 43,5 96,7 178 

 

SSA: Saptama Sınırının Altında, SS: Standart Sapma 
 
Bahar döneminde yapılan örneklemede, Okul 2’de derslik içerisinde 24 adet bileşik bulunmuştur. 
Bunlardan yedi tanesi (kloroform, 1,1,1-trikloroetan, karbon tetraklorür, benzen, klorobenzen, 
bromoform, 1,1,2,2- tetrakloroetan) örneklerin  % 71 ile % 99’unda, 17 tanesi (trikloroeten, toluen, 
tetrakloroeten, etilbenzen, p-m ksilen, stiren, o-ksilen, isoprpilbenzen, n-propilbenzen, 1,3,5-
trimetilbenzen, tert-butilbenzen, 1,2,4-trimetilbenzen, sek-butilbenzen, 4-isopropiltoluen, 1,3-
diklorobenzen, n-butilbenzen ve naftalin) her örnekte bulunmuştur. Örneklerin yarısından fazlasında 
saptanan bileşiklerin derişimleri Tablo 4’te verilmiştir. 
 
Okul 2’de anasınıfında yapılan örnekleme sonucunda 24 adet UOB saptanmıştır, ancak bunların 21 
adedi bütün örneklerde tespit edilmiştir. Bu bileşiklerin derişimleri Tablo 5’te verilmiştir. Okul 1’deki 
sonuçlara benzer olarak Okul 2’de de en yüksek derişimlerde saptanan bileşikler şöyledir: benzen, 
toluen, etilbenzen, ksilenler, 1,2,4-trimetilbenzen, 1,3,5 –trimetilbenzen, 1,3-diklorobenzen ve naftalin. 
Okul 1’de de olduğu gibi toluenin derişimi oldukça yüksektir (36,3 µg/m3). Bu durumun, Okul 1 ile 
benzer şekilde, anasınıfında bulunan ve kullanılan malzemelerden kaynaklandığı düşünülebilir. 
Naftalinin anasınıfı ve derslikteki derişimleri benzerdir. Okul 1’de naftalin derişimleri arasındaki fark 
tuvaletlerin konumları ile ilişkilendirilmişti. Okul 2’de anasınıfı ve sınıfların tuvaletlere olan uzaklığı 
yaklaşık olarak aynı mesafededir. Ancak, Tablo 4 ile 5’te verildiği üzere, 1,3-diklorobenzenin 
derslikteki derişimi anasınıfındaki derişiminin yaklaşık üç katıdır. Bu, farklı yaş gruplarına ait 
tuvaletlerde farklı koku giderici uygulamalarından kaynaklanıyor olabilir. Ksilenler ve etilbenzen 
bileşiklerinin derişimleri anasınıfında daha yüksektir. Bu fark anasınıfındaki temizlik sıklığı ile 
açıklanabilir.  
 
TUOB değerleri, Tablo 4 ile 5’te belirtildiği üzere, derslikte 25 µg/m3 ve anasınıfında 50 µg/m3 olarak 
hesaplanmıştır. Okul 1’de olduğu gibi Okul 2’de de TUOB değeri anasınıfında daha yüksek olup, 
derslikteki TUOB değerinin yaklaşık olarak iki katıdır. Bu fark, özellikle toluen ve daha sonra benzen, 
ksilenler, etilbenzen ve 1,2,4-trimetilbenzen gibi bileşiklerin yüksek derişimlerde olması nedeniyledir. 
Anasınıfında bu bileşiklerin daha yüksek derişimlerde olması ise Okul 1’de olduğu gibi temizlik sıklığı 
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ve anasınıfındaki döşeme/dekorasyon ve çocukların aktiviteler sırasında kullandıkları malzemeler 
sebebiyle olabilir.   
 
Tablo 4. Okul 2 İçin Derslikte Saptanan UOB Derişimleri  (µg/m3) 
 

Bileşik Ortalama Ortanca SS  En düşük En yüksek 
kloroform 0,35 0,32 0,13 0,20 0,59 
1,1,1-trichloroethane 0,05 0,05 0,01 SSA 0,07 
karbon tetraklorür 0,37 0,32 0,13 0,28 0,64 
benzen 6,3 3,3 5,3 2,0 15,0 
trikloroeten 0,18 0,18 0,10 0,06 0,32 
toluen 15,5 13,4 7,1 7,4 27,0 
tetra kloroeten 0,26 0,20 0,13 0,10 0,43 
etilbenzen 0,84 0,55 0,70 0,37 2,6 
p,m-ksilen 1,1 0,74 1,1 0,34 4,0 
stiren 0,53 0,55 0,17 SSA 0,92 
o-ksilen 0,55 0,47 0,32 0,31 1,4 
n-propilbenzen 0,07 0,06 0,01 0,06 0,10 
1,3,5-trimetilbenzen 0,10 0,10 0,01 0,08 0,12 
1,2,4-trimetilbenzen 0,34 0,38 0,12 SSA 0,44 
sec-bütilbenzen 0,06 SSA 0,09 SSA 0,28 
4-isopropiltoluen 0,28 0,26 0,10 0,15 0,45 
1,3-diklorobenzen 3,0 2,2 1,35 1,6 5,3 
n-bütilbenzen 0,12 0,13 0,02 0,11 0,15 
naftalin 2,0 1,9 0,59 1,22 2,9 
TUOB 32,1 25,3 17,6 14,7 62,8 

SSA: Saptama Sınırının Altında, SS: Standart Sapma 
 
Tablo 5. Okul 2 İçin Anasınıfında Saptanan UOB Derişimleri (µg/m3) 
 

Bileşik Ortalama Ortanca SS  En düşük En yüksek 

1,1,2-trichloroethane 0,49 0,49 0,14 0,35 0,63 
kloroform 0,21 0,21 0,07 0,14 0,29 
karbon tetraklorür 0,70 0,38 0,76 0,15 1,6 
benzen 8,2 3,5 10,0 1,4 19,7 
trikloroeten 0,44 0,35 0,43 0,06 0,91 
toluen 36,3 37,2 3,0 32,9 38,8 
tetra kloroeten 0,61 0,74 0,23 0,34 0,76 
etilbenzen 1,2 0,82 0,92 0,53 2,2 
p,m-ksilen 1, 6 1,3 0,97 0,76 2,6 
stiren 0,54 0,34 0,36 SSA 0,95 
o-ksilen 0,90 0,86 0,42 0,51 1,3 
isopropilbenzen 0,12 0,14 0,06 0,06 0,17 
n-propilbenzen 0,23 0,22 0,09 0,15 0,32 
1,3,5-trimetilbenzen 0,34 0,25 0,16 0,24 0,52 
tert-bütilbenzen 0,19 0,15 0,08 0,13 0,29 
1,2,4-trimetilbenzen 1,4 1,1 0,55 1,0 2,0 
4-isopropiltoluen 0,23 0,24 0,03 0,19 0,25 
1,3-diklorobenzen 0,97 0,84 0,31 0,75 1,3 
n-bütilbenzen 0,27 0,24 0,08 0,22 0,37 
naftalin 1,5 1,1 0,80 0,95 2,4 
TUOB 56,4 50,4 19,5 41,2 77,5 

SSA: Saptama Sınırının Altında, SS: Standart Sapma 
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Okul 3 için derslik ve anasınıfındaki saptanmış olan UOB derişim değerleri sırası ile Tablo 6 ve 7’de 
verilmiştir. Derslikte 26 UOB saptanmış olup bunlardan on yedi adedi (trikloroeten, toluen, 
tetrakloroeten, klorobenzen, etibenzen, p,m-ksilen, stiren, o-ksilen, isoprpilbenzen, n-propilbenzen, 
1,3,5-trimetilbenzen, tert-butilbenzen, 1,2,4-trimetilbenzen, 4-isopopiltoluen, 1,3-diklorobenzen, n-
butilbenzen ve naftalin) bütün örneklerde bulunmuştur. Anasınıfında bütün örneklerde on altı adet 
bileşik bulunmuştur. Diğer iki okulda olduğu gibi Okul 3’de de anasınıfı ve derslikte saptanan bileşikler 
benzerlik göstermektedir.  
 
Okul 3’te derslikte, toluen, benzen, 1,3-diklorobenzen ve naftalin diğer iki okuldaki sonuçlara benzer 
olarak yüksek derişimlerde saptanmıştır. Anasınıfı örnekleme sonuçlarına bakıldığında (Tablo 7), 
derslikteki sonuçlara benzer olarak toluen, benzen, 1,3-diklorobenzen ve naftalin, ayrıca bunlara ek 
olarak ksilenler ile etilbenzen derişimleri de yüksek değerlerde bulunmuştur.  
 
Okul 3 için, TUOB ortanca derişimi derslikte 23,8 µg/m3, anasınıfında 53,6 µg/m3 olarak 
hesaplanmıştır. Diğer iki okulda olduğu gibi bu okul için de anasınıfındaki TUOB değeri derslikteki 
TUOB değerinin iki katından fazla çıkmıştır. Farklı olarak, bu okulda derslik – anasınıfı ortalama 
derişimleri arasındaki fark aynı sonuca işaret etmektedir; ki bu durum diğer iki okuldaki sınıflardan 
farklı olarak burada ortalama ile ortanca değer arasındaki yüksek farktan kaynaklanabilir.  Diğer 
okullara nazaran çok geniş bir aralıkta belirlenmiş olan derişimler, bu derslikte günden güne değişen 
faktörlerin derişimleri etkilediğini ya da kaynak gücü değişkenliğinin diğer iki okula göre daha fazla 
olduğunu gösterebilir. Anasınıfında toluen yine en yüksek derişime sahiptir. Akabinde benzen, 
ksilenler, ve 1,3-diklorobenzen bileşikleri yüksek derişimlerdedir.   
 
Sonuç olarak, her üç okuldaki anasınıflarında benzer UOB’ler yüksek derişimlerde saptanmıştır 
(benzen, toluen, etilbenzen, ksilenler, 1,3-diklorobenzen ve naftalin). Bu bileşikler sınıflarda da yaygın 
ve yüksek derişimlerdedir. Literatürdeki bazı çalışmaların [15,16,21] sonuçlarına göre benzen, toluen, 
etilbenzen ve ksilenler okullarda bina-içi ortamlarda en yüksek derişimlerde ölçülmüştür.  
Anasınıflarında genel olarak toluen, benzen, ksilenler, etilbenzen ve diklorobenzenli bileşikler sınıflara 
göre daha yüksek derişimlerde saptanmıştır. Bu duruma sebep olarak, anasınıflarındaki 
döşeme/dekorasyon malzemelerinin sınıflara göre farklılık göstermesi, çocukların aktiviteleri sırasında 
kullandıkları malzemeler, ayrıca temizliğin daha sık yapılması gibi parametreler gösterilebilir. 
 
Tablo 6. Tablo 5. Okul 3 İçin Derslikte Saptanan UOB Derişimleri (µg/m3) 
 

Bileşik Ortalama Ortanca SS  En düşük En yüksek 
kloroform 0,75 0,19 1,3 SSA 3,7 
1,1,1-trichloroethane 0,12 0,08 0,13 0,05 0,38 
karbon tetraklorür 0,55 0,56 0,10 0,42 0,69 
benzen 8,9 2,7 12,6 SSA 28,7 
trikloroeten 0,14 0,08 0,17 SSA 0,54 
toluen 19,7 10,2 25,3 SSA 80,6 
tetra kloroeten 0,17 0,15 0,06 0,11 0,29 
etilbenzen 0,42 0,41 0,18 0,15 0,74 
p,m-ksilen 0,54 0,57 0,24 0,17 0,86 
stiren 0,65 0,53 0,46 SSA 1,8 
o-ksilen 0,47 0,45 0,19 SSA 0,68 
bromoform 0,12 SSA 0,22 SSA 0,62 
isopropilbenzen 0,06 0,06 0,03 SSA 0,10 
n-propilbenzen 0,09 0,09 0,04 SSA 0,17 
1,3,5-trimetilbenzen 0,12 0,13 0,05 SSA 0,19 
tert-bütilbenzen 0,06 0,06 0,02 SSA 0,10 
1,2,4-trimetilbenzen 0,45 0,45 0,19 0,13 0,74 
4-isopropiltoluen 0,21 0,20 0,07 0,08 0,31 
1,3-diklorobenzen 16,2 5,6 16,9 3,4 51,6 
n-bütilbenzen 0,16 0,15 0,04 0,09 0,20 
naftalin 1,1 1,1 0,52 0,3 2,2 
TUOB 51,1 23,8 58,9 8,3 175 

SSA: Saptama Sınırının Altında, SS: Standart Sapma 
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Tablo 7. Okul 3 İçin Anasınıfında Saptanan UOB Derişimleri (µg/m3) 
 

Bileşik Ortalama Ortanca SS  En düşük En yüksek 

benzen 4,9 5,2 0,60 4,3 5,4 
toluen 20,2 27,8 13,3 4,8 27,9 
tetra kloroeten 0,35 0,33 0,20 0,16 0,55 
etilbenzen 0,93 1,2 0,59 0,26 1,3 
p,m-ksilen 1,2 1,5 0,73 0,33 1,7 
stiren 0,65 0,78 0,29 SSA 0,84 
o-ksilen 0,83 1,09 0,51 SSA 1,2 
bromoform 0,09 0,11 0,04 0,05 0,12 
isopropilbenzen 0,06 0,09 0,04 SSA 0,09 
n-propilbenzen 0,12 0,13 0,06 0,06 0,17 
1,3,5-trimetilbenzen 0,15 0,18 0,08 0,05 0,21 
1,2,4-trimetilbenzen 0,55 0,70 0,29 0,22 0,74 
4-isopropiltoluen 0,23 0,30 0,14 0,07 0,31 
1,3-diklorobenzen 11,4 12,2 7,6 3,5 18,6 
n-bütilbenzen 0,14 0,16 0,03 0,11 0,17 
naftalin 1,6 1,8 0,94 0,52 2,4 
TUOB 43,4 53,6 25,4 15,0 61,6 

SSA: Saptama Sınırının Altında, SS: Standart Sapma 
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ÖZET 
 
İlköğretim Okullarında Bina-İçi Çevresel Kalitenin Değerlendirilmesi projesi çerçevesinde, İzmir’de üç 
ilköğretim okulunda iç hava ozon derişimleri ölçülmüştür.  Ölçümler, her okulda tamam olmamakla 
beraber, kış, bahar ve güz olmak üzere üç ayrı dönemde gerçekleştirilmiştir.  Ölçümler, bir sürekli 
izleme cihazıyla her okulda seçilen bir koridorda en az bir hafta olmak üzere saatlik ortalama olarak 
yapılmıştır.  Ölçüm sonuçlarına göre derişimlerin gün içerisinde değişkenlik gösterdiği ve hafta sonuna 
nazaran çalışma günlerinde daha yüksek derişimler ölçüldüğü görülmüştür.  Gece ve sabah 
saatlerinde cihaz tespit sınırının altında kalan derişimler, öğleye doğru artışa geçerek bir zirve 
yaptıktan sonra akşamüstü saatlerinde azalmakta ve akşam saatlerinde tekrar tespit sınırının altına 
düşmektedir.  Okul-mevsim ortanca derişimlerinin tamamı tespit sınırının altında kalırken, ortalama 
derişimler 0,78 ilâ 4,33 μg/m3 arasında değişmiş, ölçülen en yüksek derişim 43,9 μg/m3 olmuştur.  Bu 
derişimler, hassas insanlarda sağlık etkilerinin görülme sınırı olarak kabul edilen 170 μg/m3–8 saatlik 
ortalama ve 250 �g/m3–1 saatlik ortalama derişimlerinin oldukça altında kalmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: İç hava, ozon derişimi, ilköğretim okulları, sağlık etkisi değerlendirmesi. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Indoor air ozone concentrations were measured in three primary schools in Izmir, Turkey, as a part of 
the Assessment of Indoor Environmental Quality in Primary Schools research project.  Although we do 
not have a complete set in each school, measurements were carried out in winter, spring, and fall.  A 
continuous monitoring device, placed at a hallway in each school at least for a week, reported hourly 
average concentrations.  The results showed that there was a diurnal variation, and concentrations 
measured on weekdays were higher than that of weekends. Diurnal variation showed that the 
concentrations were below the detection limit of the device during the night and morning hours, started 
to increase towards noon with a peak at about 2-4 PM, then decreased there on falling below the 
detection limit at about 8-9 PM.  While all of the seasonal median concentrations were below the 
detection limit, the mean concentrations were between 0.78 and 4.33 �g/m3 and the maximum 
measured hourly average concentration was 43.9 �g/m3. These concentrations are considerably less 
than 170 �g/m3 and 250 �g/m3, which are the demarcation concentrations for the health effects on 
sensitive people, as 1-hour and 8-hour averages, respectively. 
 
Key Words: İndoor air, ozone concentration, primary schools, health effect assessment. 
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GİRİŞ 
 
İnsan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle dünyada ve ülkemizde dış hava ozon derişimleri 
için rehber değer ve standartlar bulunmaktadır. Bu derişimler, Dünya Sağlık Örgütü’nün 8-saatlik 
ortalama rehber değeri ve Japonya’nın 1-saatlik ortalama standart değeri olan 120 μg/m3 ilâ ABD 1-
saatlik ortalama standardı olan 240 μg/m3 arasında yer almaktadır [1].  Dış hava, bina-içi derişimleri 
etkileyen en önemli faktör olmakla beraber bina-içi hava değişim oranı, iç kaynaklar, yüzeylerde 
giderim hızları ve kimyasal reaksiyonlar da önemli rol oynamaktadırlar.  Ozonun dahil olduğu çeşitli 
maddelerle reaksiyonlar, yine insan sağlığını tehdit eden başka kirleticiler oluşturabilmektedir: ikincil 
mikron-altı partiküller ve uçucu organik maddeler [1-4].  
 
Yurtdışında çocuklarda astım hastalığının yaygınlığı artış göstermektedir. ABD’de, 6,8 milyon çocuğun 
astım hastası olduğu tahmin edilmektedir [5]. İlköğretim okullarında ve liselerde çocukların derslere 
katılmadığı günlerin %20’si astım hastalığı sebebiyledir [6]. Türkiye’de de astım, çocuklarda görülen 
önemli bir hastalıktır. Demir ve arkadaşları [7], 1997 ve 2002 yılları arasında Ankara’da yaptıkları 
çalışmada, astımın yaygınlık yüzdelerini sırası ile 1992, 1997 ve 2002 yılları için, %8,3, %9,8 ve %6,4 
olarak bulmuştur. Selçuk ve arkadaşları [8] ise Edirne’deki okullarda yaptıkları çalışma sonucunda 
çocukların %34,2’sinin alerjik hastalıklardan etkilendiklerini belirlemiştir. 
 
Ozonun çocuklarda astım semptomlarıyla ve okula devam edememe ile ilişkisi olduğu gösterilmiştir [9-
10].  Çocukların, günün önemli bir kısmını okul binalarında geçirdikleri düşünüldüğünde, buralardaki 
kirleticilere maruziyet önem taşımaktadır.  Yurtdışında, okullarda ozon derişimleri ölçülmüştür ve bu 
bilgiyi içeren birçok yayın olmasına rağmen ülkemizde – dış havada ölçümler yapılmış olmakla 
beraber - bu konuda bilgi eksikliği bulunmaktadır.  Bu bildiri sahiplerinin bilgisi dahilinde Science 
Citation Expanded Index’te yer alan dergilerde yayınlanmış bilgi bulunmamaktadır.  Dolayısıyla, bu 
çalışmanın amacı İzmir’de üç ilköğretim okulunda bina-içi ozon derişimlerini ölçmek, incelemek ve 
çocuk sağlığına olası etkileri hakkında bir değerlendirme yapmaktır. 
 
 
 
 
MALZEME VE YÖNTEM 
 
Bu çalışmada İzmir ili sınırları içinde yer alan üç ilköğretim okulunda ölçümler yapılmıştır.  Bu 
okullardan ikisi kentsel olarak tarif edebileceğimiz metropol alanının içinde yer alırken, üçüncü okul 
yarı-kentsel alanda (Urla ilçe merkezinde) bulunmaktadır.  Kentsel alanda yer alan okullardan birisi 
(Okul-1) Balçova ilçesinde, diğeri ise (Okul-2) Konak ilçesindedir.  Urla’daki okul, bu bildiride Okul-3 
olarak isimlendirilmiştir. 
 
Okul-1, yoğun trafiğe sahip iki cadde arasında yer almaktadır.  Dört bloktan oluşan komplekste, 
binalardan birisi iki katlı olup idari ofisleri ve sınıfları içerirken, diğer iki katlı binada anasınıfı ve sınıflar 
bulunmaktadır.  Göreceli olarak daha büyük olan diğer iki bina dörder katlı olup genel sınıfları ve özel 
amaçlı sınıfları barındırmaktadırlar.  Bu çalışmada örneklemeler, bu binalardan birinin 4. katında yer 
alan ortak alanda (koridor) yapılmıştır.  Okul-2, beşer katlı, koridorları birbirine bağlı üç bloktan 
oluşmaktadır.  Ölçümler, sadece genel sınıfların olduğu blokta, beşinci kat koridorunda yapılmıştır.  Bu 
okul da, iki ana cadde arasında bulunmakta olup bu caddelerde yoğun trafik bulunmaktadır.  Yarı-
kentsel alanda bulunan Okul-3 iki katlı tek bir bloktur.  İzleme cihazı birinci kat koridoruna 
yerleştirilmiştir.  Her üç okulda da cihazın hava alma ağzı çocukların erişiminden korumak amacıyla 
yerden yaklaşık 2 m yükseklikte olacak şekilde yerleştirilmiştir.  Ölçümler Okul-2’te kış, bahar ve güz 
dönemlerinde, Okul-3’de kış ve güz dönemlerinde, Okul-1’de ise sadece güz döneminde yapılmıştır.   
 
Ozon derişimi ölçümleri UV-fotometrik yöntemle çalışan Thermo marka 49i model cihaz ile saatlik 
ortalama olarak sürekli yapılmıştır.  Cihazın doğru ölçüm yapması, içinde bulunan ozon üretici ile 
üretici firma tarafından belirlenmiş seviyelerin kontrol edilmesi yoluyla sağlanmıştır.  Meteorolojik 
veriler Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Güzelyalı İstasyonu ve Gülbahçe, Urla’da İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsünde, Makina Mühendisliği Bölümü tarafından çalıştırılan 
istasyonda ölçülen verilerdir.  
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BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Tüm okullarda ve tüm dönemlerde ölçülen saatlik derişimler düşünüldüğünde, derişimlerin tespit 
sınırının altı ilâ 43,9 μg/m3 arasında değiştiği görülmektedir.  Her okul için dönemlik istatistikler 
incelendiğinde (bkz. Tablo 1), ortalama derişimlerin 0,78 ilâ 4,33 μg/m3 arasında yer aldığı görülürken, 
ortanca derişim esas alındığında, tüm değerlerin tespit sınırın altında olduğu görülmektedir.  
Dolayısıyla, ölçülen saatlik ortalama ozon derişimlerinin çoğunluğunun (>%50) tespit sınırının altında 
kaldığı söylenebilir.  Tablo 1’de okul-dönem sıralaması ölçüm kampanyalarının tarih sırasına göre 
yapılmıştır.  Görüldüğü üzere Mayıs-Haziran aylarına gelen Okul-2 Bahar döneminden sonra Güz 
ayları içinde derişimlerin düşmüş sonra kış ayları ile beraber tekrar bir yükseliş görülmüştür.  Bu 
durumun güneş radyasyonu ile ilgili olabileceği, dolayısıyla, bina-içi ozon derişimlerinin ana 
kaynağının dış hava olduğu çıkarımı yapılabilir. 
 
Gün içerisindeki saatlik ortalama derişimlerin ortalamaları Şekil 1’de sunulmuştur.  Gün içerisindeki 
derişim değişkenlik göstermektedir ki, gece ve sabah saatlerinde tespit sınırının altında kalan 
derişimler, öğleye doğru artışa geçerek bir zirve yaptıktan sonra akşamüstü saatlerinde tekrar azalıp 
akşam saatlerinde tekrar tespit sınırının altına düşmektedir.  Bu değişkenlik, dış havada ölçülen ve 
rapor edilen değişkenlik [1] ile benzer olduğundan yukarıda yapılan ana kaynağın dış hava olabileceği 
çıkarımı ile örtüşmektedir.  Dönem bazında kronik maruziyet olarak düşünüldüğünde, en yüksek 
saatlik ortalama derişim – yaklaşık 15 μg/m3 – Okul-2 Bahar döneminde görülmüştür.  En yüksek 
derişimlerin en düşüklerine – yaklaşık 5 μg/m3 – Güz dönemi ölçümlerinde rastlanmıştır.  Derişimler 
saat 14 ilâ 16 arasında zirve yapmaktadır.   
 
Tablo 1. Ozon Derişimi (μg/m3) Betimleyici İstatistikleri 
 

 Tarihler Veri 
Sayısı Ortanca Ortalama Standart 

Sapma 
En 

Küçük 
En 

Büyük 
Okul-2 
Bahar 

10/05/2008  
11/06/2008 608 BDL 4,33 8,25 BDL 43,9 

Okul-1 
Güz 

21/10/2008 
24/10/2008 96 BDL 2,35 5,79 BDL 21,8 

Okul-2 
Güz 

06/11/2008 
17/11/2008 288 BDL 0,96 2,74 BDL 13,9 

Okul-3 
Güz 

27/11/2008 
05/12/2008 216 BDL 0,78 2,36 BDL 12,1 

Okul-3 
Kış 

31/12/2008  
12/01/2009 240 BDL 1,49 4,24 BDL 15,9 

Okul-2 
Kış 

15/01/2009  
23/01/2009 216 BDL 1,64 4,78 BDL 16,4 

 BDL: Tespit edilme sınırının altında 
 
 
Ülkemizde ve ABD’de halka ve ilgililere hava kalitesi hakkında günlük bilgiyi sağlık etkileri ile 
ilişkilendirerek ulaştırmakta kullanılan Amerikan Çevre Bakanlığının geliştirdiği [11-13] Air Quality 
Index (AQI), bu çalışmada ölçülen ozon derişimlerinin sağlık etkileri açısından değerlendirilmesi 
amacıyla kullanılmıştır.  AQI, ölçülen derişimleri kullanarak, basamaklı bir doğrusal ilişki ile ölçülen 
derişimde beklenen sağlık etkilerini, hesaplanan gösterge değeri ile işaret etmektedir.  AQI hakkında 
detaylı bilgi ilgili internet sayfasından [13] elde edilebilir.  AQI hesabında, ozon için çocuklarında içinde 
bulunduğu hassas insanlarda sağlık etkilerinin görülme sınırı olarak 170 μg/m3 – 8 saatlik ortalama ve 
240 μg/m3 – 1 saatlik ortalama derişimleri kullanılmıştır.  Bu derişimlerin altında, alışılmışın dışında 
olanlar hariç, herhangi bir sağlık etkisi beklenmemekte ve ozon açısından hava kalitesi “iyi” veya “orta” 
olarak sınıflandırılmaktadır.  Çalışmamızda ölçülen tüm saatlik ortalama derişimler, “iyi” sınıflaması 8-
saatlik ortalama derişim aralığı olan 0–125 μg/m3 aralığında yer aldığından herhangi bir sağlık etkisi 
beklenmemektedir.  Bu çalışmada ölçülen derişimler literatürde yurtdışında okul binaları [14-16] ve 
evler [17] için rapor edilenler ile benzer düzeylerdedir.  Bu çalışmada ölçülen iç hava derişimleri, aynı 
cihaz ile 2007 ve 2008 yıllarında İzmir’de, DEÜ Tınaztepe Kampüsü’nde ve Alsancak’ta fuar alanında, 
bahar aylarında, dış havada yapılan ölçümlerde bulunan ozon derişimi aralığı (0-150 μg/m3) içinde yer 
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alırken, dış hava saatlik ortalama derişimlerin ortanca değeri 10 ilâ 50 μg/m3 arasında değişmiştir [18]. 
Dolayısıyla, aynı zaman dilimi içinde olmamakla beraber, iç-dış hava ortalama ozon derişimleri 
karşılaştırılınca, iç/dış hava ozon oranının literatürde bildirilen (<0,1–1,0) oranlar [1] ile uyum 
gösterdiği görülmektedir.  
 
Yukarıda, iki tespit yoluyla yapılan bina-içi ozon derişimlerinin ana kaynağının dış hava olduğuna dair 
çıkarım ve değerlendirmeye destek olmak üzere saatlik ozon derişimleri ile dış hava saatlik ortalama 
sıcaklık ve nispi nem arasındaki ilişki irdelenmiştir.  Şekil 2, her üç parametredeki saatlik değişkenliği, 
örnek olarak her üç okulda da ölçüm yapılmış olan güz dönemi için göstermektedir.  Bu tahlilde, nispi 
nem, havanın kapalılığının – tam olarak olmasa da – bir ölçütü olarak düşünülerek kullanılmıştır.  
Şekilden görüldüğü üzere, ozon derişimlerinde artış–azalış eğilimleri, sıcaklık ve nispi nemdeki artış 
ve azalış eğilimleri ile uyum göstermektedir.  Derişimler, sıcaklığın arttığı ve nispi nemin azaldığı 
saatlerde yükselmektedir.  Güz dönemi için ozon derişimlerinin tespit sınırının altında ve üzerinde 
bulunduğu saatlerdeki sıcaklık ve nispi nem ortalama derişimleri t-testi kullanılarak karşılaştırıldığında 
Okul-2 için nispi nem hariç tüm farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,10) görülmüştür.  
Farklı ozon derişimleri durumunda ortalama sıcaklık ve nispi nem ile t-testi p-değerleri Tablo 2’de 
sunulmuştur. Ayrıca, haftaiçi ve haftasonu günlerde ölçülen derişimler karşılaştırılmıştır.  Ölçülen tüm 
saatlik ortalama derişimler üzerinden haftaiçi–haftasonu ortalamaları (sırasıyla 2,84 ve 1,09 μg/m3) 
arasındaki farkın t-testi ile anlamlı olduğu (p<0,0001) belirlenmiştir.  Haftaiçi günlerde elde edilmiş olan 
1256 saatlik ortalama derişimin %78’i tespit sınırının altında kalırken, haftasonu ölçülen saatlik 
ortalama 408 derişimin %93’ü tespit sınırının altında kalmıştır. 

 
Tablo 2.  Güz Dönemi Ozon Derişimi – Sıcaklık – Nispi Nem Kategorik İlişkisi 
 

 Okul-1 Okul-2 Okul-3 
Ozon (μg/m3)  BDL >BDL p-değeri  BDL >BDL p-değeri  BDL >BDL p-değeri
Sıcaklık (°C) 18,5 22,1 <0,001 14,8 16,7 <0,001 15,9 17,8 0,02 
Nispi Nem (%) 59,1 47,7 <0,001 67,0 64,5 0,16 63,4 57,9 0,09 
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Şekil 1.  Saatlik Ortalama Ozon Derişimleri Okul – Mevsim Matrisi (μg/m3) 
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Şekil 2. Ozon Derişimi (μg/m3) – Sıcaklık – Nispi Nem Değişkenliği 
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SONUÇ 
 
İzmir’de üç ilköğretim okulunda ölçülen ozon derişimlerinin günlük değişkenliği olduğu, gece, sabah 
erken ve akşam saatlerinde derişimler tespit sınırının altında ya da düşük iken, öğleye doğru 
derişimlerin yükselişe geçtiği, öğleden sonra zirve yaptıktan sonra akşamüstü tekrar düştüğü 
gözlenmiştir.  Dönemsel ortalama derişimler, 0,78 ilâ 4,33 μg/m3 arasında değişmiş, ölçülen en yüksek 
saatlik ortalama derişim 43,9 μg/m3 olmuştur.  Bu derişimler, hassas insanlarda sağlık etkilerinin 
görülme sınırı olarak kabul edilen 170 μg/m3 (8 saatlik ortalama) ve 250 μg/m3 (1 saatlik ortalama) 
derişimlerinin altında kalmaktadır.   Bulgular, iç hava ozon derişimlerinin, dış hava ozonu ile ilintili 
olduğunu, dış hava sıcaklığı, nispi nem, ve pek muhtemel olarak güneşlenmenin derişimleri açıklayan 
önemli etkenler olduğunu göstermiştir.  Haftaiçi ile haftasonu günleri arasındaki derişim farkı bu savı 
desteklemektedir. 
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ÖZET 
 
Bina-içi hava kalitesinin düşük olması, insanların çeşitli sağlık problemleri yaşamasına yol açmaktadır. 
Bu durumun çocuklar üzerindeki etkisini incelemek amacıyla, İlköğretim Okullarında Bina-İçi Çevresel 
Kalitenin Değerlendirilmesi projesi çerçevesinde, iç hava kirletici derişimlerinin ölçümü ile beraber 
ölçümlerin yapıldığı sınıflarda okuyan öğrencilerin velilerine ve öğretmenlere anket uygulaması 
yapılmış; öğrencilerin mevcut sağlık sorunları ve bina-içi hava kalitesi ile ilgili semptomları 
belirlenmeye çalışılmıştır. İzmir metropol alanında iki, metropol dışında bir okulda okuyan toplam 356 
öğrenci üzerinde, ankette belirtilen 23 adet semptomun son dört hafta içinde gözlenip gözlenmediği, 
gözlendiyse sıklığı araştırılmıştır. Ayrıca, velilerin bu semptomların sebepleri ve öğrenci performansı 
üzerindeki etkisi hakkında kişisel düşünceleri sorulmuştur. Allerji ve astımın en çok gözlemlenen sağlık 
sorunları olduğu görülmüştür. Öğretmenler tarafından doldurulan anketler ise en yaygın belirtilerin 
boğazda kuruluk, baş dönmesi, sinüslerde tıkanıklık ve hapşırma olduğunu ortaya koymaktadır. 
Literatür değerleriyle yapılan karşılaştırma sonucu, sırasıyla %14,9 ve %1,4 olan astım ve egzama 
gözlenme sıklıklarının kıyaslanan değerlere yakın olduğu saptanmıştır. Bina-içi hava kalitesine bağlı 
olabilecek semptomlar arasında, sinüs tıkanıklığı ve göğüs sıkışması sırasıyla %16,0 ve %3,9’luk 
yaygınlık oranlarıyla daha önce ofis binaları içerisinde yapılan çalışmalardaki sonuçlarla en çok 
örtüşen değerler olarak bulunmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: İç hava kalitesi, semptom yaygınlığı, iç hava kalitesi algısı, ilköğretim okulları 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Poor indoor air quality results in various human health problems. In order to investigate these effects 
on primary school students, questionnaires were administered to children through their parents and 
self-administered by teachers as a part of the Assessment of Indoor Environmental Quality in Primary 
Schools research project. The present health problems of the children and indoor air quality related 
symptoms have been targeted. Information regarding 23 symptoms were inquired from 356 primary 
school students from two schools in the urban area, and one school at a suburban area in Izmir, 
Turkey. Furthermore, the parents’ perception of indoor air quality in the school, its relation to children’s 
symptoms, and its effect on their performance were sought. Allergy and asthma were found to be the 
most prevalent health problems. The questionnaires filled by teachers demonstrated that the the most 
observed symptoms were dry throat, dizziness, congestion, and sneezing. Prevalences of asthma and 
eczema – 14.9% and 1.4%, respectively – were found to be in agreement with the values reported in 
the literature.  The best agreements with the literature among the investigated indoor air quality realted 
symptoms were for congestion and chest tightness with prevalences of 16.0% and 3.9%, respectively. 
 
Key Words: İndoor air quality, symptom prevalence, indoor air quality perception, primary 
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GİRİŞ 
 
Hava kirliliği, genel olarak dış mekânla ilişkilendirilse de, aslında, iç mekânları da yakından ilgilendiren 
ciddi bir problemdir. İnsanların zamanlarının çoğunu bina-içi ortamlarda geçirdikleri yapılan 
çalışmalarla belirlenmiştir [1]; dolayısıyla, bina-içi hava kalitesinin düşük olması birçok sağlık 
problemini beraberinde getirebilmektedir. Ülkemizde, Sofuoğlu ve arkadaşlarının [2] yaptığı çalışma, 
katılımcıların günde ortalama zamanlarının yaklaşık %79’unu iç mekânlarda geçirdiğini ortaya 
koymuştur. Üst solunum yolu rahatsızlıkları, baş ağrısı, hafıza ve konsantrasyon problemleri, astım ve 
alerjik enfeksiyonlar düşük bina-içi hava kalitesi ile ilişkilendirilebilecek sağlık sorunlarının başında 
gelmektedir [3-6].  
 
Kirletici etkilerine karşı hassas toplum alt gruplarından birini oluşturan çocuklar için, bina-içi hava 
kalitesi açısından, evler dışında en çok önem arz eden mekânlar okullar olup bu durum, özellikle 6-16 
yaş grubundaki çocukları ilgilendirmektedir [7]. Avrupa’da yapılmış, okullardaki bina-içi hava kalitesinin 
çocuklar üzerindeki etkilerini inceleyen pek çok çalışma bulunmaktadır. Bunlardan biri olan, Meyer ve 
arkadaşlarının [3] Danimarka’da, okul çağındaki çocuklar üzerinde yapmış olduğu çalışmada, iç 
mekân hava kalitesinin yol açtığı semptomlar anketler aracılığıyla belirlenmiştir. Çalışma bulgularının 
ortaya koyduğu yaygınlık oranları yaklaşık olarak, bahar nezlesi için % 24,6, bademcik iltihabı için 
%15,3, astım için % 13,7 ve sinüzit için % 2,7’dir. İlkokul öğrencilerini baz alan bir diğer çalışma ise 
İsveç’te yürütülmüş olup; Ahman ve arkadaşları [8], çocukların % 32,4’ünde egzama, % 20’sinde 
bahar nezlesi ve % 14,4’ünde astım belirtileri görüldüğünü saptamıştır.  
 
Ülkemizde okul çağı çocuklarında astım gibi belirli hastalıkların yaygınlığı konusunda sınırlı sayıda 
çalışma bulunmaktadır. Demir ve arkadaşlarının [9] 1992, 1997 ve 2002 yıllarında 6-14 yaş 
grubundaki çocuklar üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçları, astımın yaygınlık oranlarının 
belirtilen yıllar için sırasıyla %8,3, %9,8 ve %6,4 olduğunu göstermiştir. Aynı çalışmada, nefes darlığı 
yaygınlık oranları %11,9, %13,3 ve %6,4; bahar nezlesi yaygınlık oranları %15,4, %14,4 ve %7,2; 
egzama yaygınlık oranları ise %4, %4,3 ve %1,8 olarak bildirilmiştir. Selçuk ve arkadaşları [10] ise 
astım ve nefes darlığının %16,4 ve %18,9 oranlarında yaygınlık gösterdiğini bildirmiştir. 
 
Ülkemizde, bina-içi hava kalitesine bağlı olduğu düşünülen fakat bina-içi hava kirleticilerinin 
konsantrasyonlarının düşük seviyelerde bulunması sebebiyle kaynağı tam olarak belirlenemeyen 
sağlık semptomları üzerine herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, anketler 
aracılığıyla, genelde bir sebep ile ilişkilendirilemeyen (spesifik olmayan), fakat bina-içi hava kalitesiyle 
ile ilgili olabileceği düşünülen sağlık semptomlarının ilkokul öğrencileri arasındaki yaygınlık oranlarının 
saptanması amaçlanmıştır. 
 
 
 
 
MALZEME VE YÖNTEMLER 
 
Bina-içi hava kalitesi algıları ve gözlemlenen sağlık semptomlarının yaygınlığının anlaşılmasına 
yönelik sorular içeren anketler, 2008 yılında seçilen bölgelerdeki ilkokullarda öğrencilerin aileleri 
aracılığıyla doldurulmuştur. Çalışmanın amaçları göz önünde bulundurularak, Balçova, Konak ve Urla 
ilçelerinde üç okul seçilmiş olup okullar sırasıyla Okul 1, Okul 2 ve Okul 3 olarak kodlanmıştır. 
Bunlardan ilk ikisi şehir içinde olduğundan hem şehir trafiğinden hem de diğer kentsel dış hava 
kirleticilerinin etkisi altında olduğu düşünülmektedir. Okul 3 şehir dışında, yarı-kentsel bir alanda 
bulunmaktadır; dolayısıyla, şehir trafiği ya da endüstriyel kirletici kaynaklarının etkisinin daha az 
olduğu düşünülmektedir. Okullardaki bina sayısı, bu binaların yapım yılları, alanları ve binalardaki kişi 
sayısı Tablo 1’de verilmiştir. Seçilen okulların tümü kış aylarında kaloriferle ısıtılmakta, her yıl 
badana/boya ve haşerelere karşı pestisit uygulaması yapılmaktadır. Sınıfların temizlik sıklığı ve 
kullanılan temizlik malzemeleri tüm okullar için benzer olmakla birlikte sadece Okul 3’te elektrik 
süpürgesi kullanılmaktadır. 
 
Üç okulda toplam 15 sınıf seçilmiş olup bu sınıfların tamamında havalandırma doğal yollarla 
sağlanmaktadır. Sınıfların çoğunda, soğutma sistemi olarak klima tertibatı bulunmakta ve açılabilir 
pencere oranı sınıflardaki mevcut pencerelerin % 50’sini oluşturmaktadır. Tamamına yakınının zemin 
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malzemesi mozaik taş olan sınıflarda genel olarak MDF sıralar tercih edilmiştir. Bunların yanı sıra, 
sınıfların yarısına yakınında beyaz tahta kullanılmaktadır. Ayrıca, tamamı yağlı boya ile boyanmış olan 
sınıfların hiçbirinde oda parfümü kullanılmamaktadır.  
 
Tablo 1. Bina Özellikleri 

Okul kodu Okul 1 Okul 2 Okul 3 
Alan tanımlaması Kentsel Kentsel Yarı-kentsel 

Okuldaki bina sayısı 4 3 1 

Binaların taban alanı (m2) 323, 323, 323, 322 930, 130, 350 1744 

Toplam nufus (kişi) 1086 1858 370 

Isıtma sistemi Kalorifer Kalorifer Kalorifer 

Yakıt tipi Kömür Fuel oil Fuel oil 

Kazan dairesinin yeri B blok zemin kat A blok zemin kat Zemin kat 

Isıtma periyodu Kasım - Mart Kasım - Mart Ekim - Mart 

Binada geçmiş su hasarı Yok 5 yıl önce Yok 

Binada geçmiş yangın hasarı Yok Yok Yok 

Bina-içi badana/boya Her yıl Her yıl Her yıl 

En son çatı yenilenmesi 7 yıl önce 3 yıl önce Yok  

Son 1 yılda alınan yeni eşyalar Yok 250 sıra Yok 

Temizlik sıklığı Her akşam Her akşam Her akşam 

Temizlik tipi Kuru süpürme Kuru süpürme Elektrik süpürgesi 

  Islak silme Islak silme Islak silme 

Kullanılan temizlik malzemeleri Yüzey temizleyici Klorak Çamaşır suyu 

  Krem yüzey temizleyici Deterjan Yüzey temizleyici 

   Krem yüzey temizleyici Kireç / pas sökücü 

    Camsil 

Pestisit uygulama Yılda 1-2 Yılda 2-3 Yılda 1 

Laboratuvarlar / Özel odalar 1 Fen bilgisi lab 1 Fen bilgisi lab 1 Fen bilgisi lab 

  1 Bilgisayar lab 3 Bilgisayar lab 1 Bilgisayar lab 

  1 Fotokopi odası 1 Fotokopi odası 1 Fotokopi odası 

  1 Müzik odası 1 Müzik odası   

  2 Teknoloji tasarım 1 Teknoloji tasarım 1 Teknoloji tasarım 

  1 Çok amaçlı salon 1 Konferans salonu   

  1 Resim odası  1 Resim odası 

Kantinin yeri Bahçe A blok zemin kat Bahçe 

Motorlu araçlar için park yeri Bina önünde Bina önünde Yok 

Aydınlatma Standart floresan Standart floresan Standart floresan 
 
 
Çalışmanın amacı doğrultusunda hazırlanan anketler, seçilen sınıflardaki toplam 356 ilkokul 
öğrencisinin velilerine sınıf öğretmenleri vasıtasıyla doldurulmuştur. Velilerin çocukları ile ilgili olarak 
doldurdukları anketlerde, son 4 hafta içerisinde okuldaki havayı tanımlayan ve bina-içi hava kalitesiyle 
ilişkili sağlık semptomlarının gözlenme sıklıkları ve bu semptomların kaynaklarını konu alan sorular 
bulunmaktadır. Ankette, çocukların okul içindeki havayı ne şekilde değerlendirdikleri sorulmuş ve “çok 
sıcak”, “çok soğuk”, “çok nemli”, “çok kuru”, “fazla cereyanlı” ve “havasız” tanımlamalarından bir veya 
birkaçının işaretlenmesi istenmiştir. Ayrıca, çocukların okul içindeki hava için “koku”, “aşırı toz” ve 
“aşırı nem” gibi durumlardan birini/birkaçını belirtip belirtmedikleri sorulmuştur. Sonrasında bina-içi 
hava kalitesiyle ilişkilendirilebilecek sağlık semptomları verilmiş olup; son 4 hafta içinde “her gün”, “4-
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12 gün”, “1-3 gün” ve “görülmedi” seçenekleri yardımıyla semptomların gözlenme sıklıkları tespit 
edilmiştir. Semptomların nedenleri ile ilgili sorular yardımıyla da ailelerin bu semptomlara neleri kaynak 
olarak gösterdikleri, okuldaki hava kalitesi ile ne ölçüde ilişkilendirdikleri ve bu semptomların 
çocukların başarısı üzerine etkileri incelenmiştir. Bunların yanı sıra, çocukların mevcut sağlık 
problemlerini belirleme amaçlı sorular da ankette bulunmaktadır. Ayrıca, benzer içerikli öğretmen 
anketleri de okullardaki toplam 10 öğretmen tarafından cevaplanmıştır.  
 
 
 
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Tüm anketlerin öğretmenler aracılığıyla dağıtılmış olması sebebiyle, %100 oranında geri dönüş 
sağlanmıştır. Katılımcı özellikleri, Şekil 1’de sunulmuştur. Anketlerde incelenen çocukların 
çoğunluğunu (%37,4) 10 yaşındakiler oluşturmaktadır. Katılımcı çocukların % 51’i kız, % 46’sı ise 
erkek öğrencilerdir. Geriye kalan % 3’lük kısım bu soruya cevap vermediği için bu katılımcı özelliği bir 
kısım öğrenci için belirlenememiştir. Servis araçları okul binalarına ek olarak önemli bir iç ortamdır. 
Şekil 2’de görüldüğü gibi öğrencilerin büyük bir kısmının servis kullanmadığı tespit edilmiştir. Bu 
durum, öğrenimden kaynaklanan maruziyette öğrencilerin azınlığı için servislerin içinde oluşan olası 
trafik kaynaklı yüksek kirletici derişimleri yoluyla maruziyetin dikkate alınması gerektiğini 
göstermektedir. Servis aracı kullanım yaygınlığı, ayrıca servislerin öğrencilerini okul bahçesi içinde 
indirip-bindirmeleri ve bekleme yapmaları durumunda egzoz emisyonları ile okul iç hava kalitesini 
olumsuz etkileyebildikleri için önem taşımaktadır. Okullardan birisinde (Okul 1), iki ya da üç minibüsün 
bahçeye girdikleri gözlenmiştir. 
 
 
 

 
 

Şekil 1. Öğrencilerin Yaş Gruplarının Dağılımı (%) 
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Şekil 2. Öğrencilerin Servis Kullanma Oranları 
 
Anket uygulanan öğrencilerin mevcut sağlık problemlerinin tespiti amacıyla sorulan sorular, Tablo 2’de 
de görüleceği gibi, alerjinin ve astımın en sık rastlanan sağlık problemlerinin başında geldiğini ortaya 
koymaktadır. Bunlara ek olarak, geniz eti, göz bozuklukları, eklem ağrıları ve kulak iltihabı gibi 
rahatsızlıklar Tablo 2’de %11,5 oranında gözlemlenen diğer sağlık problemleri arasındadır.  
 
Tablo 2. Öğrencilerin Sağlık Problemlerinin Yaygınlık Oranları 
 

Sağlık Problemi Yaygınlık oranı (%) 
Astım 14,9 
Alerji 21,6 
Kronik Üst Solunum Yolu Hastalığı 7,6 
Kronik Kalp Damar Hastalığı 0,6 
Sinüzit 14,3 
Egzama 1,4 
Migren 0,3 
Kontakt Lens Kullanımı 0,3 
Diğer 11,5 

 
Öğrencilerin ve öğretmenlerin bina-içi konfor ve hava kalitesi algılarını belirlemek için, son 4 hafta 
içinde bulundukları sınıfların koşullarını dikkate alarak ankete cevap vermeleri istenmiştir. Bunun 
sonucunda, öğrencilerin sınıfları genelde çok sıcak ve havasız buldukları (sırasıyla %56,7 ve %49,2) 
görülmüştür. Öğretmenlerin ise sınıfları daha düşük bir oranda (%40) çok sıcak ve havasız buldukları 
görülmüştür. Bunun yanı sıra, hem öğretmenler (%53,4) hem de öğrenciler (%80) okul içerisinde son 4 
haftayı dikkate aldıklarında, okulda en çok “kötü koku”yu gözlemlediklerini belirtmişlerdir.  
 
Bina-içi hava kalitesiyle ilgili semptomların görülme sıklığını tespit etmek amacıyla, velilere bazı 
semptomların son 4 hafta içerisinde görülüp görülmediği sorulmuştur. Tablo 3 semptomları ve görülme 
sıklıklarını göstermektedir. Bu soruya yanıt verenlerin çoğunluğu son 4 hafta içerisinde belirtilen 
semptomlara rastlamadıklarını belirtmişlerdir.  Çocuklar arasında en sık (≥%40) rastlanan semptomlar 
sırasıyla, hapşırma, yorgunluk, kırgınlık/uyku hali, sinüslerde tıkanıklık, baş ağrısı, boğazda kuruluk ve 
bulantıdır. Deride kuruluk ve tahriş, mide ekşimesi, göğüs sıkışması, nefes darlığı ve gözlerde tahriş 
ise en az rastlanan (≤%25) semptomlardır. Öğretmenlerdeki toplam semptom gözlenme oranına göre; 
boğazda kuruluk, baş dönmesi, sinüslerde tıkanıklık ve hapşırmanın en yaygın (≥%50) belirtiler 
arasında olduğu saptanmıştır.  
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Tablo 3. Semptomların Gözlemlenme Sıklıkları (%) 
 

Son 4 hafta içinde Gözlemlenme Sıklığı (%) 
Semptomlar Her gün 4-12 gün 1-3 gün Görülmedi 

Boğazda kuruluk 12,7 17,1 14,6 55,7 

Baş dönmesi 4,7 13,5 12,2 69,6 

Deride kuruluk 9,4 5,1 7,3 78,3 

Deride tahriş 6,3 6,3 4,7 82,7 

Kaşıntı 8,7 19,3 12,0 60,0 

Mide ekşimesi 5,2 8,9 2,2 83,7 

Mide bulantısı 6,5 20,1 13,6 59,7 

Sinüslerde tıkanıklık 16,0 19,6 20,3 44,2 

Hapşırma 14,8 37,4 18,7 29,1 

Göğüs sıkışması 3,9 12,4 6,2 77,5 

Gözde tahriş 7,2 11,5 6,5 74,8 

Hızlı nefes alıp verme/nefes darlığı 6,5 10,1 5,8 77,5 

Baş ağrısı 10,1 27,8 15,4 46,8 

Yorgunluk/kırgınlık/uyku hali 14,3 25,5 18,0 42,2 
 
Katılımcıların gözlemledikleri semptomların bina ile ilgili olup olmadığı, semptomlarda binadan 
uzaklaşıldığında bir iyileşme olup olmadığı ile ölçülmektedir. Uygulanan ankette gözlenen 
semptomların, binaya gelindiğinde ortaya çıkıp ayrıldığında iyileşme görülüp görülmediği ile ilgili bir 
soru sorulmuş ancak katılımcıların çoğu bu soruya cevap vermediği için değerlendirilememiştir. 
Dolayısıyla, bu çalışmada sunulan bilgiler, bina ile ilgili belirtileri değil genel semptom bilgilerini 
yansıtmaktadır.  
 
Velilerin %38,5’i, çocukların yaşadığı semptomların okuldan ayrıldıktan sonra, hafta sonu veya diğer 
tatil zamanlarında geçmediğini belirtmiştir. Velilerin %32,9’u çocuklarının semptomlarının belirli bir olay 
ya da duruma bağlı olduğunu düşünürken %29,5’i herhangi bir olay ya da duruma bağlamamıştır. 
Semptomları velilerin %23,9’u mevsim değişikliğine bağlarken fiziksel aktivitelere ya da resim dersi vb. 
aktivitelere bağlayanların oranı %6,5 olmuştur.  
  
Yapılan ankette ayrıca, velilerin %75,8’inin semptomların okula devamsızlığa veya okuldan erken 
çıkmaya sebep olmadığını göstermiştir. Sebep olduğunu düşünenlerin oranı ise %10,4 olmuştur. 
Semptomların çocuğun başarısı üzerinde olumsuz etkisi olduğunu düşünenler, düşünmeyenler ve bu 
konuda bilgi sahibi olmadığını belirtenlerin yaygınlığı ise sırasıyla %25,6, %49,7 ve %13,5 olmuştur. 
Bu konuya hiç bir şekilde yorum getirmeyenlerin oranı %11,2 olmasına rağmen, velilerin genelinin 
semptomları öğrencilerin başarısızlığı ile ilişkilendirmediği söylenebilir.  
 
Gözlemlendiği belirtilen semptomlar için, velilerin %58,1’i doktora başvurulmadığını, %30,9’u ise 
başvurulduğunu bildirmiştir. Velilerin %11’i ise bu soruya cevap vermezken aynı belirtilerin okuldaki 
diğer çocuklar arasında da gözlemlenip gözlemlenmediğinin veliler tarafından bilinmediği (%71,3) 
tespit edilmiştir.  
 
Yapılan anket sonuçlarının ortaya çıkardığı yaygınlık oranı, astım için %14,9 olup bu oran, Avrupa’da 
yapılmış çalışmalarda bildirilen %13,7 ve %14,4 oranlarıyla örtüşmektedir [3,8]. Ülkemizde ise Selçuk 
ve arkadaşlarının [10], astım yaygınlığı için bildirmiş oldukları %16,4 oranı ile oldukça yakındır. Diğer 
taraftan, Demir ve arkadaşlarının [9] 1992, 1997 ve 2002 yılları için tespit ettikleri %8,3, %9,8 ve %6,4 
oranları bu değerlerin altında kalmaktadır. Meyer ve arkadaşlarının [3] sinüzit yaygınlığı konusunda 
rapor ettikleri oran %2,7 iken, bu çalışmanın anket sonuçları, incelenen okullardaki sinüzit yaygınlık 
oranının %14,3 olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada egzama için tespit edilmiş olan %1,4’lük 
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yaygınlık oranı, Demir ve arkadaşlarının [9] bildirmiş olduğu %4,0, %4,3 ve %1,8’lik oranlara oldukça 
yakındır.  
 
Daha önce de belirtildiği üzere, bina-içi hava kalitesi ile ilgili olduğu düşünülen sağlık semptomlarının 
ilköğretim çağındaki çocuklar arasındaki yaygınlığının incelendiği bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak 
yurt dışında bazı çalışmalar, iç hava kalitesi ile ilişkilendirilen semptomları belirlemek amacıyla büyük 
ofis binalarındaki yaygınlık oranlarını incelemiştir. Bu çalışmada belirlenen son dört hafta içerisinde 
her gün görülen boğazda kuruluk oranı (%12,7) ABD’de yapılan bir çalışmada [11] bildirilen orandan 
(%7,0) daha yüksektir. Bir diğer semptom olan sinüslerde tıkanıklığın yaygınlık oranı (%16,0) 
literatürde bildirilen [11] oran (%13,2) ile benzerdir. Göğüs sıkışması yaygınlık oranı da %3,9 ile 
literatürdeki [11] %2,3 oranına yakındır. Diğer taraftan, hapşırma ve nefes darlığı semptomları 
sırasıyla %14,8 ve %6,5 yaygınlık oranlarıyla literatür [11] değerleri olan %2,1 ve %1,9 oranlarından 
oldukça büyüktür. 
 
Bu çalışmanın sonuçlarına belirli oranda belirsizlik ekleyen yönlerinden birisi, çocukların kendi 
semptomlarını anket sorularına cevap yoluyla bildirmeleri sorunlu olduğu için bu bilgilerin veliler 
yoluyla elde edilmeye çalışılmış olmasıdır. Ayrıca, bina ile ilgili semptom ayrımsaması yapmayı 
sağlayacak sorulara büyük oranda cevap verilmediği için bu gerçekleştirilememiştir. Bu çalışmanın 
olumlu yönü ise İzmir için ilk defa yaygınlık bilgilerinin üretilmiş olması ve ilköğretim çağındaki 
çocuklarda spesifik olmayan semptomlarının ilk defa incelenmesidir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Türkiye’de bina-içi hava kalitesi ile ilgili spesifik olmayan sağlık semptomları hakkında ilk olarak 
yapılan bu çalışmada, ilkokul öğrencileri ve öğretmenlerine uygulanan anketler ile bu semptomların 
yaygınlığı incelenmiştir. Uygulama sonucunda, öğrencilerde astım ve alerjinin en sık rastlanan sağlık 
problemleri olduğu belirlenmiştir. Bunun yanısıra, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin sınıfları çok 
sıcak ve havasız buldukları ve son 4 hafta içerisinde okulda en çok gözlemlediklerinin “kötü koku” 
olduğu sırasıyla %53,4 ve %80,0 oranlarında belirtilmiştir. Diğer taraftan, çocuklar üzerinde bina-içi 
hava kalitesi nedeniyle oluşabilecek genel semptomların son 4 hafta içinde büyük çoğunlukla 
gözlemlenmediği ama bu durumun öğretmenler için geçerli olmadığı saptanmıştır. Literatürde yer alan 
çalışmalarla bu sonuçlar karşılaştırılacak olursa, egzama gibi bazı semptomların literatür değerlerine 
yakın olduğu fakat bu durumun sinüzit için geçerli olmadığı görülmüştür. Bina-içi hava kalitesi ile ilgili 
olabileceği düşünülen sağlık semptomları arasından ise sinüs tıkanıklığı ve göğüs sıkışmasının 
literatür değerleri ile örtüştüğü belirlenmiştir.   
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ÖZET 
 
Bioaerosoller havada asılı halde bulunan yapay ya da biyolojik orijinli doğal partiküllerdir. Yaşayabilir 
partiküller havayla taşınırken tek bir hücre şeklinde kalabilecekleri gibi 1-10 mikrometrelik 
mikroorganizma kümeleri şeklinde de bulunabilirler. İç ortam havasındaki havayla taşınan bakterilerin 
önemli bir kaynağı söz konusu yerde bulunan kişilerdir. 
 
Mikrofunguslar ekstrem çevre koşullarında ve çok çeşitli substratlarda gelişme gösterebilen 
organizmalardır. Mikrofungusların sporları genellikle havayla taşınır ve kronik bronşit, astım, fungal 
alerjiler, aşırı duyarlı pnömoni ve aspergillosis gibi çeşitli hastalıklar yaptığı bilinmektedir. 
 
Havayla taşınan mikrofunguslar insan sağlığını 4 farklı yolla etkilerler. İnsanları enfekte ederler, 
allerjen olarak rol oynarlar, toksijeniktirler veya inflamasyon reaksiyonlarına neden olurlar. 
 
Hastane enfeksiyonları pek çok hastanede önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle 
enfeksiyonlar daha fazla ölüm yaşanmasına neden olurken sağlık ile ilgili konularda ekonomik olarak 
oldukça büyük bir önem de teşkil etmektedirler. 
 
Hastanelerde bulunan çoğu havayla taşınan mikroorganizma hastane personeli, hastalar ve 
ziyaretçiler tarafından salınmaktadırlar. Yalnızca çok az bir kısmı, fungal sporlar, dış ortamdan 
kaynaklanırlar. Binalarda bulunan kişi ne kadar fazla ise havadaki organizma yükü de o kadar fazladır. 
Bu nedenle havanın mikroorganizma yükü çok değişkendir ve insan ve yapılan iş tipine, sayısına bağlı 
olarak büyük oranda değişiklik göstermektedir. 
 
Hava kontrol önlemleri hastane iç ortam havasındaki havayla taşınan biyolojik partiküllerin en alt 
seviyelerde tutulması için önem taşımaktadır. 
 
Bir hastane atmosferindeki bakteriyal ve fungal konsantrasyonu saptamak, bunların varlığının 
yaratabileceği muhtemel riskleri belirlemede önemli rol oynar ve önlem alma gerekliliğini ortaya 
koyabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hastane, içortam havası, bakteri, fungus 
 
 
ABSTRACT 
 
Bioaerosols are unnatural or biologic suspended particles present in air. Airborne viable particles can 
either be individual cells or accumulate to form 1-10 micrometers microorganism clusters. Inorganic 
particles can be of various sizes. 
 
One of the major important sources of indoor air bacteria of a certain place is the occupants of that 
place.  
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Microfungi are organisms that survive in extreme environmental conditions and grow on various 
substrates. Microfungal spores are generally airborne and cause diseases such as chronic bronchitis, 
asthma, fungal allergies, sensitive pneumonia and aspergillosis. 
Airborne microfungi affect human health in 4 different ways; they infect humans, play roles as 
allergens, are toxicogenic and cause inflammatory reactions.   
 
Nosocomial infections are the major problems we face in many hospitals. These infections not only 
increase the death rates of patients but also play an economical role in health related cases.  
 
Hospital staff, patients and the visitors are the sources of vast majority of indoor air microorganisms in 
hospitals. Only some, fungal spores, originate from outdoor environment. The more the number of 
occupants in a building the more the indoor airborne content. Therefore, the content, either qualitative 
or quantitative, is variable and depend on the kind of the works done in a building and the number of 
people engaged in these works.    
 
Air control measures are important to keep indoor airborne biological particles at low levels. Monitoring 
of the bacterial and fungal concentrations of a hospital indoor environment plays an important role in 
determination of possible risks that these microorganisms may cause. Such a monitoring may also be 
used as a means of necessity for measurements to be taken. 
 
Key Words: Hospital, indoor air, bacteria, fungi 
 
 
 
 
GİRİŞ - GELİŞME 
 
Bioaerosoller havada asılı halde bulunan yapay ya da biyolojik orijinli doğal partiküllerdir. Yaşayabilir 
partiküller havayla taşınırken tek bir hücre şeklinde kalabilecekleri gibi 1-10 mikrometrelik 
mikroorganizma kümeleri şeklinde de bulunabilirler. Cansız partiküller ise çok çeşitli boyutlarda 
olabilmektedirler     (Pastuszka vd., 2000). 
 
Bioaerosoller için Avrupa Birliği Limit Değerleri ikametgahlar için şöyledir: Bakteriler için 5x103 
CFU/m3, funguslar için 5x103 CFU/m3,limit değerlerdir (Gorny ve Dutkiewiez 2002). 
 
Mikrofungusların sporları genellikle havayla taşınır. Birkaç mikrofungus türünün havayla taşınan 
sporlarının insanlarda kronik bronşit, astım, fungal alerjiler, aşırı duyarlı pnömoni ve aspergillosis gibi 
çeşitli hastalıklar yaptığı bilinmektedir. Solunum yolu alerjilerinin % 2-30’unun sebebi fungal sporlara 
bağlanmış ve Alternaria ve Cladosporium türlerinin en çok alerji yapan mikrofunguslar olduğunu 
bildirilmiştir (Pepeljnjak ve Segvic, 2003). 
 
Havayla taşınan mikrofunguslar insan sağlığını 4 farklı yolla etkilerler. İnsanları enfekte ederler, 
allerjen olarak rol oynarlar, toksijeniktirler veya inflamasyon reaksiyonlarına neden olurlar. 
 
İç ortamlarda farklı biyolojik materyaller bulunur. Mikrofunguslar ve bakteriler bunlar arasında en 
yaygın olanlardır. Binaların iç ortamlarında mikrobiyal büyümenin dağılımı ve yoğunluğunun 
artmasının solunumla ilgili hastalıklara neden olduğu bilinmektedir. Havayla taşınan 
mikroorganizmaların neden oldukları solunum yolu hastalıkları insanlar için önemli bir problemdir; 
enfeksiyon ve aeroalerjenleri sınırlamak amaçlı hava filtreleri gibi aletlerin kullanımına oldukça büyük 
çaba harcanmıştır (Parat vd., 1999).  
 
Birçok kanıt, atopinin (özellikle küf mantarı alerjenlerine karşı) astım şiddetiyle bağlantılı olduğunu 
belirtmektedir. Uzman sevki gerektiren persistan astımlı kişilerin %20- 25’inde Aspergillus veya diğer 
funguslara karşı deri testi reaktifliği bulunmaktadır. Küf mantarı hassasiyeti, artmış astım şiddeti ve 
ölüm, erişkinlerde hastane yatışı ve yoğun bakım yatışları ve çocuklarda artmış bronş reaktifliği ile 
birlikte görülmüştür ( Denning vd.,2006). 
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Funguslar ortamda çok sayıda bulunmaktadırlar ve mikrofunguslardan kaçınmak neredeyse 
imkansızdır. Mikrofungusa maruz kalındığında bunun çoğunlukla şiddetli bir etkisi olmamaktadır ancak 
bazen mikrofunguslar insan sağlığını direkt ya da dolaylı olarak etkileyebilmektedirler (Stark vd., 
2005). 
 
Bakteriler özellikle canlılarda enfeksiyona yol açmaları nedeniyle önemlidirler. İnsan organizması 
yaşam boyu enfeksiyon etkenleri ile karşılıklı etkileşim içindedir. İnsan ve hayvanlara adapte olmuş 
mikroorganizmalar canlılıklarını ve devamlarını sağlamak için bir canlıdan diğerine değişik yollarla 
geçebilirler. Özellikle de yabancı kişilerle beraber hastaneye giren koagulaz-negatif Staphylococcus 
türleri hastaneye yatan hastalarda ve bağışıklık sistemleri baskılanmış hastalarda yabancı cisim 
kaynaklı önemli bir enfeksiyon nedenidir (Von Eiff vd., 2001). Yoğun bakım ünitelerinde meydana 
gelen ölümlerin nedenlerinde en sık olarak görülen enfeksiyonlardır (Tomsikova, 2001). Sohn vd 
(2001), yeni doğan yoğun bakım ünitelerindeki hastalardaki en yaygın patojenlerin koagulaz negatif 
stafilokoklar ve enterokoklar olduğunu belirtmişlerdir. 
 
Havayla taşınan partiküller solunum sistemi hastalıklarındaki artışın temel nedeni olabilir. Hastanın 
hastaneye yatış nedeninin dışında, en erken 48-72 saat sonra ortaya çıkan enfeksiyonlar yani hastane 
enfeksiyonları (Nozokomiyal enfeksiyonlar)’ nın insidensleri hastanelerde yüksektir (Ferrin vd., 2001, 
Letrilliart vd., 2001). 
 
Bir hastanenin iç ortam havası hem hastaların hem de hastalarla ilişkide olan hastane personelinin 
sağlığına etki edebilir. Sağlıkla ilgili kuruluşlarda iç ortam havasının kalitesinin kontrolü hastane 
infeksiyonlarının önlenmesi için bir ön koşuldur. Günümüzde hava kalitesinin izlenmesi yüzeylerdeki 
mikroorganizmaların varlığına bağlı olarak yapılmaktadır, ancak mikrobiyal ve partikülat madde 
sayımları için hava örneklemesinin yapılması da önerilmektedir (Klanova ve Hollerova, 2003). 
 
Nozokomiyal enfeksiyonlar pek çok hastanede önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Böylesi enfeksiyonlar daha fazla ölüm yaşanmasına neden olurken sağlık ile ilgili konularda ekonomik 
olarak oldukça büyük bir önem de teşkil etmektedirler ( Beggs, 2003). 
 
Havayla yayılma (iletim-taşınma) havayla taşınan mikroorganizmaların neden oldukları enfeksiyonları 
ifade etmektedir. Bu nedenle bu terim genellikle öksürme, aksırma ya da benzer yollarla dışarıya 
verilen aerosollerde var olan mikroorganizmalar için kullanılmaktadır. Fungal sporlar da hava yoluyla 
taşınmaktadırlar (Beggs, 2003). 
 
Bir kişi öksürdüğünde ya da aksırdığında atmosfere doğru çok yüksek hızda binlerce damlacık verir. 
Aksırma esnasında bu damlacıkların çapları çoğu kez 10 mikrometredir ama bazıları 100 mikrometreyi 
de aşabilir. Bu damlacıkların küçük olanları buharlaşmaya başladıklarında çok yavaş yere çökelirler ve 
uzun süre havada asılı kalabilirler. Bu nedenle havada kalan bu partiküller hava akımları ile uzun 
yollar kat edebilirler ve hastane içinde geniş alanlara yayılabilirler. Bu nedenle enfeksiyon olayı bina 
içindeki havalandırma sistemi ile çok yakın ilişkilidir (Beggs, 2003). Öksüren ya da aksıran hastaların 
oluşturdukları damlacıklar duyarlı hastaların ya da sağlık çalışanların konjuktiva ya da nasal 
mukozalarına etki edebilir ve sonucunda enfeksiyona yol açabilir (Beggs, 2003). 
 
Hastanelerde bulunan çoğu havayla taşınan mikroorganizma hastane personeli, hastalar ve 
ziyaretçiler tarafından salınmaktadırlar. Yalnızca çok az bir kısmı, fungal sporlar, dış ortamdan 
kaynaklanırlar. Binalarda bulunan kişi ne kadar fazla ise havadaki organizma yükü de o kadar fazladır. 
Bu nedenle havanın mikroorganizma yükü çok değişkendir ve insan ve yapılan iş tipine, sayısına bağlı 
olarak büyük oranda değişiklik göstermektedir (Beggs 2003). 
 
Hava kontrol önlemleri hastane iç ortam havasındaki havayla taşınan biyolojik partiküllerin en alt 
seviyelerde tutulması için önem taşımaktadır. Özellikle epidemik durumlarla karşılaşıldığı zaman 
epidemiyolojik araştırmalar amacıyla hava incelemesi yapılması önerilmektedir çünkü nozokomiyal 
salgınlar ile patojenler arasında bir ilişki kurulmuştur (Gangneux vd., 2006). 
 
Bir hastane atmosferindeki bakteriyal ve fungal konsantrasyonu saptamak bunların varlığının 
yaratabileceği muhtemel riskleri belirlemede önemli rol oynar ve önlem alma gerekliliğini ortaya 
koyabilir. Hastane infeksiyonları hastanenin tüm servislerinde ve tüm yaş gruplarında görülebilir. 
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Ancak çok yaşlı, altta yatan kronik hastalığı olanların yanısıra, çocuk hastalar hastane infeksiyonu 
gelişmesi açısından en riskli grubu oluşturmaktadır. Pediatri servislerinde saptanan hastane 
infeksiyonlarında morbidite ve mortalite ne yazık ki yüksek olmaktadır. Çocuk hastalar arasında 
hastane infeksiyonu riski açısından prematüre ve yeni doğanlar ilk sırada yer alırlar (Gürler, 2004). 
 
Dolayısiyle bu gruplar havadaki bakteriyal ve fungal patojenlere daha duyarlıdırlar. Havadaki 
muhtemel patojenleri saptamak, risk grubundaki bu bireylerin sağlığını korumada çok önemlidir. 
Örnekleme istasyonlarında ayrıca nem, sıcaklık ve basınç da kaydedilmeli ve bu parametrelerin de 
fungal ve bakteriyal konsantrasyon üzerindeki muhtemel etkileri istatistiksel açıdan ortaya konmalıdır. 
Hijyen ile ilgili konularda etkili bir kontrol her zaman anahtar rolü oynamaktadır ve kuşkusuz hastaneler 
de bu duruma bir istisna oluşturmazlar. Hastane personeli tarafından yayılan mikropların önlenmesinin 
en etkili şekli özel kıyafetler giyme yoludur (Kalliokoski, 2003). Hastane enfeksiyonlarının sayısındaki 
artış son on yılda daha dikkat çekici hale gelmiştir. Hastaneler için belirli konularda belli standartlar 
açısından açık bir yargıya ihtiyaç vardır. Hava için mikrobiyolojik standartlar belirlenmiştir, hastaneler 
için de böyle standartlar belirlemelidir. Bu standartlar ulusal ve lokal olarak hastalık etmeninin sayısal 
değerini hesaplayabilmek ve kritik değeri geçip geçmediğine karar vermek açısından önemli sonuçlar 
doğurabilir (Danger, 2004). Hastaneler ve diğer sağlık kurumları hastaların, ziyaretçilerin ve personelin 
sağlıkları için çok iyi havalandırmaya ihtiyaç duyan ortamlardır (Holcatava vd., 2003). 
 
Klanova vd. (2003), bir hastanenin beş odasında yapılan havayla taşınan mikroorganizma 
konsantrasyonu tespitinde en fazla bakteriyal konsantrasyona kapı girişi dışında bir havalandırma 
sistemi olmayan hastaların odasında bulurlarken havalandırma sistemi bulunan odaların havasında en 
az konsantrasyonda havayla taşınan mikroorganizma belirlediklerini rapor etmişlerdir. 
 
Mikrofungusların ve bakterilerin enfeksiyon yapma etkileri göz önünde bulundurularak bir yerin 
özellikle hava kalitesinin incelenmesi büyük önem taşımaktadır. 
 
 
 
 
SONUÇ - TARTIŞMA 
 
Küf problemi olan binalarda Aspergillus ve Penicillum’lar sıklıkla ev içi havasında, ev dışı havasında 
bulunduklarından daha fazla konsantrasyonda bulunmaktadırlar (Fischer ve Dott, 2003). 
 
Aspergillus türleri çevrede çok yaygın olarak bulunurlar. Toprak, yaprak, canlı bitki ve tahıllar üzerinde 
kolonize olurlar. Hastane ortamında sıklıkla filtre edilmemiş havada, ventilasyon sistemlerinde, 
hastane inşaatlarındaki kontamine tozda, döşemelerde ve gıdalarda da bulunmaktadır (Fridkin ve 
Jarvis, 1996). Hasta odalarındaki çiçek saksıları da Aspergillus’lara kaynak olabilir. Aspergillus sporları 
çevreye kolaylıkla yayılabilir ve bu nedenle enfeksiyona neden olabilirler. 
 
Yunanistan’da yapılan bir çalışmada (Gangneux vd., 2006) yüksek riskli hastaların kaldığı 4 
departmanda hava, yüzey ve musluk suyu örneklemesi yapılmıştır. Bu amaçla organ transplantasyonu 
departmanı, hematoloji departmanı, çocuk onkolojisi departmanı ve çocuk yoğun bakım servisi 
seçilmiştir. Hava örneklemesi sonrasında Aspergillus niger, A. flavus ve A. fumigatus % 25.9, % 17.7 
ve % 12.4 oranlarında tespit edilmiştir (Lukaszuk vd., 2007). 
 
Koloni sayıları az olsa bile ortamda bulunan bu türlerin yetişkinlere oranla bağışıklık sistemi zayıf olan 
hasta çocukların odalarında bulunması ciddi sorunlara neden olabilir. Hastanelerde yapılan 
çalışmalarda doğum sonrası odalarda tespit edilen funguslar arasında Cladosporium, 
Aspergillus/Penicillium ve Alternaria cinsleri özellikle astım olmak üzere alerjik bazı solunum 
rahatsızlıkları ile sıkı ilişki içindedirler (Adhikari vd., 2004). 
 
Gram (+) bakteriler genellikle Gram (-) bakterilere oranla aerosol koşullarında daha uzun 
yaşayabilmektedirler. S. aureus gibi Gram (+) bakteriler peptidoglikanca zengin bir hücre duvarına 
sahiptirler ki böylece nispeten daha dayanıklı bir yapıya sahip olmaktadırlar. Staphylococcus spp. gibi 
Gram (+) bakteriler deri kökenli aerosol olarak çok uzun zaman canlı kalabilmektedirler. Buna karşın 
çoğu Gram (-) bakterinin aynı koşullarda uzun süre yaşayamadıkları düşünülmektedir. Ancak yine de 
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Gram (-) lerin de uzun süre yaşayabileceklerine dair günümüzde daha fazla sayıda kanıt ortaya 
çıkarılmaktadır. Sonuçlar Gram (-) bakterilerin, kültüre edilemeseler de, aeorosol durumda 
yaşayabildiklerini göstermektedir (Beggs, 2003). 
 
Gram (-) bakteriler genellikle çok sayıda bulunmasalar da bazen Acinetobacter, Aeromonas, 
Flavobacterium ya da özellikle Pseudomonas türleri yaygın olabilirler. Bu bakterilerin bir yerde 
bulunuyor olmaları o yerde bolca su olduğuna işarettir. Bu nedenle hastane ve kliniklerdeki havayla 
taşınan mikroorganizmaların komposizyonu ve konsantrasyonlarının belirlenmesi gereklidir. Özellikle 
hastanelerdeki bioaerosollerin belirlenmesi nozokomiyal enfeksiyonların epidemiyolojik olarak 
araştırılması, havayla taşınan mikroorganizmaların yayılımı ve bunların kontrolü, biotehlike 
prosedürlerinin belirlenmesi için bilgi sağlayabilir. Bu bilgiler aynı zamanda kalite kontrol ölçütü olarak 
da kullanılabilirler (Pastuszka vd., 2005). 
 
Pastuszka vd. (2000)’nin yapmış oldukları çalışmada yalnızca Micrococcus spp tüm evlerde tespit 
edilmiştir. Bu bakteriler toplam bakteri cinslerinin %36’sını oluşturmalarıyla aynı zamanda da en fazla 
sayıda tespit edilmişlerdir. Tüm evlerin %76’sında bulunan S. epidermidis ikinci en sık rastlanan 
biyoaerosoldür. Sarıca vd. (2002)’nin yapmış olduğu hastane iç ortama havası çalışmasında da 
benzer sonuçlar elde edilmiştir.  
 
Hastaneler, kritik bazı kısımların iç ortam havalarının izlenmesi bakımından önem taşıyan ortamlardır. 
Hastanelerde yapılacak bir hava izleme çalışmasının amacı kontaminasyon kaynaklarının belirlenmesi 
ve havada bulunabilen potansiyel hastalık ajanlarının tespit edilmesidir (Martins- Diniz vd., 2005). 
 
Hastanede kazanılan (nozokomiyal) enfeksiyonlar son yıllarda artmış ve önemli bir morbidite ve 
mortalite sebebi olmuştur. Bağışıklık yetmezlikli hastalar ve bağışıklığı zayıf olan hastalar (çocuklar ve 
yaşlılar) hastane kaynaklı enfeksiyonlar açısından yüksek risk altındadır. Hastane enfeksiyonlarının bir 
nedeninin de soluduğumuz havada bulunan mikroorganizmalar olduğu bilinmektedir. Bu nedenle 
hastane einfeksiyonuna yol açan mikroorganizmaların epidemiyolojisi ve patogenezlerinin iyi bilinmesi 
gerekmektedir. Bu tür çalışmaların sonuç vermesi için öncelikle bir hastanenin iç ve dış ortamında 
bulunan ve risk oluşturabilecek mikroorganizmaların tespit ve teşhis edilmesi gerekmektedir. 
 
Küf ve bakterilerin söz konusu sağlık problemleri üzerindeki etkilerini araştırmak için daha ileri 
çalışmalara ihtiyaç vardır. Streifel vd. (1987)’ne göre odadaki yeniden sirküle olabilen yüksek etkili 
parçacıklar hava filtresi, ortalama fungus sayısını azaltmaktadır. Bu çalışma hastane ortamında 
merkezi klima sisteminin kullanılması gerektiğini önermektedir. 

 
Ek olarak, 

 
a) Hastane ortamının bakterilerce ve fungal sporlarca kontaminasyonu yüzey dezenfektanlarının 

kullanılmasını,   
b) Bunun yanı sıra ıslak organik maddelerin hastanelerden, özellikle de bağışıklık sistemi 

baskılanmış hastaların odalarından uzaklaştırılmasını, 
c) Uzun süreli hastane bakımı için daha faydalı Enfeksiyon-Kontrol programı geliştirmesini 

(Ferrin vd., 2001).  
d) Aynı zamanda havalandırma sisteminin de sabit su bulundurmaması ve biyolojik 

parçalanmaya dirençli maddelerin kullanılmasını,  
e) Laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesini, (Hastaların doğru bir şekilde tanınabilmesi için yeterli 

laboratuvar hizmetleri geliştirilmelidir ) 
f) Dezenfeksiyonu, (Tüm enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi hava ile bulaşan hastalıklarda 

da dezenfeksiyon önemlidir.) 
g) Sağlık eğitimini, (Topluma öksürüp aksırırken ağzın kapatılması, solunum yolu 

enfeksiyonlarının sık olduğu dönemlerde kalabalık ortamlardan kaçınılması konuları ile ilgili 
sağlık eğitimi yapılabilir.)  

h) Çevre koşullarının düzeltilmesini (Sıkışık yaşamanın önlenmesi, toplu olarak bulunulan 
yerlerin havalandırılması ve buralardaki toz oranlarının en aza indirilmesi açısından önemli 
olabilir.) önermekteyiz.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada döneminde Ankara ilinde bir kreş, bir işyeri, bir ilkokul, bir ev iç ortam havasında ve 
paralel olarak dış ortam havasında biyoaerosol örneklemesi gerçekleştirilmiştir. Bu mekanlardan ve de 
dış ortamlarından bakteri ve mantar örnekleri eşzamanlı olarak toplanmıştır. Ölçümler 5 gün süre ile 
günde üç örnek olacak şekilde farklı periyotlarda yapılmıştır. Çalışmada ayrıca, iç-dış ortam sıcaklık 
ve bağıl nem değerleri de eşzamanlı olarak kaydedilmiştir. Çalışma ile bakteri ve mantar seviyelerinin 
iç ve dış ortamdaki seviyeleri belirlenerek, iç ortam hava kompozisyonu ile dış ortamınki arasındaki 
ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Genel olarak tüm örnekleme noktaları dikkate alındığında bakteri 
konsantrasyonu geniş bir aralıkta değişim göstermiştir. Günlük veriler dikkate alındığında iç ortam/dış 
ortam (İ/D) konsantrasyon oranı bakteriler açısından 0.1 ile 20.2 arasında değişirken; mantarlar 
açısından 0.3 ila 12 arasında değişmiştir. Çalışma geneline bakıldığında ise bakteri yönünden i/d 
oranının 1’in üzerinde olduğu gün sayısı ve 5 günlük ortalama i/d oranı açısından en yüksek olan 
örnekleme noktaları, sırasıyla kreş, ev, ilkokul ve işyeri örnekleme noktaları iken, mantar yönünden bu 
sıralama ilkokul, kreş, ev ve işyeri olarak gözlenmiştir. İç ortamdaki bakteri ve mantarların seviyesinin 
artışına dış ortamdan içeriye hava girişi, iç ortamda uygun olmayan sıcaklık-nem koşullarının 
bulunması ve bakteri mantarların çoğalmasına neden olan besinlerin içeride bolca bulunması 
gösterilebilir.   
 
Anahtar Kelimeler: Biyoaerosol, iç ortam hava, dış ortam hava, bakteri, mantar. 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study bioaerosol sampling was done in a kindergarten, a workplace, a primary school, a house 
in Ankara city in parallel with outdoor sampling. Bacteria and mold samples were collected from these 
environments and from their outdoors simultaneously. Measurements were done during 5 days and 
three samples were collected in different periods of a day. Levels of bacteria and molds in both indoor 
environments and outdoors were determined and assessment of relationship between composition of 
indoor air and outdoor air was purposed. When all the sampling sites were taken into account, in 
general, bacteria concentrations were varied on a large scale. When daily data were considered, ratio 
of indoor air concentration to outdoor air concentration (I/O) was varied between 0.1 and 20.2 for 
bacteria count and between 0.3 and 12 for mold count. Sampling sites, in which the highest day 
number of I/O>1 cases were observed and the highest average I/O ratio seen during five days  period 
throughout the study were kindergarten, house, primary school, and workplace for bacteria count and 
primary school, kindergarten, house and workplace for mold count, in a descending order. Penetration 
of outdoor air to indoor air, inadequate temperature-relative humidity conditions in indoors, and 
abundant substrate existence in indoors, which enables bacteria and mold propagation, may increase 
levels of bacteria and molds in indoors. 
 
Key Words: Bioaerosol, indoor air, outdoor air, bacteria, mold. 
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GİRİŞ 
 
İnsanlar zamanlarının büyük bir bölümünü ev, işyeri ve okul gibi kapalı ortamlarda geçirmektedir. Bu 
nedenle, iç ortam havasının halk sağlığı üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. İnsan popülasyonlarının 
yaşamları boyunca kaçınılmaz olarak vakitlerini geçirdikleri mekanlar olan okullar, işyerleri ve evler iç 
ortam hava kalitesinin belirlenmesi gereken önemli yaşam alanlarıdır. Bu alanlardan ilkokul ve kreşler, 
çocukların ve öğrencilerin zamanlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri yerlerken; işyerleri ve evler ise 
insanların günlük en az 8’er saatlerini geçirdikleri çalışma ve ikamet yerleridir. Bu mekanlardan kreşler 
ve ilkokullar hassas grup olarak nitelendirilen çocukların o yaş aralığında bağışıklık sistemlerinin 
henüz gelişmemiş olması ve solunum seviyelerinin daha alçakta olması nedeniyle ayrı bir önem arz 
etmektedir. 
 
Bakteri, mantar, mantar sporları, virüsler ile polen ve onların fragmentlerini içeren biyolojik kökenli 
havadan kaynaklı tüm organik tozlar genel olarak biyoaerosol olarak adlandırılmaktadır [1,2]. Bu 
biyolojik canlılar kendi başlarına sağlık riski oluşturmakla beraber; bu canlıların metabolizma ürünleri 
olan endotoksinler, ekzotoksinler ve mitotoksinler de insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol 
açmaktadır. Biyoaerosollerin çeşitli hastalıklara neden olduğu belirlenmiştir: kronik alerjik rinit, astım 
ve hipersensitiv pnömani gibi [3]. Bu hastalıklar haricinde, henüz tam olarak sebep olduğu etkenler 
kesinleşmediği için semptom olarak kalan hasta bina sendromu da son zamanlarda en çok dikkat 
çeken konulardan biridir. İç ortam hava kalitesinin kötü olduğu binalarda uzun süre vaktini geçiren 
kişilerde çeşitli semptomlar ve kirletici kaynağın yoğunluğuna bağlı olarak da bazen hastalıklar 
gözlenebilmektedir. Problemlere neden olan bu binalara “hasta bina” denilmektedir [4]. Problemli 
binalardan kaynaklanan sağlık sorunlarını bina ile ilişkili hastalıklar, iş ile ilişkili hastalıklar ve belirtiler 
ile hasta bina sendromu olarak sınıflandırabiliriz [3,5]. 
 
Son zamanlarda yapılan çalışmalarda Penicillium spp. ve Aspergillus spp.nin de dahil olduğu pek çok 
mantar türü ve sporları ile iç ortam hava kalitesi problemleri ve hasta bina sendromu arasında ilişki 
olduğu belirtilmektedir [6-8]. Mantarlar da, insanların iç ortam havasında hoşlandığı gibi yüksek nem 
seviyelerine ve geniş sıcaklık aralıklarına gereksinim duymakla beraber, birçok ortamda büyüyebilirler 
[9,10]. Penicillium spp. ve Aspergillus spp.nin ürettiği mitotoksinler hasta bina sendromu ile ilişkili 
birçok semptomla ilişkilendirilmektedir [11]. Penicillium spp., hem iç ortamda hem de dış ortamda 
sıklıkla görülebilmektedir [12-14].  
 
İç ortam hava kalitesi; dış hava kompozisyonu, iç ortam faaliyetlerinin türüne, iç ortamda bulunan hava 
hacmine ve kirleticinin üretim veya yayılma hızına bağlı olarak değişmektedir [15,16]. Dış hava ile 
temasın az olduğu, yapay havalandırmanın yapıldığı büyük binalarda da iç hava kalitesinin düşük 
olduğu tespit edilmiştir [17]. İç ortam havasındaki biyoaerosol seviyeleri, dış ortam havasından giriş ile 
de değişebilmektedir [18]. Bu nedenle, mikrobiyal büyümeyi etkileyen temel faktörler olan; dış ortam 
havasının sıcaklık ve bağıl nem değerleri, iç ortam havasındaki biyoaerosollerin seviyesinde rol 
oynayabilmektedir [19]. 
 
Bu çalışmada, Ankara İli’ndeki bir ilkokul, bir kreş, bir işyeri ve bir evde Şubat-Mart 2008 döneminde 
toplanan iç ve dış hava örneklerinin biyoaerosol yönünden seviyeleri tespit edilerek dış ortam 
biyoaerosol seviyelerinin iç ortam seviyeleri ile olan ilişkisi incelenmiştir. 
 
 
 
 
İÇ ORTAMDA BİYOLOJİK KİRLİLİĞİN BELİRLENMESİ 
 
Ankara İli’ndeki bir ilkokul, bir kreş, bir işyeri ve bir evin de bulunduğu dört örnekleme noktasından 
Şubat-Mart 2008 döneminde iç ve dış hava biyoaerosol örnekleri toplanmıştır. İlkokul hariç diğer tüm 
örnekleme noktalarından 5 günlük örnekleme süresi sonunda toplam olarak 45 iç ortam biyoaerosol 
örneği ve 15 dış ortam biyoaerosol örneği toplanmıştır. İlkokuldan ise 4 günlük örnekleme süresi 
sonunda 36 iç ortam ve 12 dış ortam biyoaerosol örneği alınmıştır. Biyoaerosollerden bakteri ve 
mantarlar için farklı besiyerleri kullanılmıştır. Bakteri örnekleri plate-count ve %5-kanlı agar üzerine 
toplanırken, mantar örnekleri ise sabouraud-dextrose agar üzerine toplanmıştır. İç ortam örnekleri, 
insan soluma mesafesi olan 1.5 m yükseklikten ve ortamın merkezinden alınırken; dış ortam örnekleri 
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bina gibi yapılardan en az 1 m uzaktan ve 1.5 m yükseklikten alınmıştır. Hava örnekleri, impaktör 
vasıtasıyla aktif olarak besiyerleri üzerine toplanmıştır. Örnekleme süresi sonunda ağzı kapalı olan 
besiyerleri laboratuara götürülerek inkübatöre yerleştirilmiştir. Bakteriler için standart olan 37 ºC’de 48 
saat; mantarlar için ise 25 ºC’de 4-7 günlük inkübasyon koşulları uygulanmıştır. İnkübasyon periyodu 
sonrasında bakterilerin sayımı (CFU m-3) ve tür tayini işlemleri yapılmıştır. Mantarların sayımı (CFU m-

3) yapıldıktan sonra, morfolojik yapılarına göre standart taksonomik atlaslar kullanılarak mikroskop 
altında tür tayini yapılmıştır.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Biyoaerosol çalışması neticesinde, bakteri konsantrasyonlarının ve mantar konsantrasyonlarının geniş 
bir arlıkta değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Tüm örnekleme noktaları dikkate alındığında, bakteri 
seviyelerinin 0 ila 1766 CFU/m3 arasında değiştiği; benzer şekilde, mantar konsantrasyonların da 0-
1536 CFU/m3 arasında değiştiği gözlenmiştir.  Çalışmada en yaygın olan bakteri türlerinin sırasıyla, 
Micrococcus spp., Staphylococcus auricularis ve Bacillus spp. olduğu, ayrıca Staphylococcus’un diğer 
türleri de çalışmada daha az sıklıkla da olsa gözlenmiştir. En yaygın gözlenen mantar türleri ise 
sırasıyla, Penicillium spp., Rhizopus spp., Exophiala spp. ve Aspergillus spp.’dir. Bu mantar türlerinin 
haricindeki türlere de seyrek olarak rastlanılmıştır. Penicillium spp., iç ortamda en yaygın gözlenen 
mantar türüdür [20,21]. Penicillium türü mantarların bronşiyal astıma neden olan en önemli ajanlardan 
biri olduğu bilindiğinden, iç ortamda yüksek seviyelerde tespit edildiği durumlarda endişe 
duyulmaktadır [22]. Polonya’da yapılan bir çalışmada endüstriyel bir bölgeye yakın normal ve küf 
problemi olan evler ile işyerlerinde bakteri ve mantar seviyeleri ile türleri tespit edilmiştir. Micrococcus 
türleri evlerin tamamında gözlenmiş ve tüm bakteri türleri içerisinde %36’lık bir gözlenme sıklığı olduğu 
hesaplanmıştır. Normal evlerde Penicillium türlerinin gözlenme sıklığı ise %3-50 arasında değişirken; 
küf problemi olan evlerde %90 civarında olmuştur [23]. 
 
Örnekleme yapılan işyeri, ilkokul, kreş ve ev örnekleme noktalarından alınan paralel iç ve dış ortam 
biyoaerosol örneklerinden elde edilen bakteri ve mantar konsantrasyonlarının iç ortam ile dış ortam 
arasındaki oranları (İ/D) mekansal olarak Şekil1-4’de verilmiştir. İç ortam hava kirliliğinin varlığından 
bahsedilebilmesi için, örneklemenin yapıldığı gündeki iç ortam ve dış ortam konsantrasyonları 
arasında bir gradyan olup olmadığına bakmak gerekmektedir. Bu oran bize iç ortamdaki bakteri 
ve/veya mantar konsantrasyonuna dış ortam hava kompozisyonunun katkısının olup olmadığını 
göstermektedir.  
 
Şekil 1’de işyeri örnekleme noktasında yapılan biyoaerosol örnekleme çalışmasının sonuçlarına göre 
hesaplanan i/d oranlarının örnekleme yapılan beş günlük zamanda değişimi bakteri ve mantar 
seviyeleri yönünden gösterilmektedir. Şekle göre, bakteri yönünden i/d oranı 5 günlük süre boyunca 
1’in üzerinde bulunmuştur. İ/D oranı bakteri için 1.03 ile 5.11 arasında değişmiştir. Mantar yönünden 
ise 1’in altında olan (2., 3. ve 4. günler) i/d oranlarına rastlanmakla beraber, 1’in üstünde olduğu günler 
(1. ve 5. günler) de tespit edilmiştir.  
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Şekil 1. İşyeri Örnekleme Noktasında Tespit Edilen İ/D Oranlarının Günlük Değişimi. 
 
Şekil 2’de kreş örnekleme noktasında yapılan biyoaerosol örnekleme çalışmasının sonuçlarına göre 
hesaplanan i/d oranlarının örnekleme yapılan beş günlük zamanda değişimi, bakteri ve mantar 
seviyeleri yönünden gösterilmektedir. Şekle göre, bakteri yönünden i/d oranı 5 günlük süre boyunca 
1’in çok üzerinde bulunmuştur. Bakteri için i/d oranı 2.26 ile 20.22 arasında değişmektedir. Mantar 
yönünden ise bu oran, 0.48 ile 12 arasında değişmektedir. İ/D oranının 1’in altında olduğu 1., 2. ve 3. 
günler ile 1’in üzerinde olduğu 4. ve 5. günler tespit edilmiştir. 
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Şekil 2. Kreş Örnekleme Noktasında Tespit Edilen İ/D Oranlarının Günlük Değişimi. 
 
Şekil 3’de ilkokul örnekleme noktasında yapılan biyoaerosol örnekleme çalışmasının sonuçlarına göre 
hesaplanan i/d oranlarının örnekleme yapılan beş günlük periyotta değişimi bakteri ve mantar 
seviyeleri yönünden gösterilmektedir. Şekle göre, bakteri yönünden i/d oranı 5 günlük süre boyunca 
0.1 ile 6.57 arasında değişmiştir. En düşük i/d oranının gözlendiği (0.1) 3. gün haricinde diğer günlerde 
bu oran 1’in üzerinde olarak bulunmuştur. İ/D oranı mantar yönünden 0.83 ile 3.33 arasında 
değişmektedir. Çalışmanın 2. gününde bu oran 0.83 olarak hesaplanırken, diğer günlerde bu oran 1’in 
üzerinde bulunmuştur.  
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Şekil 3. İlkokul Örnekleme Noktasında Tespit Edilen İ/D Oranlarının Günlük Değişimi. 
 
Şekil 4’de ev örnekleme noktasında yapılan biyoaerosol örnekleme çalışmasının sonuçlarına göre 
hesaplanan i/d oranlarının örnekleme yapılan beş günlük zamanda değişimi bakteri ve mantar 
seviyeleri yönünden gösterilmektedir. Şekle göre, bakteri yönünden i/d oranı 5 günlük süre boyunca 
1’in üzerinde bulunmuştur. Bakteri için i/d oranı 1.65 ile 5.15 arasında değişmiştir. Bu oran, mantar 
yönünden ise 0.64 ile 3.88 arasında değişmiştir. İ/D oranı 1., 2. ve 4. günlerde 1’in üzerinde 
bulunurken, 3. ve 5. günlerde 1’in altında bulunmuştur. 
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Şekil 4. Ev Örnekleme Noktasında Tespit Edilen İ/D Oranlarının Günlük Değişimi. 

 
 
Çalışma geneline bakıldığında ise bakteri yönünden i/d oranının 1’in üzerinde olduğu gün sayısı ve 5 
günlük ortalama i/d oranı açısından en yüksek olan örnekleme noktalarının, sırasıyla kreş, ev, ilkokul 
ve işyeri örnekleme noktaları olduğu; mantar yönünden bu sıralama ilkokul, kreş, ev ve işyeri olarak 
gözlenmiştir. 
 
Yapılan çalışmada, kreş ve İlkokula ait bakteri konsantrasyonlarına ait i/d oranlarının yüksek olduğu 
gözlenmiştir. İşyeri ve evler de halk sağlığı açısından hava kirleticiler açısından temiz olması gereken 
mekanlardır. Bu ortamlarda bireysel kullanım alanlarının okullara göre daha sınırlı ve havalandırma, 
temizlik gibi iç ortam hava kalitesini iyileştirecek uygulamaların kişinin kendi sorumluluğu dâhilinde 
yapabilecek olması, kreş ve okulların iç ortam koşullarından ayıran bir özelliktir. Okullarda sınırlı oda 
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hacminde en az 20 insan (çocuk) aktivitesi yoğun olarak sürdürülmektedir. İnsan varlığı, iç veya dış 
ortamda bir biyoaeorosol kaynağı olmadığı sürece, iç ortam biyoaerosol seviyesini arttıran en önemli 
parametre olarak belirtilmektedir [17,24-25]. Bakteri ve mantarların üremesi için gereken çevresel 
koşullar oluştuktan sonra bu mikroorganizmaların çoğalması için gerekli olan substratın 
sağlanmasında çocukların aktiviteleri ve ortam koşulları etkin olmaktadır. Bu mekanların diğer bir 
özelliği ise, çocukların hastalanması endişesi ile iç mekanların yeterince havalandırılmamasıdır. Söz 
konusu ortamlarda merkezi havalandırma sisteminin de olmayışı, iç ortam hava kalitesinin olumsuz 
yönde etkilenmesine neden olmaktadır. Çocukların sağlığı çevresel koşullardan büyük oranda 
etkilendiği için, yetişkinlere nazaran potansiyel hassas grup olarak tanımlanmıştır [26,27]. Yetişkin 
bireylerin maruz kaldığı kirletici doza gösterdikleri tepki ile hassas gruplarda yer alan çocukların ki 
farklıdır. Çocukların metabolizma hızlarının yetişkinlere oranla daha yüksek olması sebebiyle, daha 
fazla oksijene ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle daha sık nefes alırlar. Sonuç olarak, iç ortamdaki kirleticileri 
daha fazla solumuş olurlar. Bir diğer önemli husus ise çocukların, yetişkin bireylerin aksine, soluma 
yüksekliklerinin daha düşük olmasıdır. Daha düşük seviyelerde maruz kalınan kirletici 
konsantrasyonları daha yüksektir. Henüz bağışıklık sistemleri gelişmemiş çocukların yüksek hava 
kirletici konsantrasyonlarına maruz kalmaları. alerjik astım gibi rahatsızlıkların sonradan oluşmasına 
neden olabilmektedir [28]. Biyoaerosollere maruz kalınması neticesinde insanlarda enfeksiyon 
hastalıkları, alerjik ve alerjik olmayan hastalıklar gözlenmektedir [29]. 
 
Bu çalışma göstermiştir ki, biyoaerosollerin iç ortamlarda, dış ortamlara göre yüksek bulunması; 
kaynaklarının iç ortam olduğunu göstermektedir. İç ortamdaki bakteri ve mantarların seviyesinin 
artışına dış ortamdan içeriye hava girişi, iç ortamda uygun olmayan sıcaklık-nem koşullarının 
bulunması ve bakteri mantarların çoğalmasına neden olan besinlerin içeride bolca bulunması 
gösterilebilir. Biyoaerosol seviyelerinin azaltılması için bakteri ve mantarların seviyelerini azaltacak 
nem giderimi gibi pratik önemleler almak mümkündür 
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BİNALARDA GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI 
 
 

Figen KADIRGAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
AB içinde, iklim ve enerji politikalarının planlanması kapsamında, 2008’de kabul edilen paket 
programın önümüzdeki 10 yıl için belirlediği 3 hedef, enerji pazarını önemli ölçüde etkileyecektir. Bu 3 
hedef içerisinde; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranının AB ülkelerinde kullanılan toplam 
enerjiye oranla %20’ye çıkarılması (uluslararası anlaşmalarda bu hedef %30 olarak belirlenmiştir), 
CO2 emisyonunun %20 azaltılması (uluslararası anlaşmalarda bu hedef %30’dur), enerji verimliliğinin 
bazı referans senaryolara oranla %20 arttırılmasını sayabiliriz. Bu iddialı hedeflere ulaşabilmek için 
binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının aktif olarak kullanımının yaygınlaşması kaçınılmaz 
olacaktır.  Bu çalışmada güneş enerjisinin binalarda ısıtma, soğutma ve elektrik eldesi amacı ile 
kullanımındaki son gelişmeler, ilgili teknolojiler, bunların maliyeti, bu konuda yapılan ar-ge çalışmaları 
ve Türkiye’ deki durum irdelenecektir. 
      
 
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, bina, güneşle ısıtma, güneşle soğutma, foto voltaik piller 
 
 
ABSTRACT 
 
The EU energy package, aiming at an action plan for energy and climate policy measures within the 
EU, was launched a year ago and resulted in a proposal 23 of January 2008. The package takes on 
three goals, which will have a significant influence on the energy markets in EU over the next 
decades:  
 
-Increased use of renewable energy from today's 7 to 20 %. Basic principle will probably be an adding 
of 13 % for each country but the burden sharing negotiations has not started yet so it remains to be 
seen.  
 
-20 % reduced emissions of CO2 in relation to 1990 and unilaterally. Within an international 
agreement, EU has committed itself to 30 %.  
 
-20 % increased energy efficiency compared to some sort of reference scenario (unclear how this will 
be constructed).  
 
Realising these ambitious targets will have a large impact on the existing energy system and also 
society as a whole. The measures needed to fulfil them, necessite the  increased use of renewable 
energy in the buildings.  
 
In this presentation, development of the solar energy applications (such as solar heating, cooling and 
electricity ), related technologies, their cost, research and development works made in world wide and 
in Turkey will be given.   
 
Key Words: Solar energy, buildings, solar heating, solar cooling, PV 
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1. GİRİŞ 
 
Binaların enerji harcamalarının kontrolü önemlidir. Yapılan çalışmalar toplam enerji harcamalarının 
%40’ının binalar tarafından yapıldığını göstermiştir. Kyoto protokolüne göre 2012 yılına kadar sera 
gazlarının emisyonu %8 oranında düşürüleceği için bu konuda binalar başlıca rolü oynayacaklardır. 
Binaların enerji performansını ölçen ulusal kurallar, AB ülkelerinde bulunmakla birlikte henüz 
ülkemizde bu konuda çalışmalar sürmektedir.  
 
Güneş Enerjisinin yüksek verimle termal dönüşümünde yatırım alanları ve uygulamaya dönüşebilecek 
yenilikçi alanları aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz:  
 

• Termal enerji eldesi [1-8], binaların, turistik tesislerin, ticari binaların enerji harcamalarının 
yaklaşık %60’ının ısı enerjisi olduğu göz önüne alınırsa yüksek verimle enerji eldesinin önemi 
göz ardı edilemez.   

• Güneş enerjisi ile soğutma yapma yani Absorpsiyonlu soğutma sistemleri 
 
 
 
 
2. YÜKSEK VERİMLİ TERMAL DÖNÜŞÜM VE SOĞUTMA 
 
Ülkemizde yüksek verimli termal dönüşüm teknolojisi yoktur. Yarı seçici yüzey [9] üreten bir firma 
dışında güneş kollektörlerinin yüzeyleri mat siyah boya ile boyanarak hazırlanmaktadır. Bunlarda profil 
yüzeylerinin absorpsiyon- emisyon oranı çok küçüktür. Dolayısıyla güneşle ısınan su, hızlı 
radyasyonla ısısını kaybeder. Siyah mat boya ile hazırlanan yüzeylerde boya çatlaması ve korozyona 
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> 92) değerine, aynı zamanda da radyasyonla ısı kaybının olmaması içinde minimum emisyon 
(ε<10) değerine sahip olması gerekir. Bu kaplamalar 1 µm’ den daha ince filmler (nano film) olup 
vakum teknikleri veya elektrokimyasal kaplama yöntemleri ile hazırlanabilir. Elektrokimyasal kaplama 
ile hazırlanan yüzeyler ülkemizde de geliştirilmiştir (10). 
 
Türkiye’ nin göz ardı etmemesi gereken konu yüksek verimli termal dönüşümdür. Bugün Avrupa’da en 
fazla kollektör üretimini Almanya yapmaktadır ve Almanya 2002 den günümüze üretimini 3 katına 
çıkartmıştır. İş hacminin %90 ı seçici yüzeyli Düz kollektördür.  
 
Termal dönüşüm pazarının gelişmesi ve fotovoltaik pazarı ile karşılaştırılması Sekil 2 de verilmiştir. 
 
Termal dönüşümün verimli bir şekilde yapılmasının önemli bir uygulaması güneşle soğutmadır. 
Soğutmaya en çok ihtiyaç duyulan an güneşten en çok yararlanılacak andır. Soğutmaya harcanan 
enerji ise ekonomide önemli bir yer tutmaktadır. Güneş enerjisi ile soğutma ayrıca CO2 salınımında 
azalmaya neden olacaktır. Güneş enerjisi ile yapılan farklı soğutma sistemlerine ait teknolojiler ve 
özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Avrupa Termal Güneş Endüstrisi Federasyonunun raporlarına 
göre, AB’de 70’den fazla güneşle soğutma sistemi yerleştirilmiş, bunun yarısından fazlası da düz 
kollektörler ve absorpsiyonlu soğutma sistemleri kullanılarak yapılmıştır. Günümüzde 4 kW soğutma 
kapasitesinden başlayan ve sıcak su ile çalışan absorpsiyonlu çillerler pazarda bulunmaktadır.    
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Şekil 2. Termal Pazarın Gelişimi 
 
 

Tablo 1. Soğutma Teknolojileri 
 

Teknoloji 
Su-LiBr Sistemi ile 

Absorpsiyonlu 
Soğutma 

NH3-Su Sistemi ile 
Absorpsiyonlu 

Soğutma 

Su-Silika jel 
Kapalı Devre 
Adsorpsiyon 

Açık Devre 
Kurutuculu 
Soğutma 

 

Soğutucu H2O NH3 H2O - 
Soğurucu LiBr H2O Silika jel Silica jel 
Soğutucu 
Taşıyıcısı H2O Su-glikol H2O Hava 

Soğutma 
Sıcaklığı 6-20oC -60 oC den 20 oC 

ye 6-20 oC 16-20 oC 

Isıtma Sıcaklığı 80-110 oC 100-140 oC 55-100 oC 55-100 oC 
Soğutma Suyu 

Sıcaklığı 30-50 oC 30-50 oC 25-35 oC Uygulanamaz 

Soğutma Güç 
Aralığı 35-7000 kW 10-10 000 kW 50-430 kW 20-350 kW 

COP 0,6-0,75 0,6-0,7 0,3-0,7 0,5-1 

Soğutma gücü 
(kW) için yaklaşık 
yatırım maliyeti 

550 €/kW         
(200 kW)          

1000 €/kW         
(50 kW) 

800 €/kW         
(200 kW)          
500 €/kW          
(1000 kW) 

500 - 1000 €/kW >1000 €/kW 

 
 

Farklı soğutma projelerinin yıllık performansları şekil 3’de karşılaştırılmaktadır. 
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Şekil 3. Projelerin Yıllık Performansları 
 

Bunlar içerisinde LiBr-H2O ve NH3- H2O sisteminin iyi performans gösterdikleri, LiBr-H2O sisteminin en 
yüksek COP’ye sahip olduğu belirlenmiştir. 
 
Güneş enerjisi ile elektrik eldesinde, kullanılan malzemenin verimi ve maliyeti son derece önemlidir. 
Bu çalışmada İstanbul’ da İTÜ CITY-NET projesi kapsamında, bir bina kompleksinin yangın 
merdivenlerinin güneş enerjisi ile aydınlatılması ile ilgili olarak yapılan fizibilite çalışmaları da 
verilecektir.  
 
 
 
 
3. SONUÇ 
 
Güneş enerjisi ve uygulamaları ülkemizde yeni teknolojiler ile hızla yerini almalıdır. Fotovoltaik 
teknoloji orta ve uzun vadede yatırıma dönüşebilir çünkü ülkemizde ar-ge aşaması henüz 
tamamlanmamıştır. Türkiye’ nin göz ardı etmemesi gereken konu termal dönüşümdür. Bu teknolojilerin 
binalara uygulamaları ise estetik ve enerji verimini azaltmayacak şekilde yapılmalıdır. Enerji 
uygulamalarında 5 E’nin bir arada olması önemlidir: Enerji, Ekonomi, Ekoloji, Etik ve Estetik. Konutlara 
termal güneş uygulaması sadece çatılara değil estetik şekilde cepheye yerleştirilerek de yapılabilir. 
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Andrea KINDINIS 
Stefano P. CORGNATI 
Emanuele BIANCO 
Zerrin YILMAZ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Güneşle soğutma sistemleri, konut yapılarında enerji korunumu ve aynı zamanda kullanıcı konforunu 
arttırmada bir alternatif sunmaktadır. Bu çalışmada yaz dönemi süresinde konutlardaki soğutma 
enerjisi ihtiyacını karşılamada soğurmalı (absorbsiyonlu) soğutma grubu ile birlikte çalıştırılan ısıl 
güneş sisteminin etkililiği incelenmiştir. 
 
Güneşle soğutma sisteminin analizinde sayısal hesaplamalar gerçekleştirilmiş, Simulink® aracılığıyla 
dinamik modellemeler oluşturulmuş; analizi yapılan konut binası İtalya ve Türkiye’de yer alan farklı 
iklimsel verilere sahip şehir koşullarında test edilmiştir. 
 
Binaların soğutma ihtiyaç profilleri ele alındığında, çalışılan güneşle soğutma sisteminin farklı 
şehirlerdeki etkililiğinin ortaya koyulması amacı ile, güneşle soğutma sisteminin enerji performansı; 
enerji tüketimi, karbondioksit salımı ve ekonomiklik açılarından geleneksel bir sistem ile 
karşılaştırılmıştır. 
 
Sonuçlar, soğutma günlerinin yılın büyük bir bölümünü oluşturduğu Akdeniz ikliminde ve özellikle 
günlük soğutma yüklerinin çok yüksek olmadığı konut yapılarında, güneş ile soğutmanın etkili bir 
teknik olduğunu göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Güneş ile soğutma sistemleri, konut binaları 
 
 
ABSTRACT 
 
Solar cooling may represent an alternative to save energy in residential buildings, and at the same 
time improving comfort of dwellings. The effectiveness of a solar thermal system coupled with an 
absorption chiller in order to satisfy the residential energy demand for cooling during the summer 
season is here investigated.  
 
Numerical simulations have been carried out in order to analyse the solar cooling system, carried out 
through a Simulink® dynamic model; the analysed residential building has been studied in different 
cities with different climatic conditions located in Italy and in Turkey. Considering the cooling demand 
profile of the buildings, the energy performance of the solar cooling system was compared with a 
traditional one, in terms of energy consumptions, carbon dioxide productions and economic savings, 
with the purpose to find the effectiveness of solar cooling system for different cities.  
 
Results show that solar cooling is a promising technique in the Mediterranean climate, which presents 
many cooling days per year, and especially for the residential building sector, characterized by cooling 
loads not too high during the day. 
 
Key Words: Solar cooling, residential buildings 
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1. GİRİŞ 
 
Binalarda enerjinin rasyonel kullanımı konusu dünyada hem yerel hem de ulusal bir politika 
olarak büyümektedir. Bu durum, fosil enerji fiyatlarının son beş yıldır artmasına bağlı olarak petrol 
sektöründeki istikrarsızlığın ve dünyadaki büyük sanayi ülkelerinin sera gazı emisyonlarını azaltmaya 
yönelik vardıkları ortak anlaşmanın sonucudur. 
 
Sanayileşmiş ülkelerde tüketilen birincil enerjinin %35’i konut ve üçüncül hizmet yapılarında 
kullanılmaktadır. Binalar tarafından tüketilen toplam enerjinin ise %81’i iç mekân iklimsel konforunun 
kontrolünde kullanılmaktadır. Konut binalarının enerji tüketimi, genellikle soğutma amaçlı iklimlendirme 
sistemlerinin yaygın olarak kullanılmaya başlanmasına bağlı olarak, sürekli bir artış göstermektedir. 
 
Fosil kaynaklı enerji tüketiminin sınırlandırılması için binalardaki enerji kullanım ihtiyaçlarının 
azaltılmasının yanı sıra yenilenebilir kaynaklardan binalara enerji sağlanması da önerilmektedir. 
 
Güneş enerjisi destekli soğutma,  yıl boyunca sıhhi sıcak su sağlayan ve yaz mevsiminde üretilen 
fazla sıcak su ile ısıl soğutma gruplarının ihtiyacını karşılayan güneş enerjisine dayalı ısıl bir santral 
sistemi olarak, konut yapılarında enerji korunumu sağlayacak aktif bir teknik olarak gözükmektedir.  
 
Yıl boyunca sıcak suyun neredeyse tamamını sağlayabilecek bir güneş sisteminin tasarımında, sıcak 
aylarda ortaya çıkacak ısı üretimi ihtiyaç duyulandan fazla olacaktır. Bu nedenle, güneş enerjisi 
destekli soğutma sistemi ile birlikte çalıştırıldığında, sistemin çalışma verimi ve kapasitesi arttırılmış 
olacaktır. 
 
Yaz mevsimi süresince, binanın soğutma gereksinimi güneş ışınımının olduğu saatlerdir. Böylece 
güneş sistemindeki tüm ihtiyaç fazlası üretimin, geleneksel kazanlar ile birlikte, soğurmalı 
(absorbsiyonlu) soğutma sisteminin çalıştırılmasında kullanılması mümkündür. Ayrıca bu sayede 
soğutma sistemi, binanın elektrik enerjisi uç ihtiyaçlarını zorlamayacaktır. Sistem verimliliğini 
arttırmada ve HVAC sistemlerinin bina mimarisi ile entegrasyonunu geliştirmede sürekli ilerleme 
kaydeden teknolojik ilerlemeler sayesinde aktif güneş sistemleri belirgin teknik yenilikler 
sunabilmektedir. 
 
Bununla birlikte konu üzerindeki spesifik teknik bilgilerin eksikliği ve yüksek sermaye maliyetleri, bu 
teknolojilerin yaygınlığını büyük ölçüde sınırlandırmaktadır. 2005 yılında Avrupa kıtası genelinde 
toplam 67 güneş destekli soğutma santrali bulunmakta ve büyük bir kısmı Almanya, İspanya ve 
Yunanistan’da yer almakta idi. 
 
Bu bildirinin amacı, Li-Br soğurmalı (absorbsiyonlu) soğutma grubunun güneş santrali ile birlikte 
çalıştığı güneş enerjisi destekli bir soğutma sisteminin konut yapılarındaki çevresel, ekonomik ve 
enerji potansiyellerini incelemektir. 
 
Örnek çalışma tipik bir konut yapısının Türkiye ve İtalya iklimlerini temsil edecek şehirlerde (Ankara, 
İstanbul, İzmir, Milano, Torino, Venedik, Roma, Cagliari, Palermo) analiz edilmesi üzerinedir. 
 
Çalışmada iki soğutma sistemi karşılaştırılmıştır; birinci sistem soğutucu ve radyan paneller ile 
oluşturulmuş geleneksel soğutma sistemi (G.S.S.), ikinci sistem ise güneş santrali (ısıl güneş 
kolektörleri, ısı eşanjörü, ısı depolama tankı) ve yardımcı sistem olarak soğurmalı (absorpsiyonlu) 
soğutma sistemi  ile radyan panellerin bir arada çalıştığı sistemdir (S.S.S.). 
 
Analizler, dinamik modelleme yöntemi ile, 1 Haziran’dan 30 Eylül’e kadar olan zaman aralığı için 
yürütülmüştür. Bu amaçla, Matlab®/ Simulink® ‘de gerçekleştirilen sayısal bir model geliştirilmiştir. 
Konut termo-fiziksel özellikleri, soğutma sistemi detayları ile dış hava sıcaklığı, nem ve güneşlenme 
zaman profillerini içeren bir iklim datası temeline dayanan modelleme iç ortam termal konfor 
koşullarını sağlamak için gerekli olan iç hava sıcaklığı, enerji ihtiyaçları ve CO2 emisyonlarını 
hesaplayabilmektedir. Simülasyon sonuçları, güneş destekli soğutma teknolojisinin Akdeniz 
ülkelerinde tanıtılabilmesi üzerine bilgi sunmaktadır. 
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Sonuçlar üç indise göre analiz edilmiştir: enerji tüketimleri [kWh/m2] , yıllık ekonomik tasarruf [€/m2] , 
ve yıllık genel CO2 üretimi [kgCO2/m2].  
 
 
 
 
2. GÜNEŞ SANTRALİ VE BİNA MODELLEMESİ 
 
 
2.1. Bina Modeli 
 
Bina sonlu farklar yaklaşımı ile modellenmiştir. Birkaç malzeme katmanından oluşan her yapı elemanı 
üç katmana bölünmüştür. Her bir katmanın zaman içerisindeki sıcaklık değeri bitişik katmanlarda 
gerçekleştirdiği enerji dengesinin çözümü ile hesaplanmaktadır. İç mekan hava sıcaklığı aşağıdaki 
denklem ile ifade edilmektedir: 
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Isı akışı terimleri sırası ile dış duvarlar, iç duvarlar, pencereler, güneş ışınımı, mekan içi aygıtlar, 
insanlar, havalandırma, radyan panelleri temsil etmektedir. Radyan paneller iç ortam operatif 
sıcaklığının 26°C’nin altında kalmasını sağlamaktadır. 
 
 
2.2. Güneş Destekli Soğutma Sistemi Modeli 
 
Güneş destekli soğutma santrali şeması, termal güneş kolektörleri, sıcak su tankı, yardımcı kazan ve 
radyan soğutma sistemi için gerekli soğutulmuş akışkanı üretecek olan soğurmalı (absorpsiyonlu) 
soğutma grubundan oluşmakta, şekil 1’de verilmiştir. 
 
 

 
 

Şekil 1. Güneş Soğutma Santrali Şeması 
 
 
2.2.1. Isıl Güneş Kolektörleri 
 
Bir grup vakum ısıl güneş kolektörleri binanın çatısının en üst noktasına yerleştirilmiştir. Panellerin 
eğimi referans şehrin enlem değerlerine uymaktadır ve tümü güneye yönlendirilmiştir. Isıl güneş 

Isıl güneş 
kolektörleri 

Tank
Yardımcı 
kazan 

Soğurma 
soğutma 
sistemi Isı eşanjörü 

Radyant paneller 
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kolektörlerinin kış mevsiminde radyan panellere gelecek olan suyun ön ısıtılmasını sağlaması 
istenmektedir. Yaz boyunca kolektörler tarafından üretilen sıcak su soğutma sistemini çalıştırmada 
yeterli olacaktır. Isıl güneş kolektörü içerisinde yer alan akışkanın sıcaklığının yükselmesi denklemi 
aşağıdaki gibidir: 
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Tin ve Tout, sırası ile akışkanın kolektöre giriş ve çıkış sıcaklıklarını, Is, güneş ışınımı şiddetini, S                 
kolektör yüzey alanını, sm& ve cp     akışkanın akışı ve özgül ısısını temsil etmektedir. η  güneş panelinin 
verimliliği, güneş kolektörünün özgün tipolojisine ve iklim koşullarına göre değişkenlik göstermektedir. 
 
 
 
 
2.2.2. Isı Değiştirici ve Tank 
 
Sıcak su tankı tüm gün ve gece boyunca sıcak su sağlanması için kullanılmaktadır. Sıcak su tankı bir 
ısı eşanjörü bağlantısı ile kolektörlere bağlanmıştır. Isı eşanjörü, ısı eşanjörü teorisine göre, üç 
kısımda modellenmiştir. Isı eşanjörünün her bir kısımda dönüştürülen ısı şu denklem ile ifade 
edilebilmektedir: 
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To,p ve Ti,p , sırası ile ısı eşanjörünün p belirtilen kısmındaki akışkanın giriş ve çıkış sıcaklıkları [°C] 
Qs,p                  , ısı eşanjörünün belirtilen kısmında dönüştürülen ısı [W] 
Ri                      , akışkanın ve ısı eşanjörü kanalının ısıl dirençleridir [°K/W]. 
 
 
2.2.3. Yardımcı Isıtıcı 
 
Yardımcı ısıtıcı geleneksel bir doğal gaz ısıtıcısıdır. Bu sistem tanktan gelen suyun soğurucu soğutma 
sistemini çalıştıracak yeterlilikte sıcak olmadığı durumlarda sisteme minimum ihtiyacı olan ısıyı 
sağlamak için kullanılmaktadır. Bu yardımcı sistemin amacı sıcak suyun, soğurmalı soğutma grubunun 
ihtiyacı olan, 77°C ‘ye ulaşmasını sağlamaktır. 
 
 
2.2.4. Soğurmalı Soğutucu ve Isı Değiştirici 
 
Soğurmalı soğutucunun performansı soğutulan akışkanın sıcaklık değerine (ısı değiştiriciden dönen) 
ve tanktan çıkan sıcak suyun sıcaklık değerine bağlıdır. Soğutma kapasitesi ve COP değerleri 
açısından soğurmalı soğutucunun performansı Şekil 2’de gösterilmiştir.  
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Şekil 2. (a) Soğutma Kapasitesi (kW)                      (b) Soğurmalı Soğutucu İçin COP (-) 
 
 
Isı eşanjörü, gerekli sıcaklıktaki (genellikle yaklaşık 17°C) soğuk suyun sağlanması için, soğurucudan 
gelen soğutulmuş akışkanı radyan panellerden gelen su ile birleştirmektedir. Isı eşanjörünün verimliliği 
ε ve eşanjörden geçirilebilir maksimum ısı Qmax bilindiği durumda, iki akışkan arasında transfer edilen 
toplam ısı miktarı aşağıdaki denklem ile hesaplanabilmektedir; 
 

maxQQ ⋅= ε                                                                           
       

[4]   
 
 
 
 
2.2.5. Radyan Paneller 
 
Radyan panel sistemine 17°C sabit sıcaklık ile giren su 3°C yüksek bir sıcaklıkla sistemden 
çıkmaktadır. Radyan paneldeki borulardaki su akışı, hacmin işletim sıcaklığının (25°C – 27°C) lineer 
fonksiyonuna bağlı olarak, 0.15 ile 0.6 kg/s arasında değişim göstermektedir. 
 
 
2.3. Geleneksel Soğutma Sistemi Modeli 
 
Geleneksel soğutma sisteminde sıhhi sıcak su geleneksel kazanlardan elde edilirken, güneş santrali 
ve soğurmalı soğutucu yerine, radyan panellere soğutulmuş akışkan sağlayan soğutucu 
bulunmaktadır. Bu özellik iki soğutma sistemi arasındaki tek farklılıktır.  
 
 
Dış hava sıcaklığı ve soğutulmuş akışkan çıkışının fonksiyonu olan soğutma ve COP, Şekil 3’te 
verilmiştir. 

 
Şekil 3. (a) COP [-] ve Soğutma Kapasite [-]           (b) Soğuk Akışkan ve Dış Hava Sıcaklığına Bağlı 
                                                                                     Soğutucu Kapasitesi   
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3. ÖRNEK ÇALIŞMA 
 
Örnek çalışma tipik bir konut yapısının Türkiye ve İtalya iklimlerini temsil edecek şehirlerde (Ankara, 
İstanbul, İzmir, Milano, Torino, Venedik, Roma, Cagliari, Palermo) analiz edilmesi üzerinedir. 
 
Tablo 1’de analiz edilen şehirlerin iklimsel koşulları özetlenmiştir. 
 
Tablo 1. Soğutma Derece Saatleri (CDH, 23°C için), Aylık Genel Güneşlenme (GSI), Ortalama Dış 
Hava Sıcaklığı (T)     
 

Şehirler CDH                   
[-] 

GSI                       
[Wh/m2] 

T                        
[°C] 

  Haz. Tem. Agu. Eylül Haz. Tem. Agu. Eylül Haz. Tem. Agu. Eylül 
Ankara 532 1071 1095 264 6534 7113 6415 5184 17,0 21,5 21,1 17,1
İstanbul 522 1276 1346 364 6519 6560 5693 4544 21,6 24,1 24,2 20,8
İzmir 2285 2755 2425 1493 7572 7473 6744 5516 24,4 25,8 25,4 23,0
Milano 560 1332 830 223 5925 6827 5278 3783 19,7 23,1 22,2 17,6
Torino 386 1135 910 78 5885 6430 5521 3738 19,5 23,0 22,0 18,2
Venedik 706 1672 969 33 5390 6047 4930 3207 21,4 24,4 23,0 18,7
Roma 593 1439 1693 398 6338 6805 5793 4444 21,2 24,2 24,4 21,5
Cagliari 389 1331 1618 754 5034 5257 5022 4229 20,9 23,7 24,2 22,0
Palermo 588 1978 3009 1058 7268 7328 6617 4941 22,8 25,5 27,0 24,1
 
Modellenen bina her bir katı 170 m2 olan ve toplam yüzeyin %10’u pencerelerin oluşturduğu iki katlı bir 
yapıdır. Binanın şeması Şekil 4’te gösterilmiştir. 
 
Tavan radyan sistemi ile (80m2 aktif yüzey) iç hava sıcaklığının 26°C civarında sağlanması 
amaçlanmaktadır. Bu amaç iki farklı soğutma sistemi ile ayrı ayrı sağlanmıştır: geleneksel soğutma 
sistemi ve güneş destekli soğutma sistemi. Güneş santralinin amacının sıhhi sıcak su sağlamak 
olması sebebi ile; 10 m2 yüzey alanına sahip olan güneş kolektörleri ile soğutma mevsimi süresince 
ihtiyaç fazlası üretilen sıcak su soğurmalı (absorbsiyonlu) soğutucunun çalışmasını sağlamaktadır. 
Geleneksel sistemde ise yıl boyunca sıhhi sıcak su geleneksel kazan sistemi ile üretilmektedir 
 

   
 
 

Şekil 4. Konut Yapısı Şeması (a) ve Santral (b) 
 
Yapının her bir katında 5 kişi yaşamaktadır. Yapının günlük kullanıcı profili ve iç ısı kazançları 
(aydınlatma ve elektrik kullanımından kaynaklanan) Şekil 5’teki gibidir.  
 

17 m 
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Şekil 5. İç Isı Kazançları [W/m2] Günlük Profili 
 
 
4. SİMÜLASYON SONUÇLARI 
 
Geleneksel ve güneş destekli olmak üzere iki soğutma sisteminin karşılaştırılması 1 Haziran’dan 30 
Eylül’e kadar olan soğutma dönemi için gerçekleştirilmiştir. 
 
Sıhhi sıcak su sağlama açısından ise iki sistem tüm yıllık periyottaki performansları ile 
değerlendirilmiştir. 
 
İki sistem ayrıca enerji tüketimleri, karbondioksit emisyonları, ve 25 yıl içerisindeki enerji tüketimlerinin 
ekonomik giderleri açılarından karşılaştırılmışlardır. 
 
İki sistem, Tablo 1’de belirtilen iklim koşulları altında büyük farklılıklar göstermiştir. Hiçbir soğutma 
sistemi olmadan binanın içerisindeki ısıl davranışı (pasif ısıl davranış) ele aldığımızda, yaz dönemi 
süresindeki ısıl durumu değerlendirmemiz mümkündür. Şekil 6’da farklı şehirlerde, sıcaklıkların 
26°C’nin üzerinde olduğu zaman yüzdeleri verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 6. Soğutma Sistemi Olmadığı Koşuldaki İç Hava Konforsuzluğunun Aylık Yüzdeleri 
 
Şekil 6’da yer alan şehirler üç gruba ayrılabilmektedir: birinci grup Milano ve Torino ile temsil edilen, 
soğutma döneminin %20’sinde iç ortam sıcaklıklarının 26°C’ nin üstünde olduğu serin yaz dönemine 
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sahip; ikinci grup Roma, Cagliari, Venedik ve İstanbul’dan oluşan sıcak yaz dönemine sahip ve 
üçüncü grup olarak da tropikal iklim kuşağından biraz daha serin bir iklim kuşağına ait olan İzmir ve 
Palermo şehirlerinin oluşturduğu gruplardır. 
 
Bu şehirlerarasında Ankara belirgin bir soğutma ihtiyacı göstermemesi nedeni ile aşağıda 
gerçekleştirilen güneş santrali analizlerinde hesaba katılmamıştır. 
 
 
4.1. Enerji Analizleri 
 
Şekil 7’de yıllık sıhhi sıcak su ve yaz soğutması için iki sistemin tükettiği birincil enerji miktarları 
gösterilmektedir; ulusal şebekeden elektrik üretimi için birincil enerji dönüştürme faktörü, Avrupa 
ortalama dönüştürme faktörü olarak, konvansiyonel olarak 0.4 kabul edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 7. Yıllık Sıcak Su Üretimi ve Yaz Soğutması: Geleneksel ve Güneş Destekli Sistemlerin Birincil 
Enerji Tüketimleri [kW/m2] 

 
Seçilen şehirlerarasından en sıcak şehirler olan İzmir ve Palermo incelendiğinde, güneş destekli 
sistemin birincil enerji ihtiyaçlarını belirgin bir şekilde azaltarak geleneksel sisteme göre daha iyi bir 
performans gösterdiği görülmektedir. Palermo ve İzmir şehirlerinin sonuçları farklılık göstermektedir. 
Bunun nedeni soğutma saatlerinin çok yüksek olduğu ve bu nedenle sistemin her gün çok sayıda saat 
boyunca açık kalması gerekliliğidir. Soğurmalı (absopbsiyonlu) soğutucunun bu durumda yalnızca 
güneş kolektörleri ile beslenmesi mümkün olmamakta, aynı zamanda doğal gaz ile çalışan geleneksel 
kazanlar ile de beslenmesi gerekmektedir. Küçük boyutta bir soğurmalı (absorbsiyonlu) soğutucunun 
COP değeri düşük olacağından geleneksel soğutucu kullanımı en iyi çözümü sunmaktadır. 
Dolayısıyla, soğurmalı (absorbsiyonlu) soğutma grubunun yalnızca bir atık ısı kaynağı olduğu 
durumlarda kullanımının uygun olduğu görülmektedir. 
 
 
4.2. Çevresel Analizler 
 
Enerji analizlerinden sonra geleneksel soğutma istemi ile güneş destekli soğutma siteminin 
karbondioksit emisyonları belirlenmiş ve sonuçları Şekil 8’de verilmiştir. 
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Şekil 8. Geleneksel ve Güneş Destekli Soğutma Sistemlerinin Yıllık Sıcak Su Üretimi ve Yaz 
Soğutması Süresince Oluşan Karbondioksit Emisyonları [kg/m2]. 

 
 
CO2 emisyonları, sıhhi su için kullanılan metan, elektrik ve soğutma için kullanılan metan ile 
bağlantılıdır. Ulusal şebekeden kullanılan elektriğin çevresel dönüşüm katsayısı İtalya’daki şehirler için 
0.402, Türkiye’de bulunanlar için 0.222’dir.  
 
Şekil 8’den de anlaşılacağı gibi, güneş destekli soğutma sistemi kullanımı ile karbondioksit emisyonları 
yüksek oranlarda düşürülmektedir. 
 
Sıhhi sıcak su üretimi için kullanılan bir geleneksel kazan ile yaz soğutması yapan geleneksel 
soğutucu sistemin toplam CO2 emisyon oranları tüm şehirlerde, 4.5 kg/m2’ye yakın bir değerde 
ölçülmüş, belirgin bir farklık göstermemiştir. Buna karşılık, güneş destekli sistemle birlikte çalıştırılan 
soğurmalı (absorbsiyonlu) soğutma sisteminin aynı ihtiyaçları karşılamada ürettikleri CO2 emisyonları, 
emisyonların 2 kg/m2’ye kadar çıktığı İzmir ve Palermo şehirleri haricinde, 0.5 kg/m2’nin altında 
ölçülmüştür. 
 
 
 
4.3. Ekonomik Analizler 
 
Ekonomik analizler anuite yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Santral sisteminin maliyeti Tablo 2’de 
belirtildiği gibi; tesisat boruları maliyeti ve bakımları ele alındığında, geleneksel ve solar her iki 
sistemde de bileşenlerin toplam maliyetinin %35’ini oluşturduğu ortaya çıkmıştır. 
 
Sistemlerin elektrik ve doğal gaz maliyetleri analizleri ise Tablo 3’te verilmiştir. Şekil 9’da verilen 
ekonomik maliyet analizi sonucunda, 25 yıllık ortalama soğutma ve sıhhi sıcak su üretimi için, %2 
enflasyon ve %5 değerinde enerji fiyatlarının artışı hesaba katılarak, ortaya çıkan maliyetler, Palermo 
ve İzmir şehirleri haricinde, birbirlerine yakın değerlerde okunmaktadır. 
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Tablo 2. Solar ve Geleneksel Sistemdeki Bileşenlerin Maliyetleri (Euro bazında) 
 

  
Bileşenler                  Maliyet  

[€] 
Termal güneş kolektörleri 3000 
Tank 6000 
Absorption chiller 3000 
Yardımcı kazan 2000 
Toplam 14000 
Kurulum + bakım + tes. boruları 3500 

Solar Soğutma Sistemi 

Toplam 17500 
Kazan 2000 

Geleneksel soğutucu 2500 

Kurulum + bakım. 2250 
Geleneksel Soğutma 

Sistemi 

Toplam 6750 
 
 
Tablo 3. İtalya ve Türkiye’deki Elektrik ve Doğal Gaz Ücretleri 

 

Tutar          Kaynak              
Italya Türkiye

Elektrik        [€/kWh] 0,168 0,031
Doğal Gaz    [€/m3] 0,63 0,326

 
 
Bu koşulda Palermo ve İzmir şehirlerinde, yaz dönemi süresince soğurmalı (absorbsiyonlu) soğutma 
sisteminin işletim maliyeti (daha önce açıklandığı gibi güneş destekli sistemin üretimi soğutma 
grubunun tüm ihtiyacını karşılayamamaktadır) güneş sistemi tercihini destekleyememektedir. Ancak, 
bu çalışmanın sabit bir yüzey alanına sahip güneş kolektörleri ve sabit hacimdeki su tankı ile 
gerçekleştirildiği belirtilmesi gerekmektedir. Bu nedenle İzmir ve Palermo şehirleri için bir solar sistem 
optimizasyonu, solar santralin genişletilmesi ile mümkün olabilmektedir. 
 
İtalyan şehirlerinde, geleneksel ve solar sistemin maliyetleri arasında belirgin bir farklılık olmaması, 
konut yapılarında maliyeti arttırmadan enerji tüketimi ve karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına 
olanak sağlamasının bir sonucudur.  
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Şekil 9. Geleneksel Soğutma Sistemi ve Solar Soğutma Sisteminin Yıllık Sıcak Su Üretimi ve Yaz 
Dönemi Soğutma Maliyetlerinin 25 Yıllık Ortalamaları 

 
 
 
 
5. SONUÇ 
 
Isıl güneş sistemlerinin içerisinde aktif solar soğutma sistemleri ilgi çeken bir sistem olarak 
gözükmektedir. Geleneksel soğutucu ile birlikte oluşturulan bir geleneksel soğutma sistemi ile solar 
santral (termal güneş kolektörleri, ısı eşanjörü, tank) ve yardımcı sistem olarak kazan ve radyan 
panellerden oluşturulmuş bir solar soğutma sisteminin performansları karşılaştırılmıştır. Solar santralin 
verimliliğini arttırma imkânı, yaz dönemi süresince üretilen fazla sıcak su ile bölgenin iklimsel 
koşullarına bağlıdır. Nispeten serin ve sıcak yaz iklimlerinde güneş destekli soğutma sistemleri enerji 
tasarrufu ve çevresel değerler açısından uygun görülmektedir. Yarı tropik yaz koşullarında ise güneşle 
soğutma sisteminde birincil enerjide belirgin bir tasarruf görülmemektedir. 
 
Eğer soğutma yükleri günde bir iki saat sınırlıysa ve soğurmalı soğutucu hemen hemen tamamen 
güneş siteminin sıcak suyu ile beslenirse enerji tüketiminde belirgin bir azalma elde edilebilir. 
 
Çevresel değerlendirme sonuçları göstermiştir ki; güneş destekli soğurmalı soğutma sistemi 
geleneksel sisteme göre CO2 emisyonlarını 3 katı kadar düşürmektedir.  
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ÖZET 
 
Binaların enerji, ekonomi ve sürdürülebilirlik bakış açılarından gösterdikleri performans küresel 
ısınmanın gittikçe önem kazandığı ve de konvansiyonel yakıtların tükenmesi riskiyle karşı karşıya 
olduğumuz  günümüzde oldukça  önem kazanmıştır. Tasarım aşamasından başlayarak işletme 
dönemi boyunca yani binanın tüm yaşam dönemi göz önüne alındığında enerji, çevresel ve ekonomik 
açılardan etkinliğinin belirlenmesinde artık bilgisayar tabanlı simulasyon programlarından 
yararlanılmaktadır. Simulasyon projelerinin hazırlanması ve uygulanması aşamasında karşılaşılan en 
büyük zorluklardan biri gerekli verilerin toplanması ve simulasyon için hazır hale getirilmesidir. 
Simulasyon için ilk adım olan bu faaliyet öncelikle ihtiyaç duyulan verilerin belirlenmesi, mevcut ve 
erişilebilir olup olmadığının araştırılması, verilerin belirli bir sistematikle toplanması, gruplanması, 
doğruluğunun kontrol edilmesi gibi temel aşamaları kapsar. Oldukça zaman alan ve hata yapmaya çok 
fazla olanak veren bu adımda kullanılacak sistematik bir yöntem simulasyonun tamamlanması ve 
sonuçların elde edilmesine çok daha çabuk varılmasını sağlayacak ayrıca bu alanda fazla tecrübesi 
olmayan kullanıcılar ya da yeni başlayanlar için de yol gösterici olacaktır. 
 
Bu bildiride binaların performanslarının belirlenmesi için yapılacak simülasyon çalışmalarının temelleri 
anlatılmakta ve gerekli verilerin kısa sürede ve az bir hata payıyla toplanması ve düzenlenmesi için 
kullanılacak bir yaklaşım hazırlanan veri toplama listeleri üzerinden açıklanmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Binalarda enerji verimliliği, tüm bina enerji simulasyonları, veri toplama, veri 
listeleri, veri yönetimi 
 
 
ABSTRACT 
 
Buildings are one of the most significant energy consumers  and the performance of buildings has 
become a key issue in today’s world because of a possible energy shortage in the future and also 
global warming. Nowadays computer based building energy simulation tools has been recognized and 
widely used for energy calculations. One of the major issues in computer based simulation projects is 
collection and analysis of input data. As the first step of simulation process this activity includes the 
determination of the types of data required, identification of available data sources, gathering of data, 
rationalisation of data and validation. This step takes considerebly a long time and and it is not always 
easy to avoid mistakes.  A methodical approach is required to identify and collate required data in 
appropriate sequence quickly. 
 
In the present study a method which will support practitioners to identify their data requirements 
rapidly during simulation process is explained through reference data collection forms which are also 
prepared in the contect of the study. 
 
Key Words: Building energy efficiency, whole building energy simulations, data collection,  data list, 
data management 
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1. GİRİŞ 
 
Binaların enerji, ekonomi ve sürdürülebilirlik bakış açılarından gösterdikleri performans, küresel 
ısınmanın gittikçe önem kazandığı ve konvansiyonel yakıtların tükenmesi riskiyle karşı karşıya 
olduğumuz  günümüzde oldukça  önem kazanmıştır. Avrupa ülkelerinde birincil enerji kaynaklarının 
40%’ı binalar tarafından tüketilmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından 2008 yılında yürütülen bir 
araştırma, mevcut binalarda yaklaşık 30% oranında maliyet etkin enerji tasarrufu yapabilme 
potansiyelinin olduğunu ortaya koymuştur [1]. Türkiye için bakıldığı zaman da benzer bir tablo ile 
karşılaşılmaktadır. Endüstrileşme, kentselleşme ve hızlı nüfus artışı gibi nedenlerle enerjiye olan 
talebin her geçen gün arttığı göz önüne alındığında, artan talebi karşılamada mevcut binalarda 
yapılacak enerji verimliliği çalışmaları büyük enerji tasarrufları vaat etmektedir. Yine, yeni yapılacak 
binaların enerji kriterleri göz önüne alınarak tasarlanması, az enerji tüketirken en üst düzeyde kullanıcı 
konforunu sağlayacak, sağlıklı yaşam alanları sunacaktır. Binaların tüm yaşam dönemi 
düşünüldüğünde enerji tüketimi en büyük maliyete sahip kalemlerden biridir ve enerji kullanımında 
yapılacak iyileştirmeler binanın yaşam dönemi masraflarının da büyük ölçüde azalmasını sağlayarak 
ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunacaktır. 
 
Binaların enerji açısından gösterdikleri performans, binanın mimarisi, inşaatı, bina kabuğunun ısıl 
özellikleri, ısıtma soğutma ve havalandırma sistemlerinin özellikleri, iç ve dış iklim şartları ve kullanıcı 
davranışları gibi pek çok unsura bağlıdır. Binanın gerçek performansının belirlenebilmesi için bu 
unsurlar göz önünde bulundurularak hesaplamalar yapılması gerekmektedir. Günümüzde 
hesaplamaların yapılmasında bilgisayar tabanlı bina enerji simülasyon programlarından 
yaralanılmaktadır. Gittikçe popülerlik kazanan bu programlar, binaların ısısal davranışları hakkında 
detaylı bilgi verebilmekte ve optimum çözümler elde edebilmek adına tasarıma müdahale edebilmeyi 
sağlamaktadır [2].  
 
Simulasyon projelerinin hazırlanması ve uygulanması aşamasında karşılaşılan en büyük zorluklardan 
biri gerekli verilerin toplanması ve simulasyon için hazır hale getirilmesidir [3]. Simulasyon için ilk adım 
olan bu faaliyet öncelikle ihtiyaç duyulan verilerin belirlenmesi, mevcut ve erişilebilir olup olmadığının 
araştırılması, verilerin belirli bir sistematikle toplanması, gruplanması, doğruluğunun kontrol edilmesi 
gibi temel aşamaları kapsar. Oldukça zaman alan ve hata yapmaya çok fazla olanak veren bu adımda 
kullanılacak sistematik bir yöntem simulasyonun tamamlanması ve sonuçların elde edilmesine çok 
daha çabuk varılmasını sağlayacak ve kullanılan simulasyon aracına aşina olmayan kişilerin hata 
yapma olasılığını da azaltacaktır. Bu nedenle bu çalışmada binaların enerji, çevresel ve ekonomik 
performanslarının belirlenmesi için yapılacak simülasyon çalışmalarında gerekli verilerin kısa sürede 
ve az bir hata payıyla toplanması ve düzenlenmesi için kullanılacak bir yaklaşım yine çalışma 
kapsamında geliştirilen veri toplama listeleri üzerinden anlatılmaktadır. Veri listelerinin 
oluşturulmasının amacı simulasyon kullanıcılarını bu alanda desteklemek ve uygulama çalışmalarında 
sonuca daha çabuk varmalarına yardımcı olmaktır. 
 
 
 
 
2. BİNA ENERJİ SİMULASYONLARI 
 
2.1 Tarihi Gelişimi 
 
1960 ların ilk yarısına kadar binaların enerji performanslarının değerlendirilmesinde yalnızca el ile 
hesaplama yöntemleri mevcuttu. Isıtma yüklerinin hesaplanmasında genel olarak derece-gün hesabı 
kullanılıyordu. Ayrıca geleneksel ve daha detaylı olan bina yönetimi de hem ısıtma hem soğutma 
yüklerinin hesaplanmasında kullanılmaktaydı. Bilgisayar ile hesaplama yapabilmenin kısıtlı ve pahalı 
olduğu dönemlerde bu yöntemler yararlı olmalarına rağmen, bina malzemelerinin ısı depolama 
kapasiteleri, güneşten ısı kazanımları, sızdırmazlık değerleri gibi pek çok önemli parametreyi ihmal 
ettiklerinden ve basitleştirilmiş yöntemler olduklarından dolayı binanın toplam performansının 
hesaplanmasında yetersiz kalıyorlardı. Bu nedenlerle son elli yılda bilgisayar teknolojisinin de 
ilerlemesine paralel olarak pek çok üniversite, enstitü ve şirketler tarafından bu kısıtlamaları kaldıracak 
çok çeşitli bilgisayar tabanlı bina enerji simülasyon programları geliştirildi. Bu programlar genel amaçlı 
hesaplama yapanlardan özel noktalara odaklananlara kadar çok geniş bir yelpazede görülmektedir. İlk 
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dinamik hesaplama yapabilen simülasyon programları 1960’larda geliştirilmeye başlandı. Günümüzde 
artık oldukça hassas duyarlılıklarla ve çok çeşitli parametreleri göz önüne alarak ve sistem 
etkileşimlerini hesaba katarak farklı durumları simule edebilen programlar mevcuttur [4]. 
 
 
2.2 Tüm Bina Enerji Analizi Araçları  
 
Binaların ısıl performanslarının hesaplanması temelde iki nedenle yapılmaktadır.  Birincisi, binanın 
toplam enerji ihtiyacının belirlenmesi; ikincisi ise binada kullanılacak mekanik sistemlerin 
boyutlandırılmasıdır. Bu iki çeşit hesaplamayı bir arada yapabilen ve bina içinde ve binayı çevreleyen 
ortamdaki değişimleri izleyerek kısa zaman adımlarıyla hesaba katabilen programlar tüm bina enerji 
analizi araçları olarak anılmaktadır ve bu araçlar yüksek duyarlılıklarla ve detaylarla hesaplamalar 
yapabilmektedirler [5]. 
 
Programlar, binayı ve binanın enerjiyi nasıl kullandığını tarif eden ve sürekli etkileşim halinde olan 
kompleks denklemlerin bilgisayar ortamında bir araya getirilmiş halidir. Binanın da bir sistem olarak 
tasarlanmasını ve gerekli çözümlerin geliştirilmesini mümkün kılarlar. Yapılması planlanan bir binanın 
enerji standartlarını sağlayıp sağlamayacağını tasarım aşamasında ortaya koyarak farklı stratejilerin 
geliştirilerek bina henüz yapılmadan denenmesine veya mevcut binalar için en uygun enerji tasarrufu 
alternatiflerinin araştırılmasına olanak tanırlar. Böylelikle ihtiyaca cevap veren projeler geliştirilebilir.  
Tüm bina enerji simülasyonları araçları, mimarlar ve mühendisler arasındaki iletişimi güçlendirir ve  
farklı ekiplerin bir arada çalışmalarına yardımcı olur.  Amerika Birleşik Devletlerinde ve Avrupa 
ülkelerinde tasarım sürecinin kabul gören bir parçası haline gelmişlerdir [5]. Sadece tasarımla da 
sınırlı kalmayıp enerji sağlayıcı firmalar, enerji danışmanlık firmaları, araştırmacılar ve enerji 
politikalarını yürüten kurumlar tarafından da sıklıkla kullanılmaktadırlar. Böylelikle tasarım ekiplerinin 
desteklenmesinin yanında yeni teknolojilerin ve ürünlerin simülasyon yoluyla verimliliklerini ve sistem 
uyumularını belirlemek ve yaygınlaştırılmalarına yardımcı olmak,  çevresel etkileri belirlemek, bina 
biliminin gelişmesine katıda bulunmak gibi amaçlarla da kullanılırlar. Tüm bina enerji analizi araçları 
özel amaçlı diğer simülasyon programlarıyla da veri değişimi yaparak birlikte çalışabilir ve daha kesin 
sonuçlar üretilebilir [6].  
 
Yapılan hesaplamalar sonucunda temelde, binanın enerjiye olan gereksinimi, seçilecek mekanik 
sistemlerin büyüklüğü, iç hava kalitesi, konfor değerleri ve binanın tüm yaşam dönemi göz önüne 
alındığında enerji, çevresel ve ekonomik açılardan etkinliğini belirlenebilir. Gelecekteki enerji 
ihtiyacının belirlenmesi ve en etkin şekilde karşılanması için bina sistemleri içinde optimizasyon 
çalışmaları yapılabilir.  
 
 
2.3 Simulasyon Araçları 
 
Günümüzde tüm bina peformasını hesaplamada kullanılan bilimsel olarak kabul görmüş çok çeşitli 
simülasyon araçları mevcuttur. Bu bölümde en yaygın olarak kullanılan 3 simülasyon aracı hakkında 
genel bilgi verilecektir. 
 
2.3.1 TRNSYS 
 
TRNSYS, Wisconsin ve Colorado Üniversitelerinin güneş enerjisi labaratuvarları  tarafından ortak 
olarak termal sistemlerin  dinamik performasını hesaplayabilmek için geliştirilmiş bir araçtır.  1975 
yılında ticari olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kendisi de bir termal sistem olan bina ile çevresi ve aktif 
sistemler arasındaki etkileşimi hesaplamak için kullanılır. Programın modüler bir yapısı vardır ve her 
bir sistem bileşeni bir FORTRAN altprogramı olarak ifade edilmiştir. Bu sayede esnek yapıya sahip 
pogramların başında gelir ve farklı enerji sistemlerini farklı detaylarla tanımlamaya olanak tanır. 
Sistemleri ifade eden Fortran alt programlarının bir araya getirildiği ve birbirleriyle ilişkilendirildiği 
grafiksel bir arayüze sahiptir. Oldukça zengin bina malzemeleri, bina modelleri, standart HVAC 
ekipmanları, yenilenebilir enerji teknolojileri ve gelişmekte olan tekonolojilere dair  kütüphaneye 
sahiptir. Binalar basit tek zonlu modellerden çok zonlu karmaşık modellere kadar geniş bir aralıkta 
tanımlanabilir. Programı kullanabilmek için bu alanda belli bir uzmanlık gerekir [7]. 
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2.3.2 EnergyPlus 
 
EnergyPlus A.B.D Enerji Bakanlığı tarafından desteklenerek, geliştirilen ve günümüzde de oldukça 
yaygın kullanılan bir araçtır. Esas olarak  sadece bir simülasyon aracı olup girdi ve çıktılar basit metin 
dosyalarıdır. Gerçek anlamda geliştirilmiş bir kullanıcı ara yüzüne sahip değildir fakat ticari şirketlerce 
geliştirilen ara yüzleri mevcuttur. Oldukça yüksek bir hesaplama kapasitesine sahiptir. Bir saatten kısa 
zaman adımlarıyla hassas hesaplamalar yapabilir. Isı dengesi temelli çok zonlu durumları simule 
edebilir. Binanın enerji profillerinin yanında son eklenen özelliklerle birlikte çok zonlu durumlar için 
hava akışı, yakıt pilleri ve elektrik enerjisi simulasyonu, dağıtılmış enerji sistemleri, su kullanımı gibi  
durumlar da modellenebilmektedir. Program resmi sitesinden herhangi bir ücret ödenemeden 
indirilebilir. Program kullanıcılara sunulduğu 2001 yılından beri 46.000 kopayası siteden indirlmiştir [7]. 
 
2.3.3 ECOTECT 
 
ECOTECT, Cardiff Üniversitesi tarafından geliştirilmiş ve Autodesk firmasına ait ticari bir programdır. 
Görsel özellikleri gelişmiştir. 3 boyutlu bina modelleme ara yüzünü güneş, termal, aydınlatma, akustik, 
ve maliyet analizi fonksiyonlarıyla birleştirir. Genel olarak mimarların kullanımı için tasarlanmıştır. 
Özellikle  binanın konsept olarak  tasarım aşamasında enerji ve çevresel performans yönünden 
geliştirilmesine olanak sağlayacak özelliklere sahiptir. Tasarımcıların gerçekten düşük enerji binaları 
tasarlamalarına yardımcı olan ve kolaylaştıran bütünsel bir yaklaşıma sahiptir. Diğer bina enerji analizi 
programlarıyla iş birliği içinde çalışabilir. Dünya çapında 2000’den fazla lisanslı kullanıcıya sahiptir ve 
Avustralya, Amerika ve İngilterede 60 dan fazla üniversitede öğretilmektedir [7]. 
 
 
 
 
3. TÜM BİNA ENERJİ ANALİZLERİ İÇİN GEREKLİ VERİLERİN TOPLANMASI VE YÖNETİMİ  
 
Binalarda enerji tüketim değerleri ve binanın toplam çevresel performansı binanın tasarımıyla 
başlayan pek çok parametreye bağlıdır. Simulasyon araçları bu parametrelerin bir araya getirildiği ve 
matematiksel olarak sistemler arasında bir bağlantının sağlandığı ve anlık değişimlere binanın verdiği 
tepkilerin gözlemlendiği sanal ortamlardır. Simulasyon araçları kullanılırken unutulmaması gereken, 
simüle edilen modelin kati bir şekilde verilen girdilere göre çalıştığı ve yine girdilere tepki verdiğidir. Bu 
nedenle girdilerin tam ve doğru olması ve de gerçek durumu yansıtması, güvenilir sonuçlar elde 
edebilmek açısından çok önemlidir. Girdiler her zaman kullanıcının kontrolündedir [8]. Pek çok 
simülasyon aracı kullanıcısı, girdilerin toplanmasının ve simülasyon için hazırlanmasının, analizlerin 
üçten birinden fazla olmak üzere oldukça uzun zaman aldığını söylemektedir [3]. Bu işlemin bu denli 
uzun sürmesinin sebebi, binanın kendisinin ve çevresiyle olan dinamik etkileşiminin karmaşık 
yapısından kaynaklanmaktadır.  
 
Gerekli verilerin gereken biçimlerde ve gereken zamanda elde edilemediği durumlarda simülasyon 
modelinin oluşturulmasının gecikeceği açıktır. Bazı uygulamalarda görüldüğü gibi hangi çeşit verilerin 
toplanmasının gerektiğinin bile tespit edilmesi oldukça güç olabilmektedir. İyi bir simulasyon işlemi için 
her zaman çok detaylı bir model oluşturmak gerekmeyebilir ve böyle durumlarda üst seviyedeki 
verilerin toplanması daha gerçekçi sonuçlar elde edilmesi yerine simülasyon süresinin uzaması 
anlamına gelebilir. Bu nedenle öncelikle oluşturulacak modelin detayının belirlenmesi ve ona uygun 
olarak veri toplama işleminin yapılması gerekmektedir [3]. Bir binanın enerji simülasyonları için 
hazırlanması, binaya dair geometrik, çevresel ve enerji parametrelerinin araştırılması, ölçülmesi ve 
kayıt edilmesi gibi adımları içerir. Bu nedenle hangi verinin ne şekilde ve ne için toplanmasının 
gerektiğinin önceden bilinmesi ve bunun belli bir sistematikle gerçekleştirilmesi oldukça önemli zaman 
tasarrufu sağlayacaktır ve hata yapma şansını en aza indirecektir. Bu çalışmada simülasyon 
kullanıcılarını binaları en uygun ve hızlı düzenle simülasyon için hazırlamada desteklemek üzere 
çeşitli alanlara dair veri toplama listeleri geliştirilmiştir. Veri listeleri genel olarak bu alanda kullanılan 
simulasyon araçlarının ortak olarak ihtiyaç duyduğu verileri içermektedir. 
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3.1 İklim Verileri 
 
İklimin, binanın hem enerji ve çevresel performansı hem de kullanıcıları üzerinde çok önemli etkileri 
vardır. Binalarda tüketilen enerji miktarı iklimin etkisinin direk etkisi sonucudur. Binaların dinamik tüm 
enerji performanslarının hesaplanabilmesi için bir yıllık süreyi kapsayan saatlik tipik iklim verilerine 
ihtiyaç vardır. Tipik iklim verileri, ölçülmüş gerçek verilerin istatistiksel işlemlerden geçirildikten sonra 
ortalama olarak iklimi temsil edeceği düşünülerek seçilmiş değerlerden oluşur. Pek çok ulusal 
organizasyon dünyadaki pek çok bölge için temsili saatlik iklim verilerini oluşturmak için çalışmaktadır. 
Bu değerler genel olarak sıcaklık, güneş radyasyonu ve rüzgâr verileri gibi değişkenleri içermektedir. 
Veriler farklı biçimlerde mevcutturlar ve genel olarak çeşitli organizasyonlardan belli bir bedel 
karşılığında elde edilebilirler. Tablo 1. de en sık kullanılan biçimler açıklamalarıyla birlikte verilmiştir 
[9]. Bunların dışında ulusal meteoroloji istasyonlarından da saatlik veriler temin edilerek temsili tipik 
iklim verileri oluşturulabilir. 
 
Oluşturulan bilgisayar tabanlı bina enerji simülasyon modelinin doğrulanması ve kalibrasyonu için ise 
kalibrasyonda kullanılacak ölçülen enerji değerlerinin meydana geldiği yıla ait yine saatlik gerçek iklim 
verilerine ihtiyaç vardır. Bu değerler binanın bulunduğu yere en yakın ve iklimsel olarak benzer 
özellikler gösteren bir meteoroloji istasyonundan temin edilmiş olmalıdır [5].  
 
Tablo 1. Sık Kullanılan İklim Verileri Biçimleri ve Kaynakları 
 
İsim Açıklama Kaynak 
TMY2 “Typical Meteorological Year 2” 

A.B.D deki 239 şehir için saatlik 
iklim verilerini içerir 

http://rredc.nrel.gov/solar/old_data/nsrdb/t
my2 

WYEC2 “Weather Year for Energy 
Calculations 2” 
A.B.D ve Kanadadan 77 yerleşimin 
saatlik iklim verilerini içerir 

ASHRAE yayınları 
http://www.ashrae.org 
 

IWEC “International Weather for Energy 
Calculations”  
A.B.D ve Kanada haricinde dünya 
genelinde 229 yerleşime ait saatlik 
iklim verilerini içerir 

ASHRAE Yayınları 
http://www.ashrae.org 

EnergyPlus EnergyPlus ile kullanılmak üzere 
dünya çapında 550 noktaya ait 
farklı formatlarda saatlik iklim 
verilerini içerir 

http://www.eere.energy.gov/buildings/ener
gyplus/cfm/weather_data.cfm 

WeatherBank Dünya genelinde pek çok noktaya 
ait çeşitli iklim verilerini içerir 

http://www.weatherbank.com/archive.html 

CIBSE Guide J Pek çok Avrupa merkezine ait ikim 
verilerini içerir 

http://www.cibse.org/index.cfm?action=Pu
bDetails&PubID=9&TopSecID= 
4&S1=y&L1=95&L2=0 

Meteonorm Dünya genelinde 2900 noktaya ait 
saatlik iklim verilerini üretir 

http://www.meteonorm.com 

TRNSYS Dünya genelinde 11 bölgeye ait 
saatlik iklim verilerini sentetik olarak 
üretir 

http://sel.me.wisc.edu/trnsys/weather/gen
erate.htm 
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Bina enerji simülasyonları için gerekli en temel iklim verilerini içeren saatlik iklim listesi ise Tablo 2. de 
görülmektedir. 

 
 
3.2 Binaya Dair Bilgiler 
 
Binaya ait bilgiler, binanın kendisini çevreleyen ortamla birlikte 3 boyutlu olarak termal fiziksel ve optik 
özellikleriyle birlikte tanımlanabilmesi ve binaya hizmet eden sistemlerin modellenebilmesi için gerekli 
verileri içerir. Bu veriler çok çeşitli alanlarda ve farklı detaylarda mevcuttur. Eğer çalışma mevcut bir 
bina için yapılacaksa, en doğru bilgilere ulaşabilmek için simulasyon kullanıcısı tarafından bir saha 
çalışması yapılması ve bu esnada binanın ve teknik odalarının ziyaret edilmesi şiddetle önerilmektedir. 
Ayrıca bina veya bina enerji yöneticisiyle yapılacak görüşmeler de pratikte farklı işleyen sistemlerin 
tanımlanması, gerçek kullanım profillerinin belirlenmesi ve binada yapılan ve planlardan fark 
edilemeyecek değişikliklerin öğrenilmesi açısından oldukça faydalı olacaktır [10].  
 
3.2.1 Genel Bilgiler 
 
Bu kısımda genel bilgilerin toplanması önerilmektedir. Tablo 3. de belirtilen verilere ek olarak binaya 
ve detaylara ait fotoğrafların çekilmesi ve notların alınması sonradan çözümleme yaparken faydalı 
olacaktır.  
 
Tablo 3. Genel Bilgiler 
 
Binanın adı .......... 
Binanın tipi ve binada yapılan işin çeşidi .......... 
Binanın yeri/enlemi/boylamı/bulunduğu zaman dilimi/rakımı .......... 
Binanın yönü .......... 
Bir yıldaki/aydaki toplam kullanılan gün sayısı .......... 
Toplam bina kullanıcı sayısı .......... 
Tatiller (ay/süre) .......... 
Yapım yılı .......... 

 
3.2.2 Binanın Geometrik Özellikleri 
 
Binaların enerji modellemesi ve simülasyonları binaya ait plan, kesit, görünüş gibi çizimlerin elde 
edilmesi ve bunlardan binanın ve binaya ait unsurların boyutlarının çıkarılması ile başlar. Tüm katlara 
ait kat planlarının bulunması modellemenin yapılabilmesi için şarttır.  Pencere sistemlerinin, kapı ve 
açıklıkların boyutlarının, çatı detaylarının belirlenmesi gerekir. Tablo 4. te belirtilen bu veriler daha 
sonra hesaplamalar için bina simulasyon ortamında üç boyutlu olarak ifade edilir [4]. 
 
 

Tablo 2. İklim Bilgisi 
 
Yer  
Verilerin elde edildiği kaynak   
Rüzgar sensörünün zeminden yüksekliği  
Bina zemi altındaki toprak sıcaklığının aylık 
ortalama değeri 

 

Saatlik veriler Direkt 
 Güneş  
Radyasyonu
(kJ/m2) 

Rüzgar
Hızı  
(m/s) 

Rüzgar 
Yönü 

Bağıl 
Nem 
 (%) 

Yağış  
Miktarı 

Dış  
Hava 
Sıcaklığı 
(CO) 

 1 ..…. ….. ….. ….. ….. …… 
 2 …… ….. ….. ….. ….. …… 
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Tablo 4. Bina Geometrisi 
Planlardan elde edilmiş opak ve şeffaf bileşenlerin konumları ve boyutları .......... 
Kat sayısı .......... 
Her bir kat için kat planı .......... 
Binanın yüksekliği .......... 
Her bir kat için döşeme alanı .......... 
Tavan yüksekliği .......... 
Tüm bina için toplam döşeme alanı .......... 
Bina yüzeylerinin eğimi .......... 

 
3.2.3 Binanın Çevresi 
 
Binanın bulunduğu 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 binanın enerji performansını doğrudan etkilerler [4]. Gerçekçi hesaplamalar 
yapabilmek için etraftaki engeller de göz önünde bulundurulmalı ve simülasyon ortamına 
aktarılmalıdır. Tablo 5. gerekli verileri özetlemektedir. 
 
Tablo 5. Binanın Çevresi 
Arazi durumu .......... 
Komşu binalar ve binayı gölgeleyen diğer nesneler (yeri  ve boyutları) .......... 
Nesnelerin yansıtıcılık değeri .......... 
Binayı çevreleyen zemin alanının çeşidi .......... 
Binayı çevreleyen zemin alanının yansıtıcılık değeri .......... 

 
3.2.4 Yapı Malzemelerinin Ayrıntıları 
 
Bina kabuğu duvar, tavan, zemin, pencere, kapı… gibi binayı yani 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. Tablo 6. da yapı malzemelerinin 
simülasyonlar için gerekli ve bilinmesi gereken temel özellikleri verilmektedir. Bu özellikler malzeme 
üreticilerinin yayınladığı ürün kataloglarından, literatürden veya simülasyon programlarının kurulumu 
ile bilgisayara yüklenen malzeme kütüphanelerinden elde edilebilir. 
 
Tablo 6. Yapı Malzemeleri (İç ve Dış Yüzeyler İçin) 
Opak bileşenler Malzeme adı 
Pürüzlülük  .......... 
İletkenlik (W/m.K)  .......... 
Yoğunluk (kg/m3)  .......... 
Özgül Isı (J/kg.K)  .......... 
Yutuculuk (Isıl/Solar/Görülebilir ışık)   .......... 
Isıl direnç (m2.K/W)  .......... 
U katsayısı (W/m2.K)  .......... 
Şeffaf bileşenler  .......... 
Güneş ışığı geçirgenlik değeri  .......... 
Güneş ışığı yansıtıcılık değeri  .......... 
Görülebilir ışık  geçirgenlik değeri  .......... 
Görülebilir ışık yansıtıcılık değeri  .......... 
Isıl iletkenlik (W/m.K)  .......... 
Pencere sistemindeki kullanılan varsa gazın tipi ve  ısıl özellikleri  .......... 
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3.2.5 Bina Yüzeylerinin Katmanları 
 
Binayı oluşturan yüzeyler farklı malzemelerin belli bir sıralamayla bir araya getirilmesiyle oluşur. Bir 
önceki adımda termal ve optik özellikleri tespit edilen malzemelerin hangi kalınlıklarla ve sıralamayla 
yüzeyleri meydana getirdikleri belirlenmelidir. Tablo 7. yüzeylerin oluşturulmasında yol gösterici 
olacaktır. 
 
3.2.6 Binanın Zonları 
 
Binada kullanılan mekânlar, ısıtma soğutma ve havalandırma sistemlerinin çalışma özellikleri, 
mekândaki aktivite durumu, kullanıcı profilleri, iç kazançlardaki farklılıklar gibi etmenlere göre farklı 
gruplara ayrılırlar. Benzer özellikler gösteren her bir grup zon olarak isimlendirilir ve her bir zor ayrı 
bağımsız bir alan olarak simulasyon ortamında ayırt edici özellikleriyle tanımlanmalıdır. Zonlara ait 
edinilmesi gereken özellikler Tablo 8. de yer almaktadır. 
 
Tablo 7. Katmanlaşma 
Katmanlar ( dışarıdan içeriye doğru) Kalınlık (m) 
Malzeme 1 .......... 
Malzeme 2 .......... 
Malzeme 3 .......... 
 
 
Tablo 8. Zon Özellikleri 
Zon adı .......... 
Zon içinde yapılan işin çeşidi .......... 
Zonun geometrik özellikleri (boyutları) .......... 
Zona ait zemin alanı .......... 
İç duvarlar ve bölmelerin yüzey alanı .......... 
Zonu oluşturan iç ve dış yüzeylerin isimleri .......... 
Sızıntı oranı .......... 
Kullanıcı sayısı .......... 
Kullanıcı profili .......... 
Havalandırma oranı .......... 
Yaz ve kış zon içi set sıcaklık değerleri .......... 

 
3.2.7 Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Sistemleri 
 
Bina içindeki havanın koşullandırılmasını ve kullanıcıların konfor sınırları içinde kalmalarını sağlayan 
sistemlerdir. Genel olarak sistemin kapasitesi ve çalışma zamanı yanında her bir zon için de çalışma 
detaylarının belirlenmesi gereklidir. Tablo 9. da belirlenmesi gereken temel girdiler özetlenmiştir. 
 
Tablo 9. Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Sistemleri 
Isıtma ve soğutma grupları .......... 
Modeli ve seri numarası .......... 
Çeşidi .......... 
Kapasitesi .......... 
Yaşı .......... 
Çalışma zaman çizelgesi .......... 
Hava koşullandırma birimleri .......... 
Çalışma karakteristikleri  .......... 
Fan büyüklükleri ve çeşitleri .......... 
Motor büyüklükleri ve verimi  .......... 
Hava akış hızı ve statik basınç değeri .......... 
Kanal sistemlerinin özellikleri .......... 
(Varsa) Ekonomizörün özellikleri ve çalışma çizelgesi  .......... 
Sistemin çalışma çizelgesi (set sıcaklıkları) .......... 
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3.2.8 Aydınlatma Sistemleri 
 
Aydınlatma sistemleri, iç mekân aydınlatması ve dış mekan aydınlatması olarak iki temel grupta ele 
alınmalıdır. İç mekân aydınlatmasının karakteristikleri zonlara göre ayrı ayrı tanımlanmalıdır. 
Aydınlatma sistemlerine dair toplanan veriler hem mekanda oluşan aydınlık düzeyinin hesaplanması 
ve doğal aydınlatma etkisinin araştırılması hem de aydınlatma sistemin iç kazançlara olan katkısının 
hesaplanması açısından önemlidir. Tablo 10. elde edilmesi gereken temel girdileri özetlemektedir. 
 
 
Tablo 10. Aydınlatma Sistemleri 
Zon Adı .......... 
Lambaların çeşidi, adetleri ve yerleşimleri .......... 
Lamba ve balast karakteristikleri .......... 
Tasarım gücü .......... 
(Varsa) Armatür grupları hakkında bilgi .......... 
Aydınlatma zaman çizelgesi .......... 
Aydınlatma kontrol statejileri hakkında bilgi .......... 
Doğal aydınlatma kullanımı .......... 

 
3.2.9 Gölgeleme Sistemleri 
 
Gölgeleme sistemleri gerektiği durumlarda binaya direk güneş ışığı girişini engellemek için kullanılan 
sistemlerdir. Yapılacak saha çalışması esnasında Tablo11. de açıklandığı gibi gölgeleme 
elemanlarının konumları, boyutları, termal ve optik özellikleriyle birlikte varsa uygulanan kontrol 
stratejileri hakkında bilgi edinilmelidir. 
 
 
Tablo 11. Gölgeleme Sistemleri 
Gölgeleme elemanının konumu .......... 
Ait olduğu zon ve pencere sistemi .......... 
Boyutları .......... 
Uygulanan kontrol stratejisi .......... 
Kullanım zamanı .......... 
Gölgeleme elemanının ısıl iletkenlik değeri .......... 
Gölgeleme elemanının iç ve dış yüzey direkt ve dağınık güneş ışığı 
geçirgenlik değerleri 

.......... 

Gölgeleme elemanının iç ve dış yüzey direkt ve dağınık güneş ışığı 
yansıtıcılık değerleri 

.......... 

 
3.2.10 Cihazlar 
 
Bina içinde kullanılan bilgisayar, monitör, elektrikli ısıtıcılar, mutfak aletleri gibi her bir ekipman ısıl 
kazançlara katkıda bulunarak iç hava sıcaklık değerini yükseltecektir. Bu nedenle her zonda yer alan 
cihazlara dair Tablo 12. de belirtilen veriler toplanmalıdır. 
 
 
3.3 Simulasyon Modelinin Kalibrasyonu  
 
Daha önceki başlıklarda açıklanan veriler toplandıktan sonra simulasyon sürecinin ikinci adımı olan 
verilerin işlenmesi ve temel bir model oluşturulması işlemi başlar. Kullanılan simulasyon aracının 
özelliklerine göre veriler gerekli biçimlerde işlenir. Modelin oluşturulmasından sonra yapılması gereken 
en önemli işlem ise modelin gerçekçiliğini belirlemek yani modelin simulasyonundan elde edilen 
sonuçları mümkünse ölçülmüş değerlerle karşılaştırılarak  modeli kalibre etmektir [5].  
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Tablo 12. Cihazlar 
Ekipman adı .......... 
Ekipmanın ait olduğu zon .......... 
Çıkış gücü .......... 
Kullanım zaman çizelgesi .......... 
Işımayla yaydığı ısı miktarının oranı .......... 
İletimle yaydığı ısı miktarının oranı .......... 

 
Kalibrasyon için kullanılıcak iklim verileri daha önce de açıklandığı gibi ölçümün gerçeklektiği zaman 
dilimine ait olmalıdır. Mümkünse, iklimsel karakteristikleri binanın bulunduğu yerleşimin özelliklerine en 
benzer olan ölçüm istasyonundan veriler sağlanmalıdır. Eğer binaya özel iklim verileri ölçümü 
yapılabiliyorsa bu değerlerin kullanılması en uygun olacaktır.  
 
Kalibrasyon için kullanılıcak faturalardan elde edilmiş enerji ihtiyacı, mümkün olan durumlarda 
sensörlerle ölçülmüş iç mekan hava sıcaklıları gibi değerler birbirini takip eden en az 12 aya ait 
olmalıdır, mümkün olduğu durumlarda 24 aylık verilerin kullanılması daha kesin sonuçlar verecektir. 
Çoğunukla enerji sağlayıcılarından alınan elektrik, doğal gaz veya diğer yakıt faturaları kullanılır. 
Buradan aylık enerji tüketim değerleri, pik değerler ve tarife değerleri kullanılır. Eğer varsa jeneratör 
sistemleri de hesaba katılmalıdır. 
 
Mekanik sistemlerin işletme durumundaki gerçek enerji tüketim değerlerini bulmak için gerekiyorsa 
ölçümler yapılabilir. Ölçümlerde veri izleme ve data logger cihazlarından faydalanılabilir. Böylelikle 
yüklerin değişkenlikleri daha iyi hesaba katılır ve kullanıcı ve sistemlerin  zaman çizelgeleri 
hassasiyetle ölçülür. Ölçümler genel olarak, aydınlatma sistemleri, HVAC sistemleri ve motorları içerir. 
Bir haftadan birkaç haftaya kadar sürebilen çalışmalar yapılabilir [5].  
 
Gerekli tüm gerçek değerler elde edildikten sonra, binanın bu değerler üzerinden yıllık ve aylık enerji 
ihtiyacı belirlenmelidir ve simulasyon değerleriyle karşılaştırılmalıdır. Kalibrasyonun amacı toplam ve 
kategorilere göre ayrılmış enerji tüketim değerlerinin ölçülmüş ve hesaplanmış değerlerini birbirleriyle 
eşleştirilerek simülasyon modelinde gerçek durumu yansıtacak gerekli ayarlamaların yapılmasıdır. 
Kalibrasyon işlemine simülasyon sonuçları ile ölçülmüş değerler arasındaki fark kabul edilebilir 
sınırlara gelene kadar devam edilmelidir. Daha sonra farklı seneryolar hazırlanıp tipik temsili yıllık iklim 
verileri ile simülasyonlara devam edilmelidir. 
 
 
3.4 Ekonomik Veriler ve Yaşam Dönemi Maliyet Analizleri 
 
Dinamik tüm bina enerji analizleri, söz konusunu binanın yaşam dönemi maliyet analizlerinin 
yapılmasına da yardımcı olurlar. Saatlik enerji ihtiyacı belirlenen binanın toplam enerji tüketim 
değerleri ve enerji maliyetleri hesaplanır, yapım maliyetleri ve sistem maliyetleriyle birlikte, enerji 
tüketim değerlerini iyileştirmek için yapılacak her yatırımın, ya da tasarım aşamasında geliştirilecek 
her bir senaryonun maliyeti göz önünde bulundurularak geri ödeme süreleri hesaplanır. Simulasyon 
sonucunda elde edilen veriler yaşam dönemi maliyet analizi yapan diğer araçlara aktarılarak fayda 
maliyet analizleri yapılabilir. Bu analizler ilk yatırım maliyetleri, yıllık enerji tüketim değerleri, enerji 
tasarruf oranları, bakım masrafları, gibi unsurları içerir. Hesaplamalar yapılırken binanın tüm taşam 
dönemi boyunca enerji fiyatlarının artacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.  Binaya ait veriler 
toplanırken Tablo 14. deki verilerin de elde edilmesi yaralı olacaktır. 
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Tablo 14. Ekonomik Veriler 
Yapım maliyeti .......... 
Binanın ekonomik ömrü .......... 
Mekanik sistemlerin ömrü .......... 
Elektrik sistemlerin ömrü .......... 
Elektrik birim fiyatı  .......... 
Yakıt birim fiyatı  .......... 
Su birim fiyatı .......... 
Tarife değerleri .......... 

 
 
3.5 Veri Yönetiminin Önemi ve Gelecek İçin Öneriler 
 
Binalarda enerji verimliliği pek çok ülkenin enerji politikalarında önceliğe sahiptir ve çevrenin 
korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında çok önemli bir rolü vardır. Türkiye’de de enerji 
maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak için enerji 
kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasını öngören, Enerji Verimliliği Kanunu’nun 
ve bunu takiben 05.12.2008 de Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Binalarda Enerji 
Performansı Yönetmeliği’nin de bu alandaki çalışmaları ivmelendireceği açıktır.  Yurt dışındaki 
uygulamalara bakıldığında, 4 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren, Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyi’nin Binalarda Enerji Performansı Direktifi de binaların performansının değerlendirilebilmesi 
için yöntem geliştirmeyi ve binalara enerji sertifikaları vermeyi önermektedir. Binaların 
performanslarının değerlendirilebilmesi önceki bölümlerde açıklanan verilerin toplanması ve gerekli 
hesaplamaların yapılabilmesine bağlıdır. Bina endüstrisine yeni bir yön verecek bu sertifikaların en 
hızı şekilde ve en doğru biçimde hesaplamalarının yapılabilmesi için binalara ait verilerin işlendiği ve 
saklandığı bir veri bankasının oluşturulması temel bir adım olacaktır. Binanın tasarım süreciyle 
hazırlanmasına başlanacak bu veri bankası farklı formatlardaki verileri saklayabilme, gruplama ve 
gerekli formatlara çevirebilme özelliklerine sahip olmalıdır. Böylelikle ihtiyaç anında hemen verilere 
ulaşılabilecek ve simulasyonlar için veri bankası aracılığıyla gerekli girdiler sağlanabilecektir.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Enerji sorunu günümüzde çevresel ve ekonomik boyutları nedeniyle tüm dünyada giderek önem 
kazanmaktadır. Binalar yüksek enerji ihtiyaçları nedeniyle toplam enerji tüketiminde büyük paya 
sahiptirler. Bu nedenle enerjiyi etkin kullanan çevre dostu binaların tasarlanması günümüzde pek çok 
ülkenin politikasında öncelik haline gelmiştir. Binalarda enerji verimliliği, tasarımla başlayan ve binanın 
tipi, yeri, iklim şartları, kullanım saatleri, mevsimsel işletme dönemleri, mekanik sistemlerin çalışma 
zamanları, bina kabuğunun özellikleri, aydınlatma sistemleri gibi pek çok farklı alandan unsura 
bağlıdır. Dinamik olarak binanın değişimlere göstereceği tepki tüm bu detaylar göz önünde tutularak 
hesaplanmalıdır.  Günümüzde dinamik olarak binanın performansını hesaplayabilen bilgisayar tabanlı 
tüm bina enerji analizi araçları mevcuttur. Bu araçlar sayesinde binaya dair gerekli veriler toplanarak 
binanın sanal ortamda modellemesi yapılabilmekte ve tasarım ve diğer aşamalarda verilen kararların 
binanın ilk yapım maliyetleri ve işletme maliyetleri üzerine etkisi daha anlaşılmaktadır. Binanın enerji 
tüketim eğilimleri hakkında detaylı bilgi sahibi olunduktan sonra, enerji tüketim değerlerini azaltabilmek 
için çeşitli optimizasyon stratejileri geliştirilebilmektedir. Mimarları ve mühendislik ekiplerini ortak bir 
platformda buluşturmayı başaran tüm bina enerji simulasyonu araçları sayesinde ekipler arasında 
gerçek bir entegrasyon sağlanmaktadır ve erken tasarım döneminden itibaren farklı ekipler bir arada 
çalışabilmektedir. Tüm bina enerji analizleri günümüzde tasarım sürecinin bir parçası hatta 
tamamlayıcısı haline gelmiştir. Bunun yanında, enerji sağlayıcı firmalar bina enerji simulasyonları 
sonundaki verileri kullanarak müşterilerin veya enerji sağladıkları bir yerleşimin enerji profillerini 
çıkarmak ve gelecekte oluşabilecek talepleri hesaplayarak enerji planlaması yapmak için 
kullanmaktadır.  
 
Binalarda simülasyon araçları ile yapılacak enerji analizleri sürecinde en önemli adım binaya ve 
çevresine ait verilerin toplanması, düzenlenmesi ve bilgisayar ortamında işlenmesidir. Yapılacak 
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analizlerinden elde edilecek sonuçların güvenilirliği direkt olarak toplanan verilerin doğruluğuna ve 
tamlığına bağlıdır. Veri toplama genellikle simulasyon işleminin en uzun zaman alan ve yorucu olan 
kısmıdır. Bu çalışmada tüm bina enerji simulasyonları için ihtiyaç duyulan verilerin belirlenmesi, 
mevcut ve erişilebilir olup olmadığının araştırılması, verilerin belirli bir sistematikle toplanmasına 
yönelik bir süreç oluşturulan veri toplama listeleri üzerinden anlatılmıştır. Listelerin veri toplama 
aşamasında kullanılmasının kullanıcılara yol göstererek karmaşayı azaltacağı ve dolayısıyla 
simulasyon sürecini kısaltacağı ve daha az hata payıyla verileri işlemeye yardımcı olacağı 
düşünülmektedir. 
 
Çalışmada ayrıca gelecekte veri toplama çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla binalarda uygulanacak 
bir veri bankası sistemi önerilmektedir. Binanın tasarım aşamasıyla başlayacak ve tüm yaşam dönemi 
boyunca devam edecek veri bankası her türlü veriyi sanal ortamda kayıt altında tutarak ihtiyaç anında 
kolaylıkla erişimine olanak sağlayacaktır. Binaların istenen performansları gösterebilmesini teşvik 
etmek ve belli kısıtlamalar getirmek üzere düzenlenen enerji sertifikası çalışmaları için de böyle bir veri 
bankasının mevcut olması büyük kolaylıklar sağlayacaktır. 
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ÖZET 
 
Doğal havalandırma yoluyla oluşan iç mekân hava hareketi hızları, gün içerisinde dış sıcaklığın iç 
hava sıcaklığından düşük olduğu saatlerde iç havanın soğutulması; bina yüzeylerinin soğutulması; 
insan vücudu üzerindeki taşınım ve buharlaşma yolu ile soğutma etkileri açısından gereklidir. 
 
Binalara etkiyen rüzgâr hızına ve yönüne bağlı olarak mekanda düzgün dağılımlı olmayan hava akımı 
hızları oluşmaktadır. İç hava hareketi hızları bina cephesindeki açıklık miktarı, konumu ve boyutlarına 
bağlı olarak değişmektedir.   
 
Binaların bir pasif soğutma sistemi olarak tasarlanmasında, iç mekanların olabildiğince düşük ısı 
kazanmasının istendiği ESD’ de, sıcak ve nemli, ılıman iklim karakteristiklerine sahip yerleşimlerde 
rüzgar basıncı nedeniyle havalandırma açıklıklarından iç mekana doğrudan alınan dış hava 
sıcaklığına sahip hava akımlarının miktarı, hızı; güneşin istenmeyen ısıl etkilerinden korunmak üzere 
cephelerde tasarlanan farklı tiplerde gölgeleme araçlarının geometrik özelliklerine bağlı olarak 
değişmektedir. 
 
Gölgeleme araçlarının iç hava hareketi hızlarına etkilerinin ortaya konulması amacıyla 5 alternatif için 
rüzgar tünelinde 8.6 ms-1 gradyan hızında  (   motor devir sayısı %40 )’da model içinde yer alan ölçüm 
noktalarında ölçülen hava akımı hızları, GE’lerin  bina yüzeyine göre konumları ve oluşturuldukları 
kanatların durumuna bağlı olarak, mekanın  orta aksı C1 kesitinde yer alan 4 noktadaki değerleri ile 
oluşturulan grafiklerle incelenmiştir.. Bu bildiride gölgeleme araçlarının iç hızlara etkisini ortaya koyan 
deneysel çalışma sonuçları sunulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: İç hava hareketi hızı, gölgeleme aracı, doğal havalandırma 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Interior air velocity dispersion which occur by natural ventilation is needed;  in order to cool interior air 
when outside air temperature is lower than interior air temperature during the day; in order to cool 
building surfaces; and their effect of cooling on human body by convection and evaporation.   
 
Wind acting on buildings  create non-homogeneous  airflow velocities on  interiors according to its 
direction and velocity. 
 
Designing the buildins as passive cooling systems, the amount and the velocity of the airflows with 
outside air temperature,  entering interiors  from the openings by the effect of wind pressure, change 
by shading device geometries which are designed on facades with different types   in order to get 
protection from unwanted solar gains,  especially on hottest periods when  the zones are wanted to 
gain minimum amount of heat,on locations having hot and humid and temperate climate conditions.  
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Interior airflow velocities are measured on wind tunnel with a reference velocity of 8.6 m/s, on the 
vertical interior profiles of 4 points located on the middle axes of the model in order to determine the 
effects of shading devices   for 5 alternatives derived with the situations of their location on facade and 
their slat opening positions.  The results  will be presented in this paper 
 
Key Words: Interior air velocity, shading device, natural ventilation 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Doğal havalandırma yoluyla oluşan iç mekan hava hareketi hız dağılımına, gün içerisinde dış 
sıcaklığın iç hava sıcaklığından düşük olduğu saatlerde iç havanın soğutulması; bina yüzeylerinin 
soğutulması; insan vücudu üzerindeki taşınım ve buharlaşma yolu ile soğutma etkileri açısından 
gereksinim duyulmaktadır. Binalara etkiyen rüzgar hızına ve geliş yönüne bağlı olarak iç mekanda 
düzgün dağılımlı olmayan hava akımı hızları oluşmaktadır. İç hava hareketi hızları bina cephesindeki 
açıklık miktarı, konumu ve boyutlarına bağlı olarak değişime uğramaktadır. Binaların bir pasif soğutma 
sistemi olarak tasarlanmasında özellikle iç mekânların olabildiğince düşük ısı kazanmasının istendiği 
ESD’ de, sıcak ve nemli, ılıman iklim karakteristiklerine sahip yerleşimlerde rüzgar basıncı nedeniyle 
havalandırma açıklıklarından iç mekana doğrudan alınan dış hava sıcaklığına sahip hava akımlarının 
miktarı, hızı; güneşin istenmeyen ısıl etkilerinden korunmak üzere cephelerde tasarlanan farklı tiplerde 
gölgeleme araçlarının geometrik özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Bu değişimlerin ortaya 
konulması, iç konfor koşullarına etkisi açısından optimum gölgeleme aracı tasarımında faydalı 
olacaktır.  
 
 
 
 
2. GÖLGELEME ARAÇLARININ İÇ HAVA HAREKETİ HIZLARINA ETKİLERİ 
 
İç hareketi hızlarına, bina formu,[1, 2, 3]; rüzgarın geliş açısı, [4]; pencere açıklılarının boyutları, [5, 6]; 
cephedeki yerleşimleri ve birbirlerine bağlı olarak konumları, [5, 7, 8, 9, 10, 11] etki etmektedir.  
 
İç hızların bina formuna, rüzgar yönüne, açıklık, boyut, cephedeki yerleşim, birbirine göre konumuna 
bağlı değişimlerinin büyük oranda rüzgar tüneli deneyleri ile ortaya konulduğu görülmektedir [1, 
4,10,9]. Rüzgar zamana bağlı olarak sürekli değişim göstermesi sebebi ile davranışlarının tahmin 
edilmesini güçleştirmektedir. Bu konu ile ilgili teorik altyapının oluşması için mümkün olduğunca farklı 
durumlarda rüzgar davranışlarının deneysel çalışmalarla ortaya konulması gerekmektedir. Literatürde 
ele alınan çalışmaların bir kısmı farklı senaryolar için rüzgar tünelinde gerçekleştirilmiş çalışma 
sonuçlarını sunmaktadır. Bir kısmı yeni geliştirilen CFD programlarında yürütülen aynı tip çalışmaların 
testini rüzgar tünelinde yapılan deneysel çalışmalarla gerçekleştirmektedir. Bir kısım çalışmanın da 
rüzgar tünelinde gerçekleştirilen deneysel çalışma sonuçlarına bağlı olarak belli durumlar için ölçüm 
yapılmasını gerektirmeyecek sayısal hesaplamaların geliştirilmesi yönünde gerçekleştirildiği 
görülmektedir.  
 
Gölgeleme araçlarının iç hava hareketi hızlarına etkisini inceleyen Chiang vd.[12], Hien [13], Prianto 
ve Depecker [3], Altuntaş.[14]’a ait çalışmalar CFD programlarında gerçekleştirilmiştir. Gölgeleme 
araçlarının iç hava hareketi hızlarına etkilerinin rüzgar tünelinde ölçülmesi bu konuda daha gerçekçi 
sonuçların elde edilmesi ve CFD programlarının daha gerçeğe yakın sonuçlar vermek üzere 
geliştirilmesi konusunda katkı sağlayacaktır.  
 
 
2.1. Gölgeleme Araçlarının İç hava Hareketi Hızlarına Etkilerinin Deneysel Çalışma İle Ortaya 
Konulması 
 
Rüzgar çok değişkenli bir çevresel eleman olduğundan binayla ilişkilerini incelerken kuramsal 
metodlardan çok, deneysel çalışmalar yapmak, ele alınan parametrelerin değişimini incelemek 
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açısından daha gerçekçi sonuçlara ulaştırmaktadır. Bu nedenle planlanan çalışmada; güneş kontrol 
elemanlarının bina içerisinde rüzgar basıncı nedeniyle ile oluşan bina içi hava akımına etkisi, rüzgar 
tünelinde sabit hız, değişken konumda; güneş kontrol elemanının biçim boyut konum gibi geometrik 
değişkenliklerinde deneysel olarak incelenmiştir. Deneysel çalışma öncesinde örnek olarak ele alınan 
tek katlı ofis binasına ait geometrik özellikler, malzeme bilgileri, duvar katman oluşumu gibi 
değişkenler oluşturulmuştur. Rüzgar tünelinin boyutları göz önüne alınarak ele alınan örnek binanın 
1/12.5 ölçekli modeli ve ön açıklığı önüne gelen gölgeleme araç tipleri türetilmiştir. Rüzgar tünelinde 
model içinde belirlenen noktalarda hız ölçümleri gerçekleştirilmiştir[15].  
 

 

 
 

Şekil 1. Örnek Ofisin Plan ve Kesiti   
 
 
2.1.1. Bina Geometrisinin Tanımlanması 
 
Ele alınan örnek bina tek katlı, iç ölçüleri 4.50*4.10 m olan bir ofis katından ibarettir. Ön cephede 
4.10*1.80 m boyutları ile 7.4 m2 ve arka cephede 4.10*0.5 boyutları ile 2.05 m2 alana sahip, mekanın 
çapraz havalandırılmasını sağlayan pencere açıklıkları yer almaktadır. (Şekil 1). Örnek olarak ele 
alınan mekanın ön cephesine rüzgar dik olarak gelmektedir. Oda kapısı sürekli kapalıdır. Odada 
mobilya, aydınlatma, ofis ekipmanlarının, kullanıcıların olmadığı ve mekanın İstanbul’da düz kırsal bir 
alanda yer aldığı farz edilmiştir. Gölgeleme aracının yüzeye dik ve paralel yerleştirilmesi ve 
kanatlarının 45o ve 90o açılarına göre değiştirilmesi ile alternatifler üretilmiştir.  
 
 
2.1.2. İncelenen Gölgeleme Aracı Alternatifleri 
 
Yatay kanatlara sahip gölgeleme aracının cepheye paralel, cepheye dik yerleşimlerinde, kanatların 90- 
45o açık olduğu, boş durum dahil olmak üzere 5 alternatif türetilmiştir (Şekil 2).  
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Şekil 2. Gölgeleme Aracının Cephedeki Yerleşimi ve Kanat Açılarının Değiştirilmesi İle Türetilmiş 
Alternatifleri  

 
 
Alternatifler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. 
 

1. 1-Bos durum-pencere açık 
2. 2.1-CPE-YPK-90-Cepheye paralel eleman-Yere paralel kanat90- pencere açık 
3. 2.2-CPE-YPK-45-Cepheye paralel eleman-Yere paralel kanat45- pencere açık 
4. 3.1-CDE-CPK-90-Cepheye dik eleman-Cepheye paralel kanat90-pencere açık 
5. 3.2-CDE-CPK-45-Cepheye dik eleman-Cepheye paralel kanat45- pencere açık 

olarak sınıflandırılmıştır[15] . 
 
 
2.1.3. Deneysel Çalışmada Kullanılan Araçların Tanıtımı 
 
Farklı gölgeleme araçlarının rüzgarın mekana girişindeki direnç etkisini gerçekçi biçimde ortaya 
koymak üzere, 8.6 m/s lik hava hızı elde edilen rüzgar tünelinde, bina modeli ve buna monte edilen 
farklı tipteki gölgeleme araçları ile deneysel çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmada kullanılan İ.T.Ü. 
Mimarlık Fakültesi F.Ç.K. Laboratuvarında yer alan rüzgar tüneli; açık dönüşlü-kapalı jet, Eiffel tipi bir 
ses altı tünelidir. Söz konusu rüzgar tüneli, emişli bir tüneldir.  
 
Tünelde hava girişi 2.50x2.50x0.30 m. lik bir çan ağzıyla sağlanmaktadır. Gözlem odası 
1.00x1.00x3.00 m. boyutlarındadır. Ölçüm ucunu taşıyan traversing kollarının yürütüleceği yırtıklar, 
düşey ve yatay yüzlerde oluşturulmuştur. Gözlem odasından 1.05x1.05 m.lik kare kesitten r = 1.64 m. 
çapındaki dairesel kesite geçişi sağlayan difüzör toplam 5.96 m. uzunluğundadır. Fan, 0.52 m çaplı 
eksenel bir fandır. Fanı döndüren motorun gücü 4 kW., devir sayısı 2905  devir/dk dır. Gözlem 
odasına ait maketli yada maketsiz hız dağılımlarını elde etmek için DANTEC firması tarafından 
üretilmiş mini CTA (Sabit sıcaklık) Hot-wire (sıcak tel) tipi anemometre kullanılmıştır.  
 
 
2.1.4. Model Ölçeği Benzetişimi- Model ve Gölgeleme Aracı Boyutları 
 
Bu aşamada boyutları ön cephe genişliği 4.10 m, derinliği 4.50 m, yüksekliği ise 3.70 m, ön cephe 
açıklık boyutu 4.10*1.80 m olan tek katlı bina iç hacmini temsil etmek üzere takılır sökülür model 
hazırlanmıştır. Model 1/12.5 ölçeğine göre, 40*40*30 cm boyutlarındadır. Akım görünürlülüğü 
sağlaması için 4 mm kalınlıkta pleksiglas malzemeden üretilmiştir. Model rüzgar tüneli 1*1*1 m kesit 
alanına sahip gözlem odasında ortalanarak yerleştirilmiştir. Maket ön yüzeyi hava akımı yönüne 
gelecek şekilde rüzgar tüneline yerleştirilmiştir (Şekil 3). 
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Şekil 3. Modelin Tünelde Yerleşimi  
 
Alüminyum malzeme ile üretilmiş gölgeleme elemanı modeli, 20*40 cm boyutlarındadır. İstenilen açıya 
göre döndürülebilen, yatay kanatlara sahiptir. Deneyde araştırılan gölgeleme araç tipleri bu kanatların 
cephedeki konumu ve kanat açıklıkları ile ifade edilmiştir. Şekil 4’ te gölgeleme aracının cephedeki 
yerleşimi görülmektedir. 
 
 

 
 

Şekil 4. Gölgeleme Aracının Cephedeki Yerleşimi   
 
 

2.1.5. Modelde İç Hız Ölçüm Noktaları 
 
Hız ölçümlerini yapan probları taşımak ve hareketini sağlamak üzere kullanılan teçhizatın maket içine 
istenilen yüksekliklerde girişini sağlamak üzere model tavanında yaklaşık 1 cm çaplı delikler açılmıştır. 
Ölçümlerin yapıldığı profil noktaları binanın ortasından geçen C1 aksında sırasıyla c1-101, c1-11, c1-
12, c1-122 isimlerini almaktadır. Seçilmiş gölgeleme aracı alternatifleri takılı durumda mekanın 
yüksekliği boyunca yer alan 41 noktada, ‘problar vasıtasıyla hızlar ölçülmüştür. Ölçümlerin hassas 
olmasını sağlamak üzere hava hareketlerinin fazla olduğu tahmin edildiği pencere altı kısımlarda 
ölçüm yükseklik aralıkları ilk 120 mm’ye kadar 5 mm ara ile yapılırken pencere 270 mm yüksekliğe 
kadar 10 mm aralıkla devam edilmiştir.  Ölçüm noktalarının konumları Şekil 5’ de görülmektedir. 
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Şekil 5. Maket İçinde Dikine Ölçüm Noktaları   

 
 
2.2. Deneysel Çalışma Bulguları 
 
Gölgeleme elemanlarının 5 alternatifi için 8.6 ms-1 gradyan hızda model içinde yer alan ölçüm 
noktalarında hava akımı hızları ölçülmüştür. Hız değişimleri; gölgeleme elemanlarının bina yüzeyine 
göre konumları ve oluşturuldukları kanatların durumuna, deney yapılan gradyan hızlarına göre 
eşleştirilerek, orta aks C1 kesitinde yer alan 4 noktadaki etkileri ile oluşturulan grafiklerle sunulmuştur. 
 
Model bina rüzgâr üstü yüzeyinin simetri aksı olan C1 ölçüm aksı bulguları; gölgeleme elemanı 
seçeneklerinin iç hızlara etkilerini ortaya koymak bakımından öncelikle gölgeleme elemansız boş 
durumda bina içinde oluşan hızlar ile gölgeleme aracı alternatiflerinin cephe önüne yerleştirilmesi ile 
elde edilen iç hız ölçüm bulguları Mathlab programında görselleştirilmiştir[15] . 
 
 
2.2.1. 8.6 m/s GH’da Model İçi Referans Noktalarda Hız Dağılımları 
 
Ölçüm profillerinde 4 aksta yer alan noktalarda yükseklik boyunca 41 noktada hız değerleri, rüzgar 
tünelinde oluşturulan 8.6 m/s gradyan hızda ölçülmüştür[15] . Aşağıda Mathlab programında hız ölçüm 
bulguları ile oluşturulmuş model içi hız dağılım grafikleri yer almaktadır. Boş durumda ön açıklıktan 
giren hava akımları 3.5 m/s hızlara ulaşmakta ve arka cephede yer alan açıklıktan ortalama 2  m/s hız 
ile dışarı çıkmaktadır. Pencere altı kısımlarda girdaplanmalar gözlenmektedir. 
 
2.1 nolu alternatifte 3 m/s ile en yüksek hızlar pencere hizasında oluşmakta ve yüksek hız 
dağılımlarının, gölgeleme aracının yarattığı küçük boşluk alanlardan geçen hava akımlarının ‘venturi’ 
etkisi yaratması sebebi ile boş duruma nazaran model orta akslarında oluştuğu görülmektedir. 
 
2.2 nolu 45ο yere paralel açık kanatlı, yüzeye paralel eleman takılı pozisyonda, 4 m/s ‘yi aşan yüksek 
hız değerleri, gölgeleme aracının kanat eğiminden kaynaklanan yönlendirme etkisi ile model tavanına 
yakın kısımlarda ölçülmüştür.  90ο cepheye paralel açık kanatlı, yüzeye dik eleman [3.1] takılı 
pozisyonda hava akımı tavana doğru kaymış ve hızlar 2.1 nolu alternatife göre daha yüksek hızlar 
ölçülmüştür. 
 
3.2 nolu alternatifte iç hava akımının pencere üst kısımlarında yoğunlaştığı ve 3 m/s ‘yi aşan hızlara 
ulaştığı görülmektedir (Şekil 6). Ölçüm sonuçlarına göre yüzeye dik elemanların iç hızları arttırması 
gölgeleme araçlarının iç hızlara etkisini inceleyen çalışmalarında Chand (1971) ve Sobin (1983) 
tarafından da ortaya konulmuştur [1]. Bu alternatiflerde binaya etkiyen hava akımları bina üst kısmını 
yalayıp geçmeden gölgeleme aracı tarafından bina içine yönlendirilmekte ve hız değerleri boş duruma 
nazaran artış göstermektedir. 
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Şekil 6. Mekanda Ölçülmüş Hız  Dağılım Grafikleri  

 
 
 
SONUÇ 
 
Çalışmada elde edilen bulgulara göre gölgeleme araçları iç hava hareketi hızlarını genel dağılımda 
gölgeleme arcı olmadığı durumlara nazaran azaltmakta, eleman tipine bağlı olarak örneğin yüzeye 
paralel yatay kanatçıklı gölgeleme araç tipleri farklı olduğu durumlarda ise ‘venturi’ etkisine bağlı 
bölgesel olarak arttırmaktadır. Ayrıca kanat açıklıklarının iç hava hareketi hız dağılımlarına 
yönlendirme açısından büyük etkisi vardır. Örneğin yüzeye paralel 45ο açık yatay kanatçıklı gölgeleme 
araç tipi takılı olduğu durumda yüksek hızların tavan yüzeyine doğru gerçekleştiği görülmektedir.  
 
Sonuç olarak tüm alternatiflerle elde edilmiş hız dağılımlarının kullanıcı aktivitlerinin gerçekleştiği 
düşünülen konumlarda konfor şartlarına uygunluğunun incelenmesi mümkündür. Ölçümlerin daha sık 
aralıklarla gerçekleştirilmesi daha gerçekçi sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. Elde edilen 
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sonuçların benzer koşullarda Fluent programı ile gerçekleştirilmiş Altuntaş [14] e ait çalışmanın 
bulguları ile karşılaştırılma yapılma yoluyla CFD programlarının değerlendirilmesi yapılabilecektir.  
 
Aynı çalışmanın farklı rüzgar hızları ve farklı gölgeleme araç tipleri içinde gerçekleştirilmesi ve 
bulgularla oluşturulacak sayısal hesaplama yöntemleri ile tasarım aşamasında gölgeleme araç tipi 
seçiminde kullanılabilecek standart verilerin oluşması sağlanabilecektir. 
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BİNALARDA BİYOYAKIT UYGULAMALARI 
 
 
Filiz KARAOSMANOĞLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
“Biyokökenli Endüstriyel Ürünler” giderek artan oranlarda yaşamımıza girmektedir. Biyoteknolojik 
üretimlerle, çok sayıda  “Yeşil Ürün”, değişik kullanım alanları ile karşımıza çıkmaktadır. Biyoyakıtlar 
enerji sektörünün biyokökenli ürünleridir. Biyokütle enerjisi değerlendirme seçenekleri çok sayıda olup, 
biyoyakıt teknolojisi ile, alışılagelmiş katı-sıvı-gaz yakıtlara seçenekler ve elektrik-ısı-soğuk üretmek 
mümkündür. Biyoyakıtlar gerek çevresel yönleri, gerek sürdürülebilir özellikleri ile binalarda kullanım 
açısından avantajlara da sahiptir. Enerji verimliliği uygulamaları için, yerinde biyoyakıt üretilebilirliği de 
ayrı bir avantaj olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, biyoyakıtların günümüz ve gelecekteki 
konumlarının bina uygulamaları yönünden ortaya konularak, biyoyakıtların ülkemiz için yerinin 
irdelenmesi hedeflenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Biyokökenli Endüstriyel Ürün, Biyoyakıt, Biyoelektrik, Biyoısı, Biyosoğuk, Bina, 
CHP, Trijenerasyon,  Atıktan Enerji, Temiz Şehir, Sürdürülebilirlik 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In our century, biobased industrial products are introducing with increasing rate into our daily life and 
industry. These occur as “Environmentally Friendly Products” in a wide application area with 
biotechnological production. Biofuels are one of the biobased industrial products of energy sector. 
There are several alternatives for using biomass energy and production of alternavite candidates for 
custom solid-liquid-gas fuels and bioelectricity is possible with biofuel technologies. Biofuels have 
advantages in building use in the aspect of environmental advantages and also sustainability.  Onsite  
biofuel production in the appropriate place is another advantage within the energy efficiency 
applications. In this study, the place of biofuels today and in the future is presented in the aspect of 
building applications and the role of biofuels is studied for our country. 
 
Key Words: Biobased Industrial Product, Biofuel, Bioelectricity, Bioheat, Biocold, CHP, Trigeneration, 
Waste to Energy, Clean City, Sustainability 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İnsanoğlu ateşin keşfi ile beraber, odunu yakarak, ilk biyoyakıt kullanımına başlamış, petrol krizleri 
ardından diğer yeni-yenilenebilir yakıtlar yanı sıra, önem kazanan biyoyakıtlar, yüzyılımızda 
biyorafineri teknolojisi ile endüstride hızla artan bir paya sahip olmuştur. Altmışlı yıllarda ilk kez, 
endüstride yeşil devrim kavramı ile ortaya konan biyorafinerilerde, biyokütleden, biyokökenli 
endüstriyel ürünler elde edilmekte ve biyoürünler içinde de biyoyakıtlar giderek artan oranlarda 
yaşamımızda yer bulmaktadır. Bilinen ilk enerji amaçlı kullanılan biyokökenli ürün, Mısır’da evsel 
aydınlatmada kullanılan hint yağıdır. 
 
Biyoyakıt teknolojisi kapsamında; odun (enerji ormanları, ağaç artıkları), yağlı tohum bitkileri (ayçiçek, 
kolza, soya, aspir, pamuk, v.b), karbo-hidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, pancar, v.b), elyaf bitkileri 
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(keten, kenaf, kenevir, vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk v.b), hayvansal yağlar, 
hayvansal atıklar ile şehirsel ve endüstriyel atıklar değerlendirilmektedir. Biyokütle yenilenebilir, her 
yerde yetiştirilebilen, sosyo-ekonomik gelişme sağlayan, çevre dostu, stratejik enerji kaynağıdır. 
Biyokütle doğrudan yakılarak ya da fiziksel süreçler (boyut küçültme-kırma ve öğütme, kurutma, 
filtrasyon, ekstraksiyon ve biriketleme) ve dönüşüm süreçleri  (biyokimyasal ve termokimyasal 
süreçler) ile pek çok sıvı, katı veya gaz biyoyakıt elde edilmektedir. Biyoyakıtlar, geleneksel 
yöntemlerle ısınma-ısıtma amaçlı kullanım (odun, artık-atık, tezek yakılması gibi) dışında, biyoelektrik 
üretimi ve motor biyoyakıtı olmak üzere iki temel alanda değerlendirilmektedir. 
 
Günümüzde biyoyakıt dendiğinde akla önce biyodizel ve biyoetanol gelmekte, tartışmalar bu iki motor 
biyoyakıtı üzerine yoğunlaşmaktadır. Ancak biyoyakıt dünyasında çok sayıda yakıt ve teknoloji 
bulunmaktadır. Bu çalışmada, binalarda kullanım seçenekleri dikkate alınarak, ısıtma sistemleri için 
biyoyakıtlar ve biyoelektrik konuları, ülkemiz için değerlendirilmeleri seçenekleri ile incelenmektedir. 
 
 
 
 
2. BİNALARDA KULLANILAN BİYOYAKITLAR 
 
Isıtma sistemlerinde ve biyoelektrik üretiminde: 

• Bitkisel Yağlar 
• Biyogaz 
• Çöp Gazı ve 
• Katı Biyoyakıtlar kullanılmaktadır. Biyoalkoller (metanol ve etanol gibi) yakıt hücrelerinin 

gelişimi ile evsel kullanımda yer bulacaktır. 
 
Bitkisel yağlar doğrudan, yakıtbiyodizel olarak ve fosil yakıtlarla harmanlanarak ısıtma sistemlerinde 
uygulamadadır. Bitkisel yağların doğrudan kullanımında Almanya önde gitmektedir. RK-
Qualitätsstandard: Stand 5/00 standardı ile kolza yağı yakılmaktadır. ABD’de ise soya ve atık yağlar 
öne çıkmaktadır. 
 
Yakıtbiyodizel bitkisel ve hayvansal yağlardan, yağ atık ve artıklarından üretilen, TS EN 14213 
standardına uygun yağ asidi metil esterleri karışımıdır. 2007 yılı biyodizel üretimi 10.2 milyar litre’dir. 
Biyodizelin büyük bölümü taşıtlarda tüketilmektedir. Yakıtbiyodizel alternatif motorin olarak: 
 

• Motorin ve fuel oil katkı maddesi (B1, B2, B5) 
• Motorin veya fuel oil ile harmanlanarak (B20, B50, B80, vb) 
• Doğrudan (B100) şeklinde ısıtma sistemleri ile türbin ve jeneratörlerde güç üretiminde 

kullanılabilir. 
 
Biyogaz organik maddelerin anaerobik (oksijensiz) ortamda, farklı mikroorganizma gruplarının 
varlığında, biyometanlaştırma süreçleri ile elde edilen bir gaz karışımıdır. Biyogaz, doğalgaza alternatif 
bir gaz yakıt olarak doğrudan yakma-ısıtma ve ısınmada, motor yakıtı olarak ve elektrik eldesinde 
kullanılabilir. Biyogaz teknolojisi, enerji (elektrik, ısı-soğuk) ve organik (sıvı ve katı) gübre üreten bir 
entegre tesis uygulamasıdır. 
 
Düzenli çöp depolama sahalarında, biyogaz üretimde olduğu gibi, metanca zengin “Çöp Gazı-Deponi 
Gazı” eldesi yapılmaktadır. Çöp gazı üretiminde, düzenli depolama alanında, adeta büyük bir doğal 
fermantörde, biyogaza dönüşüm gerçekleşmektedir. 
 
Biyokütle enerjisi ile ısınma, pişirme, elektrik üretimi şebekeye bağlı veya şebeke dışı kullanımlarla 
uygulamadadır. Şebeke dışı uygulamalar kırsal kesimde evlerde veya köy tipi küçük şebekelerde 
mümkündür. Bu uygulamada: 
 

• Biyogaz üretilerek 
• Biyokütle gazlaştırılarak ve 
• Biyokütle doğrudan yakılarak enerji kullanılmaktadır. 
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Dünyada 25 milyon, ev pişirme ve aydınlatmada biyogaz kullanmaktadır. Bu evlerin 20 milyonu Çin’de, 
3.9 milyonu Hindistan’da, 150 bini Nepal’dedir. Küçük tip biyokütle gazlaştırıcıları, Çin, Hindistan, 
Endonezya, Sri Lanka ve Tayland’da kullanılmaktadır.  
 
AB 27 Ülkelerinde 2006 yılında 62 TWh değerinde üretim yapılmıştır. Üretimin yaklaşık yarısı çöp 
gazıdır. Büyük üretici Almanya’da 2007 sonunda, toplam 1270 MW kapasitede, 3700 tarımsal biyogaz 
tesisi işletmededir. 
 
Küçük ve orta ölçekteki biyogaz üretimi ve biyokütle yakılması ile küçük endüstrilerde ve tarımsal 
üretimlerde (kurutma, sıcak su hazırlama, tarımsal işleme gibi) ısıtma, soğutma ve elektrik sağlanması 
mümkündür. 
 
Biyokütle ile pişirmede, odun, tarımsal atıklar, orman atıkları, tezek ve odun kömürü geleneksel 
kullanımdadır.570 milyon evde biyokütle yakılmaktadır. Ev içinde yakmada kullanılan ocak-fırın tipi çok 
önemlidir. Çünkü yanma ile ev havası olumsuz etkilenmemelidir. Bu nedenle geliştirilmiş ocak-fırın 
tiplerinin uygulamaya alınması konusunda pek çok ülke program uygulamaktadır. Halen, Çin, Kenya, 
Hindistan gibi ülkelerde, 220 milyon geliştirilmiş ocak kullanılmaktadır. 
 
Şebekeye bağlı biyoelektrik üretiminde, biyogaz santralları, büyük ölçekteki biyokütle gazlaştırıcıları ve 
yakma sistemleri kullanımdadır. Biyokütlenin kömür ile birlikte yakılması, kömür-biyokütle briketlerinin 
yakılması da seçeneklerdendir. Gerek doğrudan yakma, gerek dolaylı yakma (gazlaştırma) 
kojenerasyon (birleşik ısı-elektrik üretimi-CHP) ve trijenerasyon (birleşik ısı-soğuk-elektrik üretimi) 
teknolojisine çok uygundur.  
 
Biyokütlenin katı biyoyakıt olarak yakılmasında, hammaddenin peletlenmesi veya briketlenmesi, yani 
yoğunlaştırılarak kullanımı sonuç için çok önemlidir. Talaş, orman atıkları, odun yongası ve tarımsal 
atıkların doğrudan kullanılması ile özellikle yüksek hacim ve yüksek nem içeriğine bağlı olarak bazı 
problemler oluşmaktadır. Ayrıca nem içeriğindeki değişimler de yakma sürecinde zorluklar 
yaratmaktadır. Bu tip olumsuzluklar biyokütlenin yoğunlaştırılması, preslenmesi ile giderilmektedir. 
Böylece taşıma-depolama maliyeti azalırken, kontrollü yanma ile yüksek verimli yakma 
gerçekleştirilmektedir. Ancak yoğunlaştırma işlemi enerji maliyeti yüksek olmamalıdır. Evsel 
kullanımdan, büyük ölçekteki sistemlere kadar uygulama alanı bulabilen biyopelet veya biyobriket 
kullanımı hem fakir hem zengin ülkeler için giderek daha da önem kazanmaktadır. Evsel ve 
endüstriyel yakma sistemleri (soba, şömine ve buhar kazanları) gelişim halindedir.  
 
Şehirsel ve endüstriyel atıklar biyokütleden ısı-soğuk ve elektrik için önemli bir potansiyel 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda “Çöp” atık yönetimi ve atıktan enerji eldesi bir servettir. Çöpün 
biyobozunur kısmı, diğer deyişle, çöpten metalik, plastik, elektronik, cam gibi bölümlerin ayrılmasından 
sonra kalan yenilenebilir kısmı, biyoyakıt teknolojisi için önemli bir hammaddedir. 
 
Yenilenebilir enerji kaynakları, dünya 2006 yılı enerji tüketimi içinde % 18’lik oran ile yer alırken, 
elektrik üretiminde payları %18.4 (% 15.0: Büyük Hidrolik Enerji Üretimi; %3.4 Diğer Yenilenebilir 
Elektrik Üretimi) olmuştur. %3.4’lük oran içinde (207 GW) bulunan biyokütle ile, 45 GW güç üretilmiş 
ve yanı sıra 235 GWth biyoısı kullanımı gerçekleşmiştir. Tablo 1’de biyoelektrik değerleri, diğer temiz 
elektrik üretimleri ile birlikte sunulmaktadır. Karşılaştırma için büyük hidroelektrik üretimi ve dünya 
elektrik üretimi değerleri de tabloda verilmektedir. 
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Tablo 1. Yenilenebilir Elektrik Üretimi (GW), 2006. 
 

Yenilenebilir  
Elektrik  
Teknolojisi 

Gelişmekte 
Olan Ülkeler 

 

AB 25 

 

Almanya 

 

Çin 

 

ABD 

 

Dünya 
Rüzgar  
Elektriği 

10.1 48.5 20.6 2.6 11.6 74.0 

Küçük  
Hidroelektrik 

51.0 12.0 1.7 47.0 3.0 73.0 

Güneş  
Elektriği 

Yaklaşık 0 3.2 2.8 Yaklaşık 0 0.7 5.5 

Jeotermal  
Elektrik 

4.7 0.8 0.0 0.0 2.8 9.5 

Gel-Git  
Elektriği 

0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 

Biyoelektrik 22.0 10.0 2.3 2.0 7.6 45.0 
Toplam 
Yenilenebilir 
Elektrik Kapasitesi 

 
88 

 
75 

 
27 

 
52.0 

 
26.0 

 
207 

Büyük  
Hidroelektrik 

355 115 7 100 95 770 

Toplam Elektrik 
Kapasitesi 

1650 720 130 620 1100 4300 

 

3. TÜRKİYE’DE ÜRETİM ve İLGİLİ YASAL MEVZUAT 
 
Biyoelektrik 5346 sayılı kanunda, Yakıtbiyodizel ise, 5015 sayılı kanunda tanımlanmıştır. Ülkemizde, 
Ocak 2009 itibarı ile biyodizel üretim lisansı almış 58 firma bulunmaktadır. Bu firmalardan 8’i atık 
bitkisel yağlardan geri kazanım ile biyodizel işleme lisansına sahiptir. Ancak, çok az sayıda tesiste 
üretim sürmektedir. Akaryakıt sektöründe az miktarda Yakıtbiyodizel satışı bulunmaktadır. 
 
Türkiye’de biyogaz ve çöp gazı üretimine son iki yıldır artan bir yatırım ilgisi bulunmaktadır. Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından verilmiş yürürlükte olan lisanslar için bilgiler Ocak 
2009 tarihi ile şu şekildedir: 
 

• Biyogaz Lisansı 
 Otoprodüktör    /5 adet, Kurulu Güç:  7.25 MWe 

 Üretim Lisansı  /3 adet, Kurulu Güç:  9.54 MWe 
• Çöp Gazı Lisansı  
      Otoprodüktör    /1 adet, Kurulu Güç:  4.02  MWe 
 Üretim Lisansı /5 adet, Kurulu  Güç: 35.09 MWe 

 
Ayrıca EPDK, 3.88 MWe kurulu kapasiteli biyogaz tesis yatırımı uygun bulmuştur.Kırsal kesimde küçük 
tip biyogaz üretimine artan bir eğilim bulunmaktadır.  
 
Ülkemiz geleneksel biyokütle enerjisi uygulamasında, 2006 yılında 5127 Mtep(Milyon Ton Eşdeğer 
Petrol) odun-hayvansal ve bitkisel atık değerlendirilmiştir. 
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4. SONUÇ 
 
Biyoelektrik üretimi için mevcut ilgi yatırımların artacağını işaret etmektedir. Bu konudaki başarı, 
özellikle yerel yönetimlerin ilgisinin çöp gazı üretimine yoğunlaşması ile artacaktır. Biyogaz üretimi için 
önemli bir teknik potansiyel yatırım için beklemektedir. Özellikle atık yönetimi kapsamında yeni 
tesislerin sayısının yakın gelecekte büyük artış göstereceği öngörülmektedir.  
 
Atıktan biyoenerji eldesinde kojenerasyon uygulamaları yerel yönetimler ve toplu konut uygulamaları 
için ayrı bir değere sahiptir. TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bu konuyu uygulama 
planlarına kısa sürede almalıdır. Biyokütle kullanan kojenerasyon sistemi, organize sanayi bölgeleri 
için de mutlaka dikkate alınması gereken bir uygulamadır. Yanı sıra, elektrik-ısı-soğuk trijenerasyon 
uygulaması da merkezi sistemler için önemlidir. Kojenerasyon veya trijenerasyon ardından, baca 
gazındaki karbondioksidin seralarda hızlı-yoğun fotosentez için kullanımı,  hem üretim artışı hem sera 
gazı salımı azaltma açılarından büyük avantajlar sunmaktadır. 
 
Türkiye enerji yol haritasında biyoyakıtlar yeşil seçenek olarak yer alacak ve bina kullanımları giderek 
artacaktır. Önemli olan, doğamıza zarar vermeden, yakıt-gıda dengesini koruyarak biyoyakıt 
kullanımından yararlanmak ve biyoyakıtların avantajlarını ulusal kazanıma yönlendirmektir. 
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ÖZET 
 
Küresel ve bölgesel olarak çeşitli nedenlerle enerji tüketimi gittikçe artmaktadır. British Petroleum 
(BP)'nin her yıl yayınlanan ve küresel enerji sektöründe referans olarak kullanılan "Dünya Enerji 
Raporu" verilerine göre Ülkemizde de enerji tüketimi 2007 yılında bir önceki yıla göre % 5 oranında 
artmıştır [1].  Enerji tüketiminin önemli bir bölümünün yapı sektörü tarafından yapıldığı bilinmektedir. 
Dünyada ve Türkiye’de enerji kullanımının yaklaşık % 45’i yapı sektörü tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Yapılarda ısıtma, soğutma, havalandırma gibi konfor koşullarının sağlanmasına 
yönelik hizmetler için enerji kullanıldığı gibi, hammadde ediniminden yapının yıkılması ve yok edilmesi 
aşamalarına kadar bütün yapı yaşam döngüsü boyunca çeşitli seviyelerde enerji tüketimi söz 
konusudur. Bu nedenle yapı sektöründe enerji tüketiminde sağlanacak önemli azalmalar, toplam enerji 
tüketiminin azalmasına da önemli katkılar sağlayacaktır. 
 
Ülkemizde, yapılarda çok fazla enerji tüketilmesinin nedeni, enerji etkin tasarım yöntemlerinin gerektiği 
gibi uygulanmamasıdır. Oysa Anadolu topraklarındaki geleneksel yapı örnekleri sahip oldukları birçok 
özellik sayesinde enerji korunumu sağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Kırklareli il merkezinde yer 
alan geleneksel konutları örnek alarak, enerji etkin özelliklerini araştırmaktır. Bunun için bir alan 
çalışması yapılmış, bu yapıların enerji etkinlikleri araziye yerleşim ve yönlenme, biçimlenme, uygun 
hacim organizasyonu, yapı kabuğu özellikleri ve malzeme özellikleri açısından analiz edilerek 
değerlendirilmiştir. 
 
Yapılan değerlendirme sonucunda incelenen yapıların büyük oranda enerji etkin özellik gösterdikleri 
ve kendine özgü yapısal özellikler taşıdıkları tespit edilmiştir. Bu bilgilerin günümüz yapı 
tasarımlarında enerji etkinliğini artırmada yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Geleneksel yapılar, enerji etkinlik, Kırklareli 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In Turkey, energy consumption in buildings is considerably higher than the E.U. average and energy 
use in the residential/service sector grew by an average of 2.7% annually between 1990-2000, 
reaching 34.5% in 2001. Furthermore, this energy is largely derived from fossil fuels, which causes a 
great deal of environmental damage and imposes significant liability upon the construction sector. 
Energy is used during every stage of the building life-cycle. According to WWE data [5], urban 
development activities account for 45% of the energy consumed globally each year. Furthermore, 
conversely, traditional building types perform well in terms of energy efficiency and hence can be held 
up as an example. This study investigated the energy efficiency methods applied in traditional 
structures in Kırklareli Province Turkey. 
 
Key Words: Traditional buildings, energy efficiency, Kırklareli 
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1. GİRİŞ 
 
Küresel ve bölgesel olarak çeşitli nedenlerle enerji tüketimi gittikçe artmaktadır. British Petroleum 
(BP)'nin her yıl yayınlanan ve küresel enerji sektöründe referans olarak kullanılan "Dünya Enerji 
Raporu" verilerine göre Ülkemizde de enerji tüketimi 2007 yılında bir önceki yıla göre % 5 oranında 
artmıştır [1].  Enerji tüketiminin önemli bir bölümünün yapı sektörü tarafından yapıldığı bilinmektedir. 
Dünyada ve Türkiye’de enerji kullanımının yaklaşık % 45’i yapı sektörü tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Yapılarda ısıtma, soğutma, havalandırma gibi konfor koşullarının sağlanmasına 
yönelik hizmetler için enerji kullanıldığı gibi, hammadde ediniminden yapının yıkılması ve yok edilmesi 
aşamalarına kadar bütün yapı yaşam döngüsü boyunca çeşitli seviyelerde enerji tüketimi söz 
konusudur. Bu nedenle yapı sektöründe enerji tüketiminde sağlanacak önemli azalmalar, toplam enerji 
tüketiminin azalmasına da önemli katkılar sağlamaktadır. 
 
Bu doğrultuda Türkiye’de 1970’li yıllardan itibaren yapılarda enerji tasarrufuna yönelik çeşitli 
düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan ilki, yapılarda ısı yalıtım kurallarının yer aldığı  “Binalarda Isı 
Etkilerinden Korunma Kuralları” adıyla hazırlanan ve yayımlanan TS 825 standardıdır. Yayınlandığı 
yıllardan itibaren çeşitli düzenlemelerin yapıldığı standardın son revizyonu 22.05.2008 tarihinde 
yapılarak yürürlüğe girmiştir [2].   2007 yılında ise,  AB (Avrupa Birliği) ye giriş süreci gereği enerji 
etkinliği ile ilgili olarak “Enerji Verimliliği Yasası” kabul edilmiştir [3].   Bu yasa çerçevesinde 2009 
yılında binaların enerji verimliliğini artırmaya yönelik olarak “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” 
hazırlanmıştır. Bu yönetmelik doğrultusunda öncelikle yeni yapılan binalara “Enerji Kimlik Belgesi” 
kazandırılması hedeflenmektedir. Bunların dışında Türkiye, enerji sorunuyla ilgili olarak, sera gazı 
emisyonlarının sınırlandırılmasına yönelik İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne de 2004 yılında 
taraf olmuştur. 
  
Bu yasa ve yönetmelikler kapsamında, her sektörde olduğu gibi yapısal faaliyetlerde de enerjinin etkin 
kullanılması gerekmektedir. Ülkemizde, yapılarda çok fazla enerji tüketilmesinin nedeni, enerji etkin 
tasarım yöntemlerinin gerektiği gibi uygulanmamasıdır. Oysa Anadolu topraklarındaki geleneksel yapı 
örnekleri, sahip oldukları birçok özellik sayesinde enerji korunumu sağlanmaktadır. Çünkü bu 
yapılarda az enerji ile daha iyi ısınma soğutma ve havalandırma sağlanmaktadır. Bu nedenle çevresel 
etkileri daha azdır. Bu çalışmanın amacı da,  Kırklareli il merkezinde yer alan geleneksel konutlar 
örnek alınarak enerji etkin özelliklerini araştırmaktır. Bunun için bir alan çalışması yapılarak, bu 
yapıların enerji etkinlikleri araziye yerleşim ve yönlenme, biçimlenme, uygun hacim organizasyonu, 
yapı kabuğu özellikleri ve malzeme özellikleri açısından analiz edilerek değerlendirilmiştir. 
 
Bu çalışma tasarımcılarda bu konuyla ilgili bir bilinç oluşturmaya katkıda bulunabilir. Aynı zamanda, 
günümüz yapılarında enerji etkinliği için uygun yöntemlerin araştırılmasında da yol gösterici olabilir. 
Geleneksel yapıların ekolojik özellikleri değerlendirilerek sentezi yapılıp günümüz yapılarına 
uyarlanabilir. 
 
 
 
 
2. ÇALIŞMA ALANI 
 
Örnek yapıların yer aldığı araştırma alanı olarak seçilen Kırklareli ili, Trakya bölgesinin kuzey 
doğusunda Bulgaristan sınırında yer almaktadır (Şekil 1). Denizden 203 metre yükseklikte, kuzey ve 
doğusu dağlık ve ormanlık, diğer bölümleri düzlük arazidir. Bölgede genellikle kara iklimi hâkimdir. 
Kışları sert ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçmektedir. Bitki örtüsü olarak ormanlık ve step özelliği 
göstermektedir. Ormanlardaki ağaçların % 75’ni geniş yapraklı sert ve dayanıklı bir ağaç türü olan 
meşe oluşturur. Bu bölge aynı zamanda tarıma da elverişlidir ve burada buğday, ayçiçeği, şeker 
pancarı, mısır, patates başta olmak üzere çeşitli ürünler yetiştirilmektedir [4, 5].  
 
Kırklareli’nin bugünkü yerine ne zaman ve hangi koşullarda taşındığı bilinmemektedir. Ancak bugünkü 
Kırklareli Bizanslılar zamanında şehrin Yayla semti ile Kırklar Tepesi’nde gelişmiştir [6].   Şehirdeki 
yerleşme düzeni günümüzde, bu mahallelerin gelişmesi ile oluşan Akalar Mahallesi, Doğu Mahallesi, 
Kocahıdır Mahallesi, Demirtaş Mahallesi, Karakaş Mahallesi ve Karacaibrahim Mahallesi’nden başka, 
Pınar, İstasyon, Bademlik ve Cumhuriyet Mahalleleri’nin de kurulmasıyla son şeklini almıştır. 
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3. KIRKLARELİ GELENEKSEL KONUTU  
 
Kırklareli geleneksel konutu Türk Evi’nin bazı karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Kırklareli’nde 
geleneksel konut çevreleri, bugün de Yayla ve Kırklar tepesi olarak bilinen tepeler üzerine 
konumlandırılmıştır. Binalar birbirinin manzarasını ve gün ışığını kesmeyecek şekilde yerleştirilmiştir. 
Konutların hemen hepsi bahçelidir. Bodrum üzerine bir katlı veya bodrum üzerine iki katlıdır. Parsel 
içinde kuyu, sebze bahçesi ve müştemilatlar bulunur.  
 
Plan tipleri yoğunlukla iç sofalı olup orta sofalı plan tipleri de görülür. Konutların girişleri bahçe ile 
bağlantılı olmayıp doğrudan sokak ile ilişkilidir. Giriş basamaklarla yükseltilmiş ve bir metre kadar içeri 
çekilerek orta akstan verilmiş ve cephelere göre simetrik tasarlanmıştır. Sofa aydınlatması giriş 
kapısının iki yanında bulunan dar uzun pencerelerle sağlanır. Giriş kapısının tam karşısında bahçeye 
açılan kapı bulunmaktadır. Girişin iki yanında simetrik olarak bulunan iki oda günlük yaşam için 
kullanılmaktadır [7].   Odaların hepsi sofaya açılmaktadır.  İki katlı konutlarda merdiven ya girişin 
karşısında, sofanın bir ucunda ya da odalar arasında yer almaktadır. Yapıların bir kısmında zemin 
katın plan şeması içinde ocaklı-nişli-dolaplı özgün mutfaklara rastlanırken, bir kısmında ise mutfaklar 
yapı dışında müştemilat olarak eklenmiştir [8].    
 
Kırklareli geleneksel konutlarının büyük bir kısmı bodrum ve zemin katları veya tek katlı taş üst katları 
ahşap iskelet olarak yapılmıştır (Resim 1). Ahşap iskeletin dolgu malzemesi bazı yapılarda kerpiç, 
bazı yapılarda tuğla iken bazı yapılarda da duvarlar arasında farklılık göstererek hem kerpiç hem tuğla 
olmuştur. Kırklareli geleneksel konutları Balkanlarda görülen hımış yapı tekniğinin bir parçasıdır.  
 
 

 
Resim 1. Kırklareli Geleneksel Konutlarından Hımış Yapı Örneği 

 
 
 
4. KIRKLARELİ GELENEKSEL KONUTLARININ ENERJİ ETKİNLİĞİ AÇISINDAN ANALİZİ  
 
Geleneksel yapılar sahip oldukları birçok özellik sayesinde enerji korunumu sağlamaktadır. Çalışma 
alanındaki yapıların enerji etkinlikleri aşağıdaki kriterler açısından analiz edilerek değerlendirilmiştir; 
 

- Araziye yerleşim ve yönlenme 
- Biçimlenme  
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- Uygun hacim organizasyonu 
- Yapı kabuğu özellikleri 
- Malzeme özellikleri 

 
 
4.1. Araziye Yerleşim ve Yönlenme 
 
Kırklareli il merkezindeki geleneksel yerleşimler Kırklar Tepesi ve Yayla Tepesi olarak bilinen iki 
tepenin çevresinde güney yöne doğru konumlanmışlardır (Resim 2). Ancak sokak yapısına bağlı 
olarak bazı yapıların geniş cepheleri güneye dönük değildir. Güneye bakan eğimli araziler kış 
aylarında güneş ışınlarını dik olarak alırlar ve buralarda güneş ışınım miktarı daha fazla olmaktadır. Bu 
nedenle, kuzey yarım küresi için güney yönü en iyi eğim yönü olarak kabul edilmektedir. Yapıların 
eğimli arazi üzerinde konumlandırılmış olması birbirinin manzarasını engellememesini sağladığı gibi 
güneşten yararlanılmasını da sağlamıştır. Parsel konumuna bağlı olarak yapıların güney cephelerinde 
daha çok pencere açıklığı bırakılarak güneşten pasif olarak yararlanılması sağlanmıştır. Tasarımda 
arazinin eğiminden de yararlanılarak yapılarda farklı amaçlarla kullanılan bodrum katlar 
oluşturulmuştur.  
 

 
 
Resim 2. Kırklar Tepesinden Yayla Mahallesi ve Şehir Merkezine Göre Konumu 

 
 
4.2. Biçimlenme 
 
Yapı plan ve biçimleri enerji korunumunda etkili olmaktadır.  Bu nedenle yapılar sıcak mevsimlerde 
minimum ısı kazancı, soğuk mevsimlerde ise maksimum ısı kazancı sağlayacak şekilde 
biçimlenmelidir. Kare, dikdörtgen gibi basit plan tipine sahip yapıların dış kabuk yüzeyleri azaldığı için 
ısı kayıp ve kazançları da azalmaktadır. Küçük ölçekli yapılar da enerji korunumu açısından 
uygundurlar. İç hacimlerin verimli kullanıldığı küçük yapılar daha az enerjiyle ısıtılıp soğutulacağı için 
enerji kullanımını azaltmaktadır. 
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Şekil 1. Kırklareli Geleneksel Konutlarında Enerji Etkin Planlama Özellikleri 
 
 

Kırklareli geleneksel konutları çoğunlukla dikdörtgen planlıdır, yapıların cephelerinde fazla girinti çıkıntı 
yoktur, yapılar kompakt forma sahiptirler. Genellikle bodrum katı üzerine bir veya iki katlı olan yapıların 
bodrum katları ahşap iskelet duvarların taşıyıcı dikmelerinden dolayı direklik olarak adlandırılır ve kiler, 
depo, ambar gibi farklı fonksiyonlarda kullanılır. Üstteki yaşam katlarında ise, çoğunlukla çıkma 
bulunmamaktadır, bu uygulama kapalı çıkmalarda ortaya çıkan altı açık döşeme ile meydana gelen ısı 
kayıplarının da önüne geçmektedir.  Yapıların çatıları dört yana eğimli kırma çatıdır. Yapıların çoğunda 
dış duvarlar çatı seviyesine kadar yükseltilerek çatılar gizlenmiştir. Yapıların güney cephelerinde 
bulunan çok sayıda pencere sayesinde güneş ışınlarından ısınmada yararlanılmaktadır (Şekil 1). 
 
 
4.3. Uygun Hacim Organizasyonu 
 
Tasarımda iç mekânların uygun şekilde bir araya getirilmesiyle enerji gereksinimi azaltılabilir. Bunun 
için, kullanıcı sayısı fazla olan ve gün içinde çok kullanılan alanlar güney ve güneye yakın yönlere 
yerleştirilmelidir. Bu şekilde güneş ışınımlarından yararlanılarak ısınma enerji gereksinimi azaltılabilir.  
Bu alanların daha çok ısıtılmaya gereksinimleri vardır. Kiler, banyo, wc gibi daha az ısınma ihtiyacı 
olan mekânlar ise ısı kayıplarının olduğu yerlere yerleştirilerek ısı geçişini engelleyen tampon alan 
olarak kullanılabilir. Yapıların güney cephelerinde düzenlenen güneş evi gibi mekânlar da güneş 
ışınımlarını depolayarak binanın ısıtılmasına katkıda bulunmakta ve enerji korunumu sağlamaktadır.  
 
İncelenen yapıların planlama şekilleri enerji korunumu açısından olumlu özellikler göstermektedir. Bu 
yapılarda mümkün olduğunca yaşam alanları güneşten yararlanacak şekilde güneyli yönlere 
yerleştirilmiştir. Kuzeyli yönlere ise merdiven, mutfak, banyo, wc, ocak gibi servis hacimleri getirilerek 
ısı kayıplarını önleyecek bir tampon alan oluşturulmuştur (Şekil 2,3). Bazı örneklerde de kuzey 
yönündeki dış duvarlar diğer yönlerdeki duvarlara göre daha kalın inşa edilmiş ve ısı kayıpları 
azaltılmıştır (Şekil 3).  
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Şekil 2. Kırklareli Geleneksel Konutlarında Enerji Etkin Planlama Özellikleri 
 
 

 
 

Şekil 3. Kırklareli Geleneksel Konutlarında Enerji Etkin Planlama Özellikleri 
 
 
4.4. Yapı Kabuğu Özellikleri 
 
Yapıların dış kabuğunu oluşturan duvar, pencere döşeme ve kapı gibi yapı elemanlarının fiziksel ve 
yapısal özellikleri yapı içinde tüketilen enerji miktarını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu elemanlarda 
kullanılan malzemelerin ısısal özelliği, kalınlığı, rengi yapının ısı kayıp ve kazançlarında önemli bir rol 
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oynamaktadırlar. Aşağıda, incelenen yapı elemanlarının enerji korunumu ile ilgili özellikleri 
açıklanmaktadır 
 
Duvarlar: Kırklareli ili Trakya Bölgesi’ndeki diğer illere oranla daha soğuk bir iklime sahiptir. Soğutma 
yükünün ağır olduğu bu tip bölgelerde ısı depolama kapasitesi yüksek, iyi yalıtılmış, koyu renkli, güneş 
ışınımı yutuculuğu yüksek, yoğun masif duvarlar enerji korunumu açısından uygun olmaktadır. Yine bu 
bölgelerde ısı kayıplarını azaltmak için duvar/pencere oranının %15’i geçmemesi gerekmektedir [9]. 
 
Kırklareli geleneksel ahşap iskeletli konutların duvar kalınlıkları aynı binada yönlere göre değişiklik 
göstermektedir. Binaların ön cepheleri yarım tuğla kalınlığında bırakılırken, özellikle kuzey 
doğrultusunda, olabildiğince sağır tutulan yan ve arka cepheleri, tuğlalar yardımıyla 1-1,5 tuğla 
kalınlığına getirilmektedir (Şekil 3, 4). 
 

 
Çatılar: Çatının şekli, malzemesi,  eğimi, yönlenmesi, dış yüzey rengi, ısı yalıtım özellikleri yapıların ısı 
kayıp ve kazançlarını belirlemektedir. Bu nedenle çatılar iklim özelliklerine uygun şekilde 
tasarlanmalıdır. Soğuk iklim bölgelerinde iyi yalıtılmış eğimli çatılar tercih edilmelidir.  
 
İncelenen yapıların hepsi dört yana eğimli çatılara sahiptir ve kaplama malzemesi olarak genellikle 
alaturka kiremit kullanılmıştır. Çatı örtüsünün altında ahşap kaplama bulunmaktadır. Ayrıca çoğu 
yapıda dış duvarlar çatı yüksekliğince devam ettirilerek çatılar gizli çatı şeklinde yapılmıştır. Bu 
uygulamanın estetik yönden katkıları olduğu gibi çatı yüzeyinin soğuk rüzgârlardan doğrudan 
etkilenmesini engellemiştir (Resim 3). 
 

  
 

Resim 3. Kırklareli Geleneksel Konutlarından Gizli Çatı Örnekleri 
 
 
 
 
 

  
 

Şekil 4. Dış Duvar Düzenlemesi 
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Pencereler: Pencereler yapıların ısı kayıp ve kazançlarında, doğal havalandırma ve aydınlatılmasında 
önemli rol oynayarak enerji tüketimini belirler. Bu nedenle, pencerelerin büyüklüğü, cam katmanı 
sayısı, konumu, doğrama cinsi iklimsel özelliklere uygun olacak şekilde seçilmelidir. Doğu ve batı 
cephesindeki pencerelerin sayıları ve ölçüleri azaltılarak ısı kayıp ve kazançları azaltılabilir. Kış 
aylarında güney cephesine yerleştirilen pencerelerden güneş ışınları içeri girerek ısı kazancı 
sağlamaktadır. Bundan dolayı soğuk bölgelerde enerji etkinliğini artırmak için pencereler mümkün 
olduğu kadar güney yönüne bakacak şekilde yerleştirilmelidir.  
 
İnceleme yapılan geleneksel yapılarda da pencerelerin, komşu parsel ve sokak ilişkisine bağlı olarak 
daha çok güney ve güneye yakın cephelerde bulunduğu görülmüştür. Güney yönüne bitişik yapı 
bulunan konutlar ile cepheleri zorunlu olarak daha çok kuzeyli yönlere bakan yapılarda bu özellik 
bulunmamaktadır. Konutların pencereleri ahşap doğramalı, tek camlı ve ortalama 90/180 cm 
ölçülerindedir [10]. Kuzey veya hâkim rüzgâr yönündeki cephelerde güneyli cephelere oranla daha az 
pencere yapılmıştır (Şekil 1, 2,3). Pencerelerin birçoğunda ahşap kepenk yapılmış olmasına rağmen 
kepenklerin çoğu sökülmüştür. Dar uzun, sık aralıklı güneye bakan pencereler güneş ışınlarının, 
arkasındaki hacmin en ücra köşesine ulaşmasını sağlayarak hem doğal aydınlatma hem de pasif 
ısınma sağlamaktadır. Ayrıca mekânlarda farklı cephelerde bırakılmış pencereler doğal havalandırma 
açısından çok uygundur (Resim 4).  
 

 
 

Resim 4. Kırklareli Geleneksel Konutlarında Pencere Dizilişleri 
 
 
Kapılar: Dış kapılar soğuk iklimlerde ve hâkim rüzgâr yönünde oldukları zaman ısı kayıplarına neden 
olmaktadır. Soğuk bir iklimde yer alan araştırma alanındaki yapıların kapıları da ısı kayıplarını 
azaltmak için genellikle dış cephe duvarları ile aynı aksta yapılmayarak bir miktar içeriye çekilmiş bu 
şekilde mahremiyet sağlandığı gibi ısı kayıpları da azaltılmıştır. Ayrıca birçok konuta birbiri ardına 
dizilmiş iki kapı çifti ile girilmektedir. Arka tarafta bulunan kapı iç hacimlerin doğrudan dış mekânla 
bağlantısını keserek iki kapı arasındaki mekânın ısıl tampon görevi yapmasını sağlamıştır (Şekil 5). 
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Şekil 5. Kırklareli Geleneksel Konutlarından Giriş Örnekleri 
 
Döşemeler: Kırklareli geleneksel konutlarında bodrumsuz yapılarda dahi zemine oturan döşeme 
uygulaması yapılmamıştır. Zemin kat döşemeleri gerek su basman seviyeleri yükseltilerek gerekse 
tabanın bir miktar kazılmasıyla zemin kat döşemesi ile taban arasında 50–100 cm arası bir boşluk 
bırakılmıştır. Bu şekilde zemin neminden korunulmuştur. 
 
Ara kat döşemeleri; 40–60 cm ara ile konulan 12x12 cm boyutlarındaki ahşap kirişlemelerin alttan ve 
üstten 2,5–3 cm kalınlığında, 20–25 cm genişliğinde ve farklı uzunluklardaki döşeme tahtalarıyla 
kaplanmasıyla oluşturulmuştur.  
 
Tavan döşemeleri de ahşap kirişlemelere çivilerle çakılan ahşap tahtalarla oluşturulmuş bazı yapılarda 
ısı yalıtım özelliğinin arttırmak amacıyla tavan tahtalarının üzeri toprak malzemeyle kaplanmıştır. 
 
 
4.5. Malzeme Seçimi 
 
Yapıların enerji etkinliğinde kullanılan yapı malzemeleri önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü yapı 
yaşam döngüsünün yapı malzemesiyle ilgili aşamalarında çok miktarda enerji tüketilmektedir 
(embodied energy). Yapılan bir çalışmada, örnek bir yapının yaşam döngüsü boyunca enerji 
harcamasının yaklaşık % 20’sinin yapı malzemelerinden kaynaklandığı ortaya çıkmıştır [11].   
 
Bu oran yapılarda kullanılan yapı malzemelerinin enerji etkinliğine bağlı olarak değişmektedir. Yapı 
malzemesinin enerji etkin olabilmesi için ise, kendi yaşam döngüsünü oluşturan her aşamada enerjiyi 
az ve verimli kullanması gerekmektedir.  
 
Yapılarda enerji etkin yapı malzemelerinin seçilmesi yapının enerji etkinliği etkileyen önemli bir 
kriterdir. Araştırma alanındaki yapılarda ahşap, tuğla, taş, kerpiç gibi geleneksel yapı malzemeleri 
kullanılmıştır. Yapılarda kullanılan ana malzemenin ahşap olması enerji etkinliği açısından olumludur. 
Çünkü ahşap malzeme doğal ve hızla yenilenebilir kaynaklı bir yapı malzemesi olduğundan çok düşük 
enerji tüketilerek üretilebilmektedir. Ahşap malzeme kendi yaşam döngüsünün tüm safhalarında enerji 
etkindir. Yetiştirilmesi ve üretilmesi için çok az enerji gerektiği gibi yok edilmesi veya geri kazanılması 
içinde çok az enerji gerekmektedir.  
 
Ahşap, taş, tuğla gibi malzemelerin ısısal özellikleri iyi seviyededir (Tablo 1). Dolayısıyla bu 
malzemelerle oluşturulan yapı elemanlarının da ısısal performansları iyi olmaktadır. 
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Doğal malzemelerin işçilikleri kolaydır ve çok az enerji tüketimi ile işlenerek yapıdaki yerini 
alabilmektedir. Ayrıca bu malzemelerin hepsi yerel malzeme olduğundan taşınma enerjileri de çok 
azdır.  
 
Geleneksel yapılarda kullanılan yapı malzemeleri yukarıda açıklanan bu özelikleriyle enerji korunumu 
sağlayarak yapıların toplam enerji etkinliğini artırmaktadır. 
 
Tablo 1. Bazı Yapı Malzeme ve Bileşenlerinin Isıl İletkenlik Hesap Değeri [2]   
 

Malzeme veya bileşenin çeşidi Isı iletkenliği hesap değeri - λh - (W/mK)  
Kristal yapılı püskürük ve metamorfik taşlar 2,30-3,50 

Tortul taşlar 2,30 
Doğal zemin (Kil, alüvyon) 2,00 

Kireç harcı, kireç-çimento harcı 1,00 
Saman 0,058 
Ahşap 0,13-0,20 

 
 
 
5. TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Yapıların enerji etkinliğini birçok faktör etkilemektedir. Bu çalışmada incelenen geleneksel yapılarda 
aşağıda açıklanan yöntemler uygulanarak enerji korunumu sağlandığı görülmektedir;  
 

- Yapı elemanı tasarımında ısı kayıplarının önlenmesine çok önem verilmiştir. Bunun için ısısal 
özellikleri iyi olan taş, toprak, bitkisel malzemeler, ahşap gibi doğal malzemeler kullanılarak ısı 
yalıtımı yapılmıştır. İç mekânların ısı kayıplarına karşı tampon olacak şekilde yerleştirilmeleri 
de ısı kayıplarını önleyerek enerji korunumu sağlamıştır. Yapıların kuzeye bakan cephelerinde 
daha az pencere ve kapı yapılmasına dikkat edilmiş ve açıklıklar aracılığıyla ısı kayıpları 
azaltılmıştır. Ayrıca ahşap iskelet duvar kalınlığı konvansiyonel olarak yapılan ahşap iskelet 
duvarlardan farklı olarak daha kalın (1 tuğla, 1,5 tuğla kalınlığında) yapılarak ahşap iskelet 
dıştan harman tuğlası ile mantolanmıştır. Yapıların planlarında girinti çıkıntının az olmaması 
ve üst katlarda çıkmaların olmaması ısı kayıplarını azaltmaktadır. 

- Bu yapılarda kullanılan yapı malzemeleri, enerji etkinliği açısından önemli rol oynamıştır. 
Çünkü bu malzemelerin hepsi doğal ve yapının bulunduğu yakın çevreden elde edilmiş yaşam 
döngüleri boyunca enerji tüketmeyen ve ısısal performansları iyi olan enerji etkin yapı 
malzemeleridir. Bu yapı malzemelerinin enerji etkin özelliklere sahip olmaları yapıların da 
enerji etkinliklerini önemli ölçüde iyileştirmektedir. 

- Geleneksel yapılarda güneş enerjisinden ısınma amaçlı yararlanmak için güney cephelere 
diğer yönlere göre daha fazla pencere açılmıştır. Bu şekilde yapının ısınma için ihtiyaç 
duyduğu enerji miktarı da azalmıştır. Ayrıca sık aralıklı pencerelerle doğal aydınlatma ve doğal 
havalandırma sağlanarak aydınlatma ve havalandırma için harcanacak ek enerjiden tasarruf 
edilmiştir. 

 
Yukarıda açıklanan bu enerji etkin uygulamalara göre Kırklareli geleneksel konutlarının enerji etkin 
oldukları söylenebilir. Ayrıca incelenen geleneksel yapılara enerji etkinliği sağlayan enerji etkin 
malzemelerin seçilmesi, ısı yalıtımının önemsenmesi, güneşe doğru yönlenme, uygun arazi yerleşimi, 
ısı kayıplarını önleyen tampon bölge düzenlemeleri, ısısal performansı yüksek kabuğu tasarımı da 
günümüz yapılarına örnek ve yol gösterici olabilir.  
 
Türkiye’deki geleneksel yapılarda enerji etkinliği uygulamalarının çok önceden var olduğu 
görülmektedir. Ancak günümüzde bu uygulamalar terk edilmiştir ve önemini yitirmektedir. Bu çalışma 
gelişmekte olan ülkemizde bina ölçeğinde enerji etkin tasarım yaklaşımları bilincini tekrar uyandırma 
hedefine yardımcı olabilir. Yerel işgücü ve yerel kaynaklarla yapılan, ekolojik uygulamalar içeren bu 
yapıların aynı malzemelerle çağdaş kentlerde inşa edilmesi mümkün değildir. Ancak, nüfus artış 
hızının fazla olmadığı kırsal alanlardaki konutlarda yine bu tür malzemelerin kullanılması mümkündür. 
Bu tür malzeme kullanımının yaygınlaşması ise, Türkiye ve dünyadaki yapılardan kaynaklanan 
çevresel sorunların artması önlenecektir.  
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ÖZET 
 
Günışığı temel ışık kaynağı olduğu için eski zamanlardan günümüze kadar tasarımcıların ve bina 
sahiplerinin ilgisini giderek artan bir şekilde çekmiştir. Günışığı doğru tasarlandığı zaman insan 
sağlığını ve aktiviteleri destekleyici dinamik mekanlar yaratmakta ve binanın enerji ihtiyacını 
azaltmaktadır. Uygun olmayan şekilde kullanıldığında ise görüş alanı engellenmekte, enerji tüketimi 
artmakta ve yüksek miktardaki enerji konforsuz çevre koşullarına neden olmaktadır. Günışığı 
aydınlatmasının, mekan kullanıcıları üzerinde olumlu psikolojik etkileri olmaktadır. Elektrik 
aydınlatması ihtiyacı düşük seviyede tutularak enerji tasarrufu sağlanmakta, ısıtma için harcanan 
enerji miktarı da daha düşük kapasitede mekanik cihazların kullanımını da artırmaktadır. Bu 
nedenlerle, binalarda günışığının olması geniş çapta enerji tasarrufu potansiyeli olan bir tasarım 
yaklaşımıdır. Günışığının bahsedilen tüm etkileri ile beraber büro tasarımları, çalışanların davranışları, 
günışığının çalışma ortamına ve çalışanların iş verimliliğine olan etkisi üzerine yürütülen araştırmalar, 
günışığını büro yapıları için gerekli kılmaktadır. Bina tasarımlarında günışığı kullanımına yönelik 
çalışmalar mimarlık alanında önemli bir role sahiptir.  Günışığı aydınlık değerlerinin öngörülmesi hem 
tasarım aşamasında hem de binanın günışığı performansının değerlendirilmesi aşamasında gerekli 
olmaktadır. Günümüze kadar olan çalışmalarda çeşitli yöntemler kullanılmıştır. En temel olanları 
ölçekli maketler, bilgisayar programları ve analitik formüllerdir. Bu çalışmada ise yapı fiziği 
araştırmaları alanında kullanılmak üzere yeni bir yöntem önerilmektedir. Günışığı aydınlık değerlerini 
tahmin edebilmek için yapay sinir ağ modeli kurulmuş, sonucunda modelin tahmin ettiği değerler ile 
ölçülen değerler arsında %2’lik hata oranı çıkmıştır. Böylece modelin başarılı bir şekilde sonuç verdiği 
söylenebilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Günışığı, Bürolar, Aydınlık Düzeyi, Mimarlık 
 
 
ABSTRACT 
 
As daylight is the primary light source, it has been a topic of growing interest for designers and 
building owners through history. Properly done, it creates dynamic interiors to support human health 
and activities, and reduces the building’s energy demand. If it is used uncorrectly, it obstructs the 
vision, energy comsumption becomes high, and extensive energy leads to uncomfortable 
environment. Daylighting has also positive effects on occupants’ psychology. It provides energy saving 
by low electric lighting demand, reduces cooling energy consumption, and makes the potential for a 
smaller heating, ventilation and air conditioning plant. According to these reasons, utilization of 
daylight becomes a design approach which has great energy saving potential.  Daylighting has 
become essential for office buildings according to studies about these above reasons, about office 
design, occupants’ behaviour, and studies daylight impact on working environment and work 
performance.  Studies about the use of daylight in building design have a prior role in the field of 
architecture. Estimation of daylighting level is necesssary both in design process and daylighting 
performance evaluation. A large variety of methods to estimate lighting levels have been used over 
years. The basic ones are scale models, computer programs and analytical formula. In this study, a 
new methodology is offered for studies in the field of building physics. An artificial neural netweok 
model was employed to estimate daylight illuminance. As a result, the prediction  error between the 
actual data and predicted values was obtained as 2%. Thus, the model was resulted satisfactorily. 
 
Key Words: Daylıght, Offıces, Illumınance, Archıtecture 
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1. GİRİŞ  
 
Günışığı bürolar için temel ışık kaynağıdır. Gün boyunca konforlu ve verimli bir çalışma ortamı 
sağlanmasına katkıda bulunmalıdır. Yeterli seviyedeki günışığı elektrik aydınlatma sistemlerinin 
desteği ile görsel ve psikolojik konfor koşullarını sağlamaktadır. Böylece, doğal (günışığı) 
aydınlatmanın görsel algıyı geliştirici, iş motivasyonunu artırıcı ve çalışanların performansını ve iş 
üretkenliğini destekleyici özelliği olduğundan bahsedilebilir [1-4]. Ayrıca, düzgün tasarlanmış doğal 
aydınlatma bina kullanıcılarının sağlığını ve aktivitelerini desteklemekle beraber, binanın enerji 
tüketimini azaltır ve ısıtma-soğutma yüklerinin dengelenmesini sağlar [5-7].  
 
Gün ışığı tasarımlarında ve araştırmalarında günışığı aydınlık değeri temel bir unsur olmaktadır.  
Günışığı kontrol sistemlerin tasarımı için yürütülen binaların doğal aydınlatma performanslarının 
değerlendirilmesi çalışmalarının temeli, mekanların doğal aydınlık değerleri ve çalışma alanı aydınlık 
değerlerine dayanmaktadır. Günışığı tasarımları ise söz konusu aydınlık değerlerinin bina içinde 
dağılımına bağlıdır [8-11]. Günışığı aydınlık değerlerinin ve bunların iç mekanlarda dağılımının 
bilinmesi, binanın enerji etkinliği ve görsel konforunun da değerlendirilmesi açısından önemlidir. Bu 
amaçla, çeşitli tasarım araçları önerilmiştir.  Bunlar, çeşitli standardlar, matematiksel hesaplama 
yöntemleri, bilgisayar programları ve maket yapımıdır [7].  
 
Yıllar boyunca doğal aydınlatma tasarımları çok çeşitli şekillerde uygulandığı için, aydınlık değerlerinin 
belirlenmesi ve tahmin edilmesi, tasarım boyunca gerekli olan en temel aşama olmuştur. Tüm bunlar 
göz önünde bulundurulduğunda, bürolarda doğal aydınlık değerlerinin öngörülmesi için İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi binasında bir çalışma yürütülmüştür. 
 
 
 
 
2. BÜROLARDA GÜNIŞIĞI TASARIMI 
 
Bürolarda günışığı kullanımının en temel amacı konforlu ve verimli bir çalışma ortamı yaratmaktır. 
Doğal aydınlatmanın, çalışanların performansının ve üretkenliğinin artırılmasında olumlu etkileri 
olduğu görülmüştür. Çalışanlar doğal ışık ve manzaraya doğru bina âşıklıkları tercih etmektedir. 
Ayrıca, doğal aydınlatma kullanarak binanın enerji tüketiminin azaltılması da mümkün olmaktadır. Gün 
boyunca elektrik aydınlatmasına gerek duyulmadığından elektrik enerjisi tüketimi azalır. Enerjinin 
korunması sonucunda da, çevreye salınan zararlı atıkların neden olduğu asit yağmurları, hava kirliliği 
ve küresel ısınma da azaltılabilir [7].  
 
ANSI (American National Standards) ve IESNA (Illuminating Engineering Society of North America) 
büro tasarımlarını açık plan ofisler ve özel ofisler olarak iki grupta inceler. Açık plan ofislerde çalışanlar 
tek ortak çalışma alanında bulunmakta ve çeşitli iş ve aktiviteleri yürütmektedir. En uygun aydınlık 
değerlerinin belirlenebilmesi için özellikle iş konumlarının tanımlanması ve parıltı (ışıklılık) 
kontrastlarının mekanın genelinde düşünülmesi gerekmektedir. (ANSI/IESNA, 1993). Özel ofisler ise 
diğerlerine oranla daha küçük ve duvar/tavan bölmeleriyle tanımlanmış ve genelde tek kullanıcı için 
tasarlanmış mekanlardır. Parıltı (ışıklılık) kontrolü, doğrudan ve dolaylı kamaşmalar daha az 
olacağından daha az önemlidir; daha kolay tasarlanır. 
 
Büro binalarında ortak alanlar (giriş holü, merdiven, asansör koridor v.s.) atriyum içinde tasarlanabilir. 
Atriyum, binanın çekirdek kısmına doğal ışığı alabilmek için ve çevreleyen mekanları dış çevre ile 
bağlayabilmek için en etkili tasarım elemanıdır [11,12]. Atriyumun güneşe göre yönelimi, formu, 
çatısının ışık geçirgenliği, atriyumda bulunan yüzeylerin yansıtıcılığı ve günışığının atriyumu 
çevreleyen mekanlara kadar ulaşabilmesi bazı tasarım kriterlerini oluşturmaktadır [12]. Bürolarda 
çeşitli aktivitelere göre önerilen aydınlık seviyeleri Tablo 1’ de gösterilmiştir.  
 
Gerçek koşullar ve mevcut durumlar çeşitlilik göstereceği için tasarım aşamasında karar verilen 
aydınlık değerleri önerilen değerlerden fazla ya da az olabilir. Bire bir değerler uygulanamayabilir 
çünkü kullanıcıların görsel algısı farklılık gösterebilmekte ve ışığın kalitesi mekanda daha fazla yada 
daha az ışık gerektiğini belirleyebilmektedir.  Işığın kalitesi yüksek ise önerilen aydınlık değerleri 



  ___________________________________________ 813 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

yaklaşık %25 azaltılabilir ve ya kullanıcıların ortalama yaşı kırkın zerindeyse %35 artırılabilir. Bu tablo 
IESNA önerilen aydınlık değerleri tablolarından adapte edilmiştir [13].  
 
Çalışanların çalışma ortamları hakkındaki düşünceleri ve tercihleri ile ilgili araştırmalar yapılmış; 
bilgisayarla çalışanların ortalama 100-300 lux aralığında bir aydınlık düzeyini, diğerlerinin ise 300-600 
lux aralığını tercih ettikleri ortaya çıkmıştır [14].  
  
Bürolarda uygulanan farklı doğal aydınlatma sistemlerini açıklayabilmek için çeşitli örnekleri incelemek 
gerekmektedir. Bunlardan biri, Solihull’ da inşa edilen Arup Kampus ofis binalarıdır. Mümkün olduğu 
kadar fazla miktarda günışığından faydalanmak amacıyla bina kuzey-batı ve güney-doğu yöneliminde 
tasarlanmıştır. Bina, paralel olarak yerleştirilmiş 60’ şar metre uzunluğunda 24 metre derinliğinde iki 
 
 
Tablo 1. Bürolarda Gerçekleşen Eylemler İçin Aydınlık Değerleri [13] 
 

Eylemler        Footcandles* 
1. Genel aydınlatma  

    a. Ortak kullanım alanları (karanlık mekanlarla çevrili) 3 
    b. Kısa ve geçici ziyaretler için basit yönlenme (koridor) 8 
    c. Çalışma alanları  (sadece belli zamanlarda yapılan görsel iş) 15 
2. İş aydınlatması  
    a. Geniş çapta ve yüksek kontrast gerektiren görsel iş 
performansı için  30 

    b. Küçük çapta ve orta kontrast gerektiren görsel iş performansı 
için  75 

     c. Küçük çapta ve düşük kontrast gerektiren görsel iş performansı 
için  150 

 
katlı iki bloktan oluşmaktadır.  Işığın binanın alt seviyelerine kadar iletilmesini sağlamak amacıyla çatı 
ışıklıkları ve döşemelerde açıklıklar düşünülmüştür. Bina dışında ise,  çatı boyunca belli aralıklarla 
kapalı yüksek çıkıntılar yerleştirilmiştir. Ofislerin merkezlerine, iç kısımlarına günışığının geçmesi tepe 
ışıklığı gibi olan bu çatı çıkmaları ile olmaktadır (Şekil 1 ve 2).  Şekil 3’ te ise ofis binasının iç 
hacminde günışığının dağılımı görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 1. Arup Kampus, Ofis Binaları [15] 
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Şekil 2. Ofis Binası Maketinin Kesiti [15] 
 

 
 

Şekil 3. Ofislerin İç Hacminde Günışığı Dağılımı [15]. 
 
 

Kuzey doğu ve güneybatı cephelerinde, kamaşma problemlerini önlemek için cam yüzeyler mümkün 
oldukça azaltılmış. Binanın esas cephelerine bakan mekanlarda çalışanlar, elle çalışan ve kişilerin 
kendilerinin kontrol edebildiği güneş kırıcı storlu pencerelerin yakınında oturmaktadır. Söz konusu 
güneydoğu cephesi Şekil 4’ te görülmektedir [15].  
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Şekil 4. External Hand-Operated Louvers To The South East Elevation[15] 
 

Binalarda ışık kontrol sistemleri tasarımı için yapılan doğal aydınlatma performansı araştırmalarında 
ve doğal aydınlatma tasarımlarında, iç mekanların aydınlık seviyeleri, çalışma alanı aydınlık seviyeleri 
ve söz konusu aydınlık seviyelerinin hacim içinde dağılımı esas alınmaktadır [2, 9, 10, 11]. İç hacim 
çevresel konfor koşulları sağlanmaya çalışılırken binanın enerji kullanımının da düşürülmesi 
amaçlanmaktadır ve bu yönde araştırmalar yürütülmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı Task 31 
araştırma grubu çalışmaları dört farklı tema etrafında yoğunlaşmıştır. Bunlar kullanıcıların bakış açısı 
ve ihtiyaçları, aydınlatma sistemlerinin bütünleştirilmesi ve iyileştirilmesi, doğal aydınlatma tasarım 
elemanları ve binaların doğal aydınlatma performansı takip ağı ve tasarım desteğidir [4].  
 
Bir çalışmada,  binanın dış çeperine bakan ofisler için simulasyon yöntemine dayalı ısısal ve doğal 
aydınlatma analizleri yapılmış. Farklı cephe tasarımı alternatiflerinin (cam yüzey alanı, gölgeleme ve 
ışık kontrol elemanları ile) erken tasarım aşamasındaki ofis yapılarının ısısal ve doğal aydınlatma 
performansları üzerinde etkisi incelenmiş [16]. Başka bir çalışmada ise doğal aydınlatma 
etkenliklerine(verimliliklerine) göre binaların cephe tasarımlarının tarihsel gelişimine bakılmış, en 
güncel cephe teknolojilerinin binanın doğal aydınlık performasına olan etkisi incelenmiştir [17]. 
Kıschkoweit-Lopin (2002) çeşitli aydınlatma sistemlerini incelemiş, en uygun doğal aydınlatma 
sisteminin binanın gereksinimlerini karşılayacak şekilde seçilmesi gerektiği, aksi şekilde mekanların 
aşırı ısınması ve kamaşma problemlerinin (görsel konfor problemleri) oluştuğunu açıklamıştır [18].  
 
 
 
 
3. GÜNIŞIĞI AYDINLIK DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN YÖNTEMLER  
 
İyi ışıklandırılmış binaların tasarımı için, belirli noktaların aydınlık değerlerini belirleyebilmek için çeşitli 
tasarım araçları kullanılmaktadır. Bunlar, maketler, sayısal denklemler ve bilgisayar programlarıdır.  
 
 
3.1 Maket 
 
Ölçekli maket yöntemi, binaların doğal aydınlatma performanslarının değerlendirilmesi için geçerli bir 
yöntem olmaya devam etmektedir. Bu yöntem, bina içi aydınlık düzeyinin doğru olarak tahmin 
edilebilmesini sağlar.  Bu amaçla hazırlanmış bir maket, eğer benzer gökyüzü koşulları sağlanarak 
test edilirse, esas bina hakkında gerçeğe en yakın verileri sağlayabilir [10,  19]. Maket, binanın 
yeniden üretilmiş hali olarak kabul edilir. Bu nedenle de, temel bazı özellikler uygulandığında en basit 
ve taslak maketler bile sayısal değerler elde etmek için kullanılabilir. Tek bir tasarım elemanı bile 
değiştirilerek farklı koşulların karşılaştırılması yapılabilir [13, 19]. 
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Ancak maket tekniğinin de bazı dezavantajları bulunmaktadır. Makette kullanılan malzemenin ve 
işçiliğin maliyeti yüksek olabilir. Maketin yapımı ve test edilmesi için yeterli zaman olmalıdır. Maketi 
test etmek için uygun dış hava koşullarının sağlanmasını beklemek yada yapay gökyüzü sağlayıcıların 
(simülatör) olması ve yeterli ölçüm ekipmanının bulunması gerekir [13,19]. 
 
Maket yapımında dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Binanın tüm doğramaları en ince 
ayrıntısına kadar özenilerek detaylandırılmalıdır ve maket içine gereğinden fazla miktarda ışığın 
girmesi önlenmelidir. Malzemeler gerçek koşulu yansıtacak şekilde seçilmelidir. Yüzey 
yansıtıcılıklarının ve pencerelerde kullanılan camın ışık geçirgenliğinin uygun malzemeler seçilerek 
doğru olarak uygulanması gerekir. Opak duvarlar opak malzemelerle modellenmelidir. Maket oranları 
1:8 ile 1:32 arasında değişebilir.  Büyük maket yapımlarında 3/8 inch = 1 foot oranı en uygun oran 
olarak önerilmektedir [11, 13, 19]. Maketin çeşitli açılardan fotoğrafının çekilmesi gerekir ve maketin 
içindeki aydınlık seviyesinin ölçülmesi için aydınlık ölçer cihazlara ihtiyaç olmaktadır. Maketler, yapay 
gökyüzü koşulları altında test edilebilir. Ancak yapay gökyüzü oluşturmak hem pahalı hem de zordur. 
Çoğu zaman gerçek gökyüzü ve güneş, günışığı maketlerinin test edilmesi için kullanılır [13].  
 
Maketin iç ve dış aydınlık değerlerinin doğru ve yeterli bir şekilde ölçülmesi oldukça önemlidir. 
(Cosine-corrected and color-corrected) ışıkölçerler kullanılmalıdır. Cosine-corrected ışıkölçer farklı 
açılardan gelen ışığın düzleme 90 derecelik açıyla düşüyormuş gibi hesaplayarak ölçüm yapar. Color-
corrected olması ise insan gözüne uyum sağlayacak hassasiyeti sağlaması içindir [11].  
 

 
 

Şekil 5. 1/50 Ölçekli Maket Örneği [15] 
 

 
 

Şekil 6. Aydınlık Ölçüm Sensörlerinin Maket İçine Yerleşimi [15] 
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3.2 Bilgisayar Programları  
 
Binaların tasarım aşamasında aydınlatma sistemlerinin tasarımı için bilgisayar programlarının 
kullanımı gün geçtikçe zorunlu olmaktadır. Tasarımcılar doğru aydınlatma sistemlerini binaları için 
uygulayabilmektedir. Ancak, program kullanıcıları hala beklenen hata oranlarını tahmin edebilmekte 
zorluk çekmektedir. Bilgisayarların gelişmiş hesaplama kapasitesiyle, binaların enerji tüketimini 
minimize edebilmek için en uygun pencere büyüklüğü ve çeşidi bulunabilmektedir [6]. 
 
Bina tasarımcıları, günışığı aydınlatma tasarımı ilkelerini binalarına uygulamak için bu tür programları 
kullanabilir. Bina içinde belirlenmiş her bir nokta için belirli koşullar altında günışığı aydınlık değerleri 
programlar aracılığı ile tespit edilebilmektedir. Hacim içindeki aydınlık dağılımı incelenebilmektedir. 
Bilgisayar programları, binaların yıllık enerji tüketimini de tahmin edebilmekte; ayrıca da alternatif 
günışığı kontrol yöntemleri uygulanabilmektedir. Tüm bunlara ek olarak, güneşin konumu ve zaman ile 
ilgili de tahmin yapabilmektedir. Programların sayılan tüm becerileri kullanılarak gölgeleme elemanları 
(güneş kırıcılar) tasarımı ve görsel ve termal performans için planimetrik konfigürasyon çalışmaları 
yapılabilmektedir [7]. 
 
Doğal aydınlatma tasarımları ve araştırmalarında kullanılan belli başlı programlar şöyle sıralanabilir; 
3DStudioMax, Softimage, Maya, Light Wave 3D, Energy Plus, Lightscape, Relux Professional, 
Skyvision, Delight and OptiCAD. Genel olarak iki temel hesaplama yöntemi kullanılmaktadır; ışınsallık 
(radiosity) ve ışın izleme(raytracing). Farklı yüzey elemanlarının merkez noktalarının aydınlık 
(illuminance) ve parlaklık (luminance) değerleri ışınsallık yöntemi ile belirlenebilmektedir [4]. Bir 
ortamdaki yüzeylerin, yayılan (diffuse) ışığı emmelerini ve aralarında yansıtmalarının hesabı üzerine 
kurulu bir işlemdir. Işın izleme yönteminde ise gözlemcinin gözünden yayıldığı varsayılan ışık 
demetlerinin izlenerek yüzeylerin görselliği tanımlanmaktadır. Işın izleme tekniğinde, kaynağından 
çıkan ışınlar üç boyutlu ortam içinde takip edilir. Bu yöntem ile ışık hacim içindeki nesnelerin 
malzemelerine göre nesnelerden yansır veya kırınıma uğrar. Tüm yansıma ve kırınımlar hesaplamalar 
katıldığı için daha etkin bir yöntemdir [4]. 

 

 
 

Şekil 7. Lightscape Programı İle Modellenmiş Bir İç Hacim Örneği.(Lightscape) 
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3.3 Denklemler 
 
Denklemler aracılığı ile hesaplama yöntemleri, iç hacim koşullarının dışarı ile bağlantısı hakkında bilgi 
sağladığı için tasarımcılar tarafından kullanılmaktadır. Sonuçlar, dış aydınlık seviyeleri ile iç 
hacimdekilerin oranı kurularak ifade edilir. En temel formül günışığı faktörü (DF) olarak adlandırılır. 
[19]. 

 
e

i

E
E

DF ×= 100                                                                            (1) 

 
Yukarıdaki formülde Ei  iç aydınlık değeri, Ee ise dış aydınlık değeri, DF ise günışığı faktörünü ifade 
eder.  
 
İç hacimde herhangi bir noktanın günışığı aydınlık değeri, çok sayıda etkene bağlıdır. Bunlardan 
bazıları gök tipi ( açık, kapalı, yarı bulutlu gibi), pencerelerin ölçüsü ve konumu, cam tipi, nokta ile 
pencere arasındaki mesafe, dış engel durumu, yüzeylerin yansıtma katsayıları v.b. dir. Söz konusu 
parametreleri de içeren ve günışığı aydınlık değerinin hesaplanması için çeşitli denklemler 
önerilmektedir [19, 20]. 
 
 
 
 
4. GÜNIŞIĞI AYDINLIK DEĞERLERİNİN KESTİRİMİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞ MODELİ  
 
Bu çalışmada, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü C blok ofislerinin doğal aydınlık 
değerlerinin kestirimi için üç katmanlı ve ileri beslemeli (feed forward) yöntem ile yapay sinir ağ modeli 
Microsoft Excel programında kurulmuştur [21].Model kurulurken Excel elektronik çizelge (spreadsheet) 
yöntemi ile simpleks optimizasyon (simplex optimization) uygulanmıştır [22, 23].  Modelde toplam 13 
nöron girdi parametresi olarak, bir nöron de çıktı parametresi olarak kullanılmıştır. Girdi parametreleri 
gün, saat, dış hava sıcaklığı, nem, güneş ışınımı, UV indeks, UV doz, aydınlık ölçüm noktalarının 
pencereye uzaklığı, pencere sayısı, odaların yönü, oda boyutları, ölçüm noktaları ve katlar olmuştur. 
Doğal aydınlık değerleri ise çıktı parametresi olarak modele katılmıştır  (Tablo 2).  
 
Günışığı aydınlık değerlerinin tespit edilmesi için alan çalışması yapılmış, örnek binada odaların içinde 
tespit edilen referans noktalarının gün boyunca üç defa (saat 9.00, 12,00 ve 15,00 te) aydınlık 
değerleri portatif lüksmetre ile (aydınlık ölçer ile) ölçülmüş. Değerler oluşturulan tablolara kaydedilmiş 
ve binanın planına işlenmiştir. Aydınlık değerlerinin ölçümleri, CIBSE (1994) ölçüm yöntemine göre 
yapılmıştır. Ölçüm noktaları Şekil 8’ de binanın kat planında ve Şekil 9’ da kesitte gösterilmektedir. 
Ölçüm zamanı Kasım 2007 ile Ocak 2008 tarihlerini kapsamaktadır. Tüm hava koşulları (açık, kapalı 
ve bulutlu hava) sağlanmaktadır.  
 
Yapay sinir ağ modeli kurulurken, veriler iki gruba ayrılmıştır. İlki modelin öğrenmesi için (training), 
diğeri ise modeli test etmek (testing) için kullanılmıştır; toplam olarak 100 veri seti 14 parametre ile 
kurulmuştur. Bunlardan 13’ü girdi parametreleri, 14’üncü ise çıktı parametresidir. Model 10000 
iterasyon (her bir öğrenme seti için bir iterasyon denilmektedir) ile öğrenme işlemini tamamlamaktadır. 
Modelin performansı 10000’den daha düşük iterasyon sayısı için azalmakta, daha fazla iterasyon 
sayısı için de çıktı değerlerini ezberlemektedir. Modelin performansı, aydınlık hata yüzdesi ile 
hesaplanmıştır.  
 

            

( ) ( )100%
( )

E i T iIPE
T i
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                                                           (2) 
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Tablo 2.  Yapay Sinir Ağ Modelinde Kullanılan Değişkenler 
 

Girdi Değişkenleri Modelde kullanılan veriler 
 Minimum Maksimum 
Gün (1,2,3…….100) 1 114 
Saat (9.00, 12.00,15.00) 9.00 15.00 
Dış hava sıcaklığı(0C) 5.70 22.00 
Nem 29.00 89.00 
Güneş ışınımı 12.00 700.00 
UV Indeks 0.00 3.50 
UV Doz 0.00 0.19 
Aydınlık ölçüm noktalarının 
pencereye uzaklığı (m) 1 2 

Pencere sayısı (1,2,3) 1 3 
Odaların yönü(1= doğu; 2= batı) 1 2 
Oda boyutları(uzunluk/genişlik) 0.58 1.30 
Ölçüm referans noktaları (1=A1; 
2=A2;3=B1;4=B2) 

1 4 

Katların sayısı(1= zemin kat; 
2= birinci kat) 1 2 

Günışığı aydınlık değeri (lüks-lx) 9.40 1679.00 
 
 
 
 
5. SONUÇ 
 
Bu çalışmada, bürolar için günışığı tasarımının öneminden ve gün ışığı aydınlık değerlerinin tespit 
edilebilmesi için yöntemlerden bahsedilmiştir. Bürolarda konforlu ve verimli bir çalışma ortamı 
oluşturmak için günışığından faydalanılması ve doğal aydınlatmanın etkin biçimde tasarlanması 
gerekmektedir. Etkin bir doğal aydınlatma ile binanın enerji tüketiminin azaltılması ve çalışanların 
performansı ile üretkenliğinin artırılması da mümkün olmaktadır. İyi ışıklandırılmış binaların tasarımı 
sırasında belirli noktaların aydınlık değerlerini belirleyebilmek için maketler, sayısal denklemler ve 
bilgisayar programları gibi çeşitli tasarım araçları kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise örnek seçilen 
binadaki ofislerin aydınlık değerlerinin tahmin edilebilmesi için bir yapay sinir ağ modeli kurulması yeni 
bir yöntem olarak önerilmiştir.  
 
Model, % 2’lik hata payı ile aydınlık değerlerini doğru tahmin edebildiği için bu çalışmadan başarılı bir 
sonuç elde edilmiştir. Aydınlatma tasarımları ve araştırmaları için, çeşitli tasarım kriterleri, ölçekli 
maketler, bilgisayar programları ve sayısal hesaplama yöntemlerinin yanı sıra, yapay sinir ağ modeli 
uygulamasının da mimarlar ve araştırmacılar tarafından kullanılabileceği düşünülmektedir. Binaların 
günışığı performansının değerlendirilmesi çalışmalarında da faydalanılabilecek bir yöntem olabilir. 
Ayrıca, diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında mevcut binaların aydınlık değerleri ile ilgili geri bildirim 
almak için daha kısa süreli ve başarılı bir yöntem olduğu da düşünülmektedir.  
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Şekil 8. Ölçüm Noktalarının Binanın Planındaki Görünümü [21,23] 
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Şekil 9. Ölçüm Noktalarının Bina Kesitinde Gösterimi [21,23] 
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ÖZET  
 
Sıcak su üretmek için güneş enerjisi kullanımı evsel ve ticari uygulamalarda oldukça yaygınlaşmış ve 
ülkemizin çoğu bölgesinde kullanımının oldukça uygun olduğu gerek yapılan araştırmalar, gerekse 
ticari uygulamaların sonucu ortaya konulmuştur. Geleneksel güneş enerjisi sistemlerinde güneş 
enerjisi suya doğrudan verilmektedir. Güneş enerjisini su ısıtılmasında doğrudan kullanmak yerine, 
güneşi ısı kaynağı olarak ısı pompalarında kullanarak verimli sistemler elde edilmesi fikri araştırılmış 
ve geliştirilmiştir. Isı pompalarının su ısıtmak amacı ile güneş enerjisiyle birlikte kullanıldığı sistemlere 
güneş destekli ısı pompalı su ısıtıcıları (Solar assisted heat pump water heater (SAHP)) adı verilmiştir. 
Bu çalışmada, düşük enerji tüketimi ile sıcak su üretimi yapabilen güneş enerjisi destekli ısı pompalı 
su ısıtıcısı sisteminin tasarımının yapılması ve ilk örnek oluşturulması amaçlanmıştır. Tasarım için 
daha önce yapılan çalışmalar ve buhar sıkıştırmalı çevrim prensipleri incelenerek, güneş destekli ısı 
pompalarının teorik analizi yapılmıştır. Sistem tasarımında güneş kolektör buharlaştırıcı paneli ve 
diğer ısı pompası parçaları ayrık olarak tasarlanmıştır. Tasarımın ilk örneği oluşturmuş ve çeşitli 
koşullarda deneyler gerçekleştirilmiştir. Böylece, farklı koşullar altında ilk örnek incelenerek, sistemin 
uygunluğu ve verimliliği araştırılmıştır. Yapılan gerekli deneyler ve analizler sonucu elde edilen veriler, 
tasarlanan sistemin amaçlanan hedef için uygun ve oldukça verimli olduğunu göstermektedir.  
 
Anahtar Sözcükler: Güneş Enerjisi, Işınım, Isı pompası, Sıcak Su Üretimi 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The use of solar energy to produce hot water for domestic and commercial applications are quite 
common, and most regions of our country has been put in good place as a result of research and 
commercial applications. In traditional solar power systems, solar power is given directly to the water. 
Instead of using solar energy directly for water heating, heat pumps using solar energy as a heat 
source to obtain a productive system researched and developed the idea. Systems using heat pumps 
and solar energy for water heating was given the name solar-assisted heat pump water heaters 
(SAHP) . In this study, solar assisted heat pump water design in order to produce hot water with low 
energy consumption and prototype construction is intended to establish. And to design, the studies 
previously reviewed by the principles of steam compression cycle, the theoretical analysis is made of 
solar-assisted heat pumps. System design of solar collector panels and other heat pump evaporator is 
designed as discrete parts. Designed and created the prototype of experiments were carried out in 
various conditions. Thus, under different conditions were examined prototype, the system's suitability 
and efficiency were investigated. As a result of experiments and analysis required configuration data 
obtained from the designed system is very efficient and is suitable for the intended target is. 
 
Key Words: Solar Energy, Heat Pump, Hot Water Production 
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1.GİRİŞ 
 
Enerji kaynaklarının tükenmesi, fosil yakıtlarının çevreyi kirletmesi ve elektrik fiyatlarındaki artış 
nedeniyle, ilgili araştırmalar dünyanın çevre yapısına zararı olmayan yeni enerji kaynaklarının 
kullanılması üzerine yoğunlaşmıştır. Güneş, diğer alternatif enerji kaynağı seçeneklerinden bir adım 
öne çıkmaktadır. Bunun nedeni güneş yapısı itibariyle sınırsız, kullanımı ile çevreye zarar vermeyen 
bir enerji kaynağı olmasıdır. Günümüz modern yaşamının önemli ihtiyaçlarından olan sıcak su 
tüketiminin doğal sonucu olarak ortaya çıkan sıcak su üretmek için kullanılan enerjinin maliyeti, evsel 
ve ticari uygulamalarda azımsanmayan bir yer tutmaktadır.  
 
Son yıllarda sıcak su üretmek için güneş enerjisi kullanımı evsel ve ticari uygulamalarda oldukça 
yaygınlaşmış ve ülkemizin çoğu bölgesinde kullanımının oldukça uygun olduğu gerek yapılan 
araştırmalar, gerekse ticari uygulamaların sonucunda ortaya konulmuştur. Bununla birlikte, güneş 
enerjisinin direkt olarak su ısıtılmasında kullanılması yerine, ısı pompaları kullanılarak verimli sistemler 
elde edilmesi fikri bazı araştırmacılar tarafından araştırılmış ve geliştirilmiştir. Isı pompalarının su 
ısıtmak amacı ile güneş enerjisiyle birlikte kullanıldığı sistemlere güneş destekli ısı pompalı su 
ısıtıcıları (Solar assisted heat pump water heater (SAHP)) adı verilmiştir.  
 
Güneş kolektörünün kullanılması ile ısı pompasının kullanması gereken güç, hava kaynaklı ısı 
pompası sistemlerine göre azalır. Diğer bir açıdan bakıldığında, güneş destekli ısı pompalı su ısıtıcıları 
hava kaynaklı ısı pompalı su ısıtıcılarının performansını arttırmak amacı ile geliştirilmiş tasarımlar 
olduğu düşünülebilir. Hava kaynaklı ısı pompalı su ısıtıcıları buharlaştırıcı ile ortam havasından ısı 
çeker ve bunu suya aktarır. Ancak, ortam havası sıcaklığının çok düşük olduğu durumlarda ısı 
pompası verimliliği azalır. Bu yüzden, ısı kaynağı olarak havayı kullanan buharlaştırıcı yerine güneş 
ışınımları kullanan buharlaştırıcı kullanımı sistem performansını arttırmak için akılcı bir yol olacaktır. 
Güneş enerjisi destekli ısı pompaları iki ayrı tasarımda karşımıza çıkmaktadır. Bu tasarımlardan, 
geleneksel güneş enerji destekli ısı pompalarında genellikle hava veya suyun çevrim akışkanı olarak 
kullanıldığı kapalı çevrimli güneş kolektörü vardır. Isı pompası ve güneş kolektörü birbirinden 
ayrılmıştır. Güneş kolektöründe ısıtılan hava veya su ısı pompasının ısı kaynağı olarak kullanılır. 
Böylece, ısı kaynağının sıcaklığı arttırılmış olur.  
 
Bununla birlikte, direkt-genleşmeli ısı pompalarında (Direct Expansion Solar Assisted Heat Pump 
Water Heater (DX-SAHP)), kolektör ve buharlaştırıcı bir ünitede birleştirilmiştir ve yoğuşturucudan 
gelen çevrim akışkanı buharlaştırıcı olarak kullanılan kolektörde güneş enerjisi ile buharlaşmaktadır. 
İçinden çevrim akışkanı geçen bu tip güneş kolektörlerine ‘’kolektör buharlaştırıcı paneli’’ adı verilir. 
DX-SAHP’ler geleneksel SAHP’lere göre birçok avantaj içerir. Bu avantajlar, üst düzey termodinamik 
performans, düşük sistem maliyeti ve daha uzun kolektör ömrü olarak özetlenebilir. Bu yüzden, 
araştırmalarda ve çalışmalarda DX-SAHP tasarımları daha çok öne çıkmaktadır.  
 
Direkt genleşmeli güneş destekli ısı pompalı su ısıtıcılarında, soğutucu akışkanın güneş ışınımı ile 
buharlaşması nedeniyle ortam sıcaklığından daha yüksek sıcaklıkta çalışmasından dolayı ısı pompası 
verimliliği daha yüksek olur. Güneş enerjisi açısından düşünülürse, oldukça düşük sıcaklıklarda 
buharlaşan soğutucu akışkan kolektörde dolaştığından tipik güneş enerjili sistemlere göre daha 
yüksek kolektör verimliliği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, güneş destekli ısı pompalı su 
ısıtıcılarının geleneksel hava kaynaklı ısı pompalı su ısıtıcıları ve geleneksel güneş enerjili sistemlere 
göre daha yüksek performansta olacaktır [1]. 
 
 
 
 
2. ISI POMPALI SU ISITICISI TASARIMLARI 
 
Güneş destekli ısı pompalarının tasarımlarının gelişmesinde, hava kaynaklı ısı pompalı su ısıtıcı 
tasarımları öncü rol oynamıştır Hava kaynaklı ısı pompalı su ısıtıcılarının mevcut performanslarının 
daha da arttırılması için çeşitli araştırmalar yapılmış ve güneş enerjisinin ısı pompası ile birlikte 
kullanılması durumunda verimliliğin artacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu konuda çalışmalar, havayı ısı 
kaynağı olarak kullanan ısı pompası buharlaştırıcıları yerine güneşi direkt olarak ısı kaynağı olarak 
kullanan buharlaştırıcı-kolektör panelleri tasarımlarının geliştirilmesi yönünde yoğunlaşmıştır. DX-
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SAHP’ler, Rankine soğutma çevrimi ve buharlaştırıcı olarak kullanılan güneş kolektöründen 
oluşmuştur. Çevrim akışkanı buharlaştırıcı içinde güneş enerjisini absorbe ederek buharlaşır. Ancak, 
çevre havası kolektör sıcaklığından daha düşük ise, tasarım ve çalışma koşullarına bağlı olarak, ısı 
kolektör yüzeyinden çevre havasına geçebilir. Fakat uygun Rankine soğutma çevrimi ve kolektör 
tasarımı ile belirli çalışma şartlarında kolektör yüzeyinden ortama ısı kaybından çok, ısı ortamdan 
kolektöre çekilebilir. Bu durumda çevrim akışkanı ısı enerjisini güneş ışınımlarından ve ortam 
havasından alarak buharlaşır ve böylece ısı pompası için ortam havası da güneş ışınımları yanında ısı 
kaynağı olarak kullanılmış olur. 
 
Direkt genleşmeli ısı pompalı su ısıtıcı kavramı ilk olarak Sporn ve Ambrose tarafından 1955 yılında 
ortaya konulmuştur. Direkt genleşmeli güneş destekli ısı pompalı su ısıtıcıları birçok araştırmacı 
tarafından günümüze kadar incelenmiştir. Soğutucu akışkan kullanan kolektörler Chaturvedi et al. 
(1982), Aziz et al. (1999) ve değişik buharlaşma sıcaklıklarında ısı pompalarının performansı Morrison 
(1994), Chaturvedi et al. (1998), Ito et al. (1999), Hawlader et al. (2001), Chyng et al. (2003), Kuang et 
al. (2003) gibi değişik araştırmacılar tarafından teorik ve deneysel olarak incelenmiştir. 
 
Şekil 2.1’de DX-SAHP su ısıtma sistemin basit şematik gösterimi verilmiştir. Sistem, buharlaştırıcı 
olarak kullanılan güneş kolektörü, sıcak su tankı içerisine batırılmış yoğuşturucu, termostatik 
genleşme valfi ve hermetik tip kompresörden oluşmuştur. 
 

 
 

Şekil 2.1. Direkt Genleşmeli Isı Pompalı Su Isıtıcısı Temel Bileşenleri 
 
 
 
 
3. DENEY SİSTEMİNİN TANITIMI 
 
Güneş enerjisi destekli ısı pompalı su ısıtıcısı ilk örneği iki ayrık gruptan oluşturulmuştur. İç ünite, su 
deposu üzerine monte edilmiş kompresör ve depo içine batırılmış yoğuşturucu, ısı pompasının diğer 
çevrim parçaları, dış ünite ise kolektör buharlaştırıcı paneli ve termostatik genleşme valfi olarak 
tasarlanmış. Bu iki ayrık ısı pompası grubu 80 cm uzunluğunda boru ile birleştirilmiştir (Şekil 3.1). 
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Şekil 3.1. Isı Pompası İç ve Dış Ünite Temel Şeması 

 
 
3.1. Deney Sistemi İç Ünite Çevrim Parçaları 
 
Suyu depolamak ve ısıtmak için 80 litre hacimde 1mm kalınlıkta krom saçtan yalıtımlı silindirik sıcak su 
tankı kullanılmıştır. Su deposu üzerine kompresör, sıvı deposu, filtre kurutucu, gözetleme camı 
konulmuştur. Şekil 3.2‘de gösterilen su deposunun üç ayrı noktasından sıcaklık ölçümü için 
termometre cepleri oluşturulmuştur. Tank, üç adet tekerlekli ayaklar üzerinde durabilmektedir. Şebeke 
suyu giriş vanası, çekvalf/filtre ve su sayacından sonra deponun alt seviyesinden 3 cm yukarıdan 
depoya giriş yapmakta sıcak su ise silindirik deponun üst seviyesinin 2 cm altına bağlanan çıkış 
vanasından alınmaktadır. Depo üzerinde ayrıca sistemin elektrik sayacı ve kumanda panosu monte 
edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 3.2. Su Deposu (80 lt) 
 
Sistemde basit etkili tek pistonlu hermetik tip L’Unite Hermetique CAJ 4461 Y model kompresör 
kullanılmıştır. +7,2°C buharlaşma ve 54,5°C yoğuşma sıcaklığı için 1569 Watt kompresör kapasitesi 
vardır. Hesaplamalarda 25 m bulunan 3/8’’ yoğuşturucu boru boyu, iç yüzeyi yivli boru kullanılarak 17 
metreye düşürülmüş helisel olarak kıvrılmış 45 santim uzunluğunda 10 cm çapında 30 sargılı iki parça 
halinde birleştirilerek su tankı içerisine batırılmıştır. Yoğuşturucu için yivli boru kullanılması ile ısı 
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transfer yüzeyi arttırılmıştır. Ayrıca düz boruya göre daha kısa yoğuşturucu elde edilmiş ve tank 
içerisine uygun yerleşimi sağlanmıştır (Şekil 3.3).  
 

 
 

Şekil 3.3. Kompresör, Sıvı Deposu, Filtre Kurutucu ve Gözetleme Camı, Helisel Kıvrılmış Yoğuşturucu 
Kompresörden çıkan basıncı ve sıcaklığı yüksek çevrim akışkanı yoğuşturucuda ısıyı suya vererek 

yoğuşturucu çıkışında sıvı deposunda (1 litre) toplanır. Sıvı deposu çıkışı ¼ boruyla kaynaklı bağlantılı 
filtre (0,035litre), kurutucu ve nem gösterme kapasiteli gözetleme camı mevcuttur. 

 
 

3.2. Deney Sisteminin Dış Ünite Çevrim Parçaları 
 
Kolektör buharlaştırıcı paneli girişinde termostatik genleşme valfi kullanılan sistemde, çevrim 
akışkanının buharlaştırıcı çıkış sıcaklığı valf kuyruğu tarafından hissedilip buharlaştırıcı üzerindeki ısıl 
yüke bağlı olarak çevrim akışkanının buharlaştırıcı çıkışındaki kızgınlığı sabit bir değerde kalacak 
şekilde çevrim akışkanı debisini ayarlamaktadır. 
 
Sistemde kullanılan kolektör buharlaştırıcı paneli yüzeyi, binaların güneş gören güney ve batı 
yönlerindeki ara kat yüzeylerinde kullanımı için kolektör yüzey içerisinde kullanılan düz kanatlı 60 cm 
uzunluğunda 12 adet 3/8’’ bakır boru 55o açı ile seri olarak birbirlerine bağlanmıştır. Bu sıralama 
kolektör buharlaştırıcı paneli yan yüzeyine güneş ışınımlarının kanatlı bakır borulara olabildiğince dik 
gelmesini sağlamaktır. Kanatlı bakır borular bir panjur gibi sıralanarak toplayıcı yüzeyin güneş 
ışınımının olmadığı ve gece ortamında çevre havasından maksimum düzeyde ısı transferi 
gerçekleştirmesi için düzenlenmiştir. Buharlaştırıcı yüzeyi 1 m2, uzunluğu 143 cm, eni 70 cm ve dik 
duvar yüzeyinden 5 cm öndedir. Genleşme valfinden sonra kolektör buharlaştırıcı paneli içerisinde 
basıncı düşürülen sıvı fazındaki çevrim akışkanının dış yüzeyden güneş ışınımından ve çevre 
havasından ısı çekerek kızgın buhar haline dönüşmesi sağlanmaktadır (Şekil 3.4). 
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Şekil 3.4 Kolektör Buharlaştırıcı Paneli Bina Montajı 
 
 
 
 
4. DENEY SONUÇLARI 
 
Direk genleşmeli ısı pompalı su ısıtıcısı ile yapılan çalışmalar neticesinde sistemin su ısıtma 
performansını elde etmek için depo içindeki suyun başlangıçtaki düşük sıcaklığından termostatın 
ayarlandığı sıcaklığa ısıtılmasıyla veriler elde edilmiştir. Bu deney için, değişik hava şartlarında 
sistemin performansı değerlendirilmiştir. Isı pompası ısıtma tesir katsayısını bulmak için Eşitlik 1 
kullanılabilir. 
 

T

su
IP W

Q
COP =                       (1) 

suQ  depo içindeki suyun, ilk başlangıç sıcaklığından termostatın kapandığı son sıcaklığa ulaşmak için 

ihtiyaç duyduğu enerjidir. Eşitlik 2 ile ihtiyaç duyulan enerji değeri bulunabilir. TW  sistemin tükettiği 
elektrik enerjisidir. 

sususu hmQ Δ⋅=                                                    (2) 
 
Eşitlik 2’de, sum  depo içindeki su kütlesi (kg) ve suhΔ  sıcaklık aralığındaki entalpi farkıdır (kJ/kg). Oda 
sıcaklığına yakın sıcaklıklarda suyun özgül hacmi 0,001 m3/kg alınabilir. Depo içinde 80 litre su 
bulunduğundan belirtilen özgül hacim için su kütlesi 80 kg olacaktır [2]. 
 
 
4.1 Parçalı Bulutlu Havada Elde Edilen Veriler 
 
Sistem ile parçalı bulutlu havada yapılan deneyde, 2 saat 55 dakika 6 saniyede, 18 oC ortalama 
sıcaklığında bulunan su 53,3 oC ortalama sıcaklığa ısıtılmıştır. Bu süre içinde 1.61 kWh elektrik 
enerjisi tüketilmiştir. Sistemin ısı pompası ısıtma tesir katsayısını 2.04 olarak gerçekleşmiştir. Deney 
ile ilgili şekiller ve deney verilerini içeren çizelge aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 4.1. Parçalı Bulutlu Hava İçin Sıcaklık Değerleri Değişimi 
    

 
 

Şekil 4.2. Parçalı Bulutlu Hava İçin COPIP Değişimi 
 

 
 

Şekil 4.3. Parçalı Bulutlu Hava İçin Işınım Değerleri Değişimi 
 
 

4.2 Açık, Güneşli Havada Elde Edilen Veriler 
 
Açık, güneşli bir havada yapılan deneyde, 1 saat 30 dakika 32 saniyede, 19 oC ortalama sıcaklığında 
bulunan su 54,8 oC ortalama sıcaklığa ısıtılmıştır. Bu süre içinde 0,944 kWh elektrik enerjisi 
tüketilmiştir. Sistemin ısı pompası ısıtma tesir katsayısını 3.53 olarak gerçekleşmiştir. 
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Şekil 4.4. Açık Güneşli Hava İçin Sıcaklık Değerleri Değişimi 
    

 
 

Şekil 4.5. Açık Güneşli Hava İçin COPIP Değişimi 
 

 
 

Şekil 4.6. Açık Güneşli Hava İçin Işınım Değerleri Değişimi 
 
 
4.3 Sağanak Yağmurlu Havada Elde Edilen Veriler 
 
Sağanak yağmurlu bir havada yapılan deneyde, 5 saat 26 dakika 6 saniyede, 18 oC ortalama 
sıcaklığında bulunan su 53.7 oC ortalama sıcaklığa ısıtılmıştır. Bu süre içinde 2,839 kWh elektrik 
enerjisi tüketilmiştir. Sistemin ısı pompası ısıtma tesir katsayısını 1.17 olarak gerçekleşmiştir. 
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Şekil 4.7. Sağanak Yağmurlu Hava İçin Sıcaklık Değerleri Değişimi 
    

 
 

Şekil 4.8.Sağanak Yağmurlu Hava İçin COPIP Değişimi 
 
 
 

5. SONUÇ  
 
Bu çalışmada, güneş enerjisi destekli ısı pompası ile bir ailenin ihtiyacı olan sıcak su (55 oC, 80 lt) 
üreten bir sistem tasarımı ve oluşturulması üzerine çalışma ve incelemeler yapılmıştır. Tasarlanan ilk 
örnek ile yapılan deneylerde uygun şartlarda ısı pompası ısıtma tesir katsayısı 3 değerinin üzerinde 
çıkmıştır. Bu durum, güneş enerjisi destekli ısı pompalarının su ısıtma amaçlı kullanılmasının ülkemiz 
şartlarında çok verimli ve enerji tüketiminde başarılı sonuçlar elde edileceğini göstermektedir.  
 
Su ısıtmada yaygın olarak kullanılan elektrikli su ısıtıcıların verimliliği ısı pompalı su ısıtıcılarına göre 
çok düşük olmasından dolayı, elektrikli su ısıtıcıların yerine ısı pompalı su ısıtıcıları kullanılmasının 
yaygınlaşması ve ticari üretiminin başlaması enerji yönünden dışa bağımlı ülkemiz adına kayda değer 
enerji tasarrufu sağlayacaktır. Kurulum maliyetinin yüksek olması nedeniyle ısı pompalı su ısıtıcısının 
diğer su ısıtma sistemlerine göre toplum tarafından genel kabul görmesi açısından sıkıntılar ortaya 
çıkabilir. Bunun için kurulum yapılacak bölge, bina ve tasarımın uygun şekilde belirlenmesine dikkat 
edilmesi sistem başarısı için çok önemlidir.  
 
Tasarlanan güneş enerjisi destekli ısı pompalı su ısıtıcısının kolektör buharlaştırıcı panelinin portatif 
olması nedeniyle konutların güneş alan yan yüzeylerine bir ayrık klima dış ünitesi gibi takılabilir. 
Güneş enerjisi destekli ısı pompası sistemlerinin ticari ve aile tipi uygulamalar için; çamaşırhaneler, 
bulaşıkhaneler, restoranlar, oteller, moteller, hastaneler, okullar ve çoklu ailelerin kaldığı apartmanlar 
kullanımının uygun olacağı yerlerdir. Karmaşık kurulumlardan ve kontrol sistemlerinden kaçınılarak 
basit tasarımlar ve kurulumlar tercih edilmelidir. Isı pompalı su ısıtıcı kolektör buharlaştırıcı panelinin 
maksimum ışınım alacağı yere yerleştirilmelidir. Su depolama tankları büyüklüğü ısı pompalı su ısıtıcı 
kapasitesine uygun tasarlanmalıdır.  
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Fonksiyonel olan bu sistem üzerinde estetik tasarım çalışmaları ile endüstriyel ürün haline 
getirilebileceği de belirlenmiştir. Yurt dışında üretimle ısı pompalı su ısıtıcısı sistemleri, ulusal bilgi 
birikimleriyle ülkemizde de tasarlanılabilir. Üretici firmaların konuya eğilmeleri ve enerji etkin su ısıtma 
sistemlerinden olan ısı pompalı sistem teknolojisini daha da geliştirerek kullanmaları gerekmektedir. 
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ÖZET 
 
Su, Hava, Karbondioksit,  Hidrokarbonlar ve Amonyak, “Doğal Soğutkanlar”  olarak anılmaktadır. 
  
Su ve havanın soğutkan olarak kullanıldığı çevrimler, açık ve kapalı sistemlerle, çevre kirliliğine ve 
aşırı küresel ısınmaya yol açmayan çözümler sağlamaktadır. 
 
Karbondioksit, geliştirilen yeni kompresör tipleri ile gittikçe daha çeşitli uygulama alanlarına 
girmektedir. 
 
Hidrokarbonlar, petrol rafinerileri ve petrokimya tesislerinde eskiden beri; büyük soğutma sistemlerinde 
soğutkan olarak kullanılmaktaydı. Şimdilerde küçük soğutmada, evsel uygulamalarda hidrokarbonlar 
ve bunların karışımları daha geniş uygulama alanı bulmaktadırlar. 
 
Büyük soğuk depolama tesislerinde ve sanayi soğutmasında yaygın bir soğutkan olan amonyak, 
günümüzde süpermarket soğutması ve ısı pompalarında güncel uygulama örnekleri sunmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Doğal soğutkanlar,  soğuk hava çevrimi, su buharı kompresörü, dalga rotoru 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Water, Air, Carbondioxide, Hydrocarbons and Ammonia, are called as “Natural Refrigerants”. 
 
The refrigeration cycles with the water and air as refrigerant are facilitating such solutions which do not 
cause contaminations and severe global warming effects.  
 
Carbondioxde is getting more application solutions with the new developed (high pressure) 
compressors.  
 
Hydrocarbons were already used as refrigerant at large refrigeration systems in petroleum refineries 
and petrochemical plants. Nowadays the hydrocarbons and their mixtures  are becoming common at 
hausehold refrigeration applications and heat pumps. 
 
Ammonia was already a preferred refrigerant for large refrigerated stores and industrial refrigeration. 
Lately it is also being more convenient at supermarket refrigeration systems and heat pumps. 
 
Key Words: Natural refrigerants, air cycle, steam compressor, wave rotor 
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1. GİRİŞ 
 
Küresel ısınmanın ve atmosferik bozulmaların tahminlerden daha hızlı gelişmesi, tüm sanayi 
sektörlerinde olduğu gibi, soğutma sektöründe de enerji verimliliğinin arttırılması ve hava kirlenmesinin 
mümkün olan en düşük düzeye indirilmesi konularında araştırma geliştirme çalışmalarını ve 
uygulamaları arttırmıştır. Soğutma sistemlerinde doğal soğutkanların kullanımı, ancak enerji verimliliği 
de sağlanarak gerçekleşmelidir. Ozon tabakasına zarar vermeyen HFC (HidroFluoroCarbon)’ lar ve 
bunların muhtelif karışımları arasından bazıları daha fazla tercih edilen soğutkanlar arasına 
girmişlerdir. Bunlardan halen en çok kullanılanlar arasında R134a, R407C, R404A, R410A sayılabilir. 
Uygulama sıcaklığı ve soğutma kapasitesine göre, her birinin daha avantajlı olduğu çözümler vardır. 
Bu konudaki gelişmelerin henüz sonu gelmemiştir. 
 
Ancak, bu soğutkanların yapay olarak elde edilmeleri ve işlevlerini tamamladıktan sonra, herhangi bir 
şekilde atmosfere salınacak olmaları, çoğu zaten atmosferde bulunan doğal soğutkanlara olan 
kullanma eğilimini arttırmaktadır. Çünkü yapay soğutkanların çevre ve canlılar için doğurabilecekleri 
tehlikeler iyi bilinmemektedir.  Geçmişten bu güne kullanılagelmekte olan hava, su, karbondioksit, 
hidrokarbonlar-bunların karışımları-, ve amonyak; soğutma sistemlerinde ve ısı pompalarında değişik 
uygulama alanları bulmaktadır. 
 
 
 
 
2. HAVANIN (R729) HAVA ÇEVRİMİNDE SOĞUTKAN OLARAK KULLANIMI 
 
 
2.1. Giriş 
 
Yirminci Asrın ilk yıllarında Soğuk Hava Çevrimli - SHÇ (air cycle) sistemler gemilerde ve gıda üretimi 
ile muhafazasında kullanılmışlar, fakat kısa zaman sonra yerlerini soğuk buhar çevrimi ile çalışan 
sistemlere terk etmişlerdi. 1959 yılından itibaren jet tahrikli yolcu uçaklarında iklimlendirme soğutması 
ve kargo uçaklarında bozulabilecek malların soğutulması için SHÇ uygulandı,[1],[2]  Şekil 1’de 
basitleştirilmiş bir uçak soğutma sistemi şeması ve bu işlemin T,S diyagramındaki teorik çevrimi 
görülmektedir. Bu açık bir çevrim olup, şekildeki 1 durumunda KM ana kompresörü çıkışından alınan 
bir miktar yüksek basınçlı hava, uçak soğutma sisteminde kullanılmak için çekilir. 2 durumundaki sıcak 
hava HE ısı eşanjöründe ana kompresör giriş tarafından çekilen hava vasıtasıyla soğutulduktan ve AT 
genleşme türbininde genleştirildikten sonra; soğumuş olarak, kabin içine sevk edilir. Genleşme türbini 
AF soğutma havası fanını tahrik eder. Bu sistem uçak yerde iken, kabin soğutmasına da uygundur. Bu 
durumda uçak ana kompresörü durmakta olduğundan, basınçlı havayı temin için, küçük bir yardımcı 
türbo kompresör kullanılır. 
 

 
 

Şekil 1. Soğuk Hava Çevrimine Göre Çalışan Sistem Şeması ve Çevrimin (T,S) Diyagramında 
Görünümü  
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2.2. Soğuk Hava Çevriminin Kara Araçlarında Kullanımı 
  
Uçaklardaki uygulamalar ve patlamalı motor türbo şarjörlerindeki teknolojik gelişmelerden sonra, kara 
taşıma araçlarının soğutmasında da SHÇ uygulamasına geçildi. Geliştirilen paket sistemler, 
Almanya’da hızlı trenlerde denendi.[3] ABD’de de vagonların serinletilmesi için paket üniteler 
geliştirildi. Tramvaylar ve elektrikli tren vagonlarında bu sistemlerin yaygınlaşması beklenmelidir. 

 
Şekil 2’de Alman yüksek hızlı treni ICE 2.2 ye takılan ve SHÇ’ne göre çalışan kompakt ünitenin yapısı 
görülmektedir. Tablo 1’de ise, hava çevrimli sistem ile R12 veya R134a kullanan vagon klimaları çevre 
etkileri açısından karşılaştırılmaktadır. Buradan görülebileceği gibi, hava çevrimli sistem, daha önce 
kullanılan sistemlerle aynı miktarda enerji sarf etmektedir. Hava çevrimli sistemin bir başka avantajı, 
bakım işlerinin diğerlerinden daha kısa sürede ve düşük maliyetle yapılabilmesidir. 
 

 
 

Şekil 2. ICE 2.2 Serisi Hızlı Trenler İçin Almanya’da Geliştirilen Soğuk Hava Çevrimli Kompakt Ünite  
 
 

Tablo 1. Hızlı Tren Klimalarında Göreceli Enerji Tüketimi ve TEWI sayıları [3] 
   
Tren tipi Sistem Enerji faktörü TEWI  kg CO2/yıl 
ICE 1 
ICE 2 
ICE 2.2 

R12 ayrık(split) sistem 
R134a sistemi 
Hava çevrimli ünite 

1,2 
1,0 
1,2 

111700 
 31200 
 26400 

 
 
R134a kullanan tren iklimlendirme sistemlerinden atmosfere olan kaçakların halihazırda mevcut 
soğutkan şarjının % 60’ı mertebesinde olduğu dikkate alınırsa, TEWI  “Toplam Eşdeğer Isıtma Etkisi” 
’nin  hava çevrimi için, R134a sisteminden de daha az olduğu görülür. 
 
Alman ünitesinde birbirine direkt akuple bir asenkron elektrik motoru, türbo kompresör ve genleşme 
türbininden meydana gelen yüksek devirli direkt akuple bir grup kullanılmıştır. ABD ünitesinde ise, 
Şekil 3’ te görüldüğü gibi, yüksek devirli bir elektrik motoru ile tahrik edilen bir radyal türbo kompresör 
ile, bir genleşme türbini ile tahrik edilen turbo fan bulunmaktadır. 
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Şekil 3. ABD’de Demiryolu Vagonlarının İklimlendirilmesi İçin Geliştirilen Paket Ünitenin Yapısı 
 

İngiltere’deki bir araştırma gurubunca [4] gıda sanayinde kullanım alanları bulabilecek; SHÇ ile çalışan 
sistemler geliştirilmektedir. Projede, hem soğutma, hem de ısıtma amaçlı olarak kullanılabilecek paket 
üniteler amaçlanmaktadır. Bunlar soğutma ve ısı pompası kombinasyonu olarak yüksek bir 
performans katsayısı (COP) sağlayacaktır. Prototipin yüksüz test çalışmasında genleşme türbininin 
çıkışında -114 OC, kompresör çıkışında ise + 221 OC sıcaklık ölçülmüştür. Buna göre, işletme 
sırasında dondurma tünelinde - 64 OC, ısıtma tünelinde +150 OC elde edilebilecektir. 
 
Yine İngiltere’deki bir araştırma grubunca, bir donmuş gıda nakliye TIR’ı üzerindeki paket soğutucunun 
gövdesi kullanılarak üretilen hava çevrimli bir paket ünite ile yapılan denemelerde cihazın tatmin edici 
bir şekilde çalışarak -20 OC sıcaklıkta 7,8 kW soğu ürettiği ve bu kapasitenin konvansiyonel 
soğutucuya göre % 8 bir fazlalık gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak, dizel motoru tahrikli makinenin 
yakıt sarfiyatının oldukça fazla olduğu görülmüştür. Sistem kısmi yükte çalıştırıldığında; yakıt sarfiyatı 
orijinal soğutucuya göre % 200’ den % 80’e düşmüştür. Sistem elemanlarının optimize edilmesi ile 
tahrik enerjisinin düşürülebileceği ve pratikte soğutucunun çalışma süresinin büyük bir bölümünün 
kısmi yükte olduğu göz önünde bulundurulursa, hava çevriminin bu sistemlerde de kullanılabileceği 
açıktır. Seri üretimin başlaması ile şimdilik daha yüksek olan maliyetlerin düşmesi beklenebilir.[5] 
 
ABD Kaliforniya’daki bir firma, dünyada ilk ticari, hava çevrimi ile çalışan, 5 ton (17,58 kW) soğutma 
kapasiteli, paket tip soğutucuları satışa çıkarmıştır. İki farklı tipten biri – 20 F (- 18 C) diğeri – 75 F (- 
59,4 C) sıcaklığındaki muhafaza depolarını soğutmaktadır. Soğuk havanın üniteden çıkış sıcaklıkları 
sırasıyla – 65 OF (- 53,9 OC) ve – 120 OF (- 84,4 OC)’ dir.  
 
 
 
 
3. R718 SU SOĞUTKAN OLARAK MEKANİK SIKIŞTIRMALI BUHAR ÇEVRİMİNDE KULLANILIR 
 
 
3.1. Giriş 
 
Soğutkan olarak su, ozon tabakasına zarar vermeyen (ODP=0), küresel ısınmayı etkilemeyen 
(GWP=0), doğal, temiz ve tehlikesiz bir alternatiftir. Açık çevrimde çok eski zamanlardan beri 
kullanılan bir maddedir.  Absorpsiyonlu ve adsorpsiyonlu (dessicant) soğutma sistemlerinde de su, 
soğutkan görevi görmektedir.  Akışkan buzlu suyun ikincil (sekonder) soğutkan olarak kullanımı 
uygulamaları artmakta ve çeşitlenmektedir. Ancak biz burada suyun R718 kod numaralı soğutkan 
olarak soğutma sistemlerinde kullanımına ait daha yeni uygulamaları sunmak istiyoruz.[5] 
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3.2. R718 Suyun Mekanik Sıkıştırmalı Soğuk Buhar Çevriminde Soğutkan Olarak Kullanımı 
 
Son yıllarda suyun klasik kompresyonlu soğuk buhar çevriminde (MSBÇ) kullanılması konusunda 
gelişmeler olmuştur. Güney Afrika’da ve Hindistan’da madenlerin iklimlendirme soğutması ve bilhassa 
merkezi ısıtma ile soğutmanın bir arada yapıldığı ısı pompası sistemleri için örnek uygulamalar 
görülmektedir. (Şekil 4) 
 

 
 

Şekil 4. R718 Soğuk Buhar Çevrimli Su Soğutucu (Çiller) Prensip Şeması 
 
Su ile soğuk buhar çevriminin gerçekleştirilmesinde en büyük problem, basıncın çok düşük ve suyun 
özgül hacminin çok büyük olmasıdır. Yüksek debili kompresör olarak radyal veya aksiyal türbo 
kompresörler söz konusu olmaktadır. Burada kullanılacak olan kompresörün emiş debisi diğer 
soğutkanlara göre çok büyüktür. (HFC kullanılan sistemlerin 200 katı), Basınç oranı alt ve üst 
sıcaklıklara bağlıdır. Buna göre, sıkıştırma basınç oranı 1,8-2,1 alçak, 2,1-2,5 orta, >2,5 yüksek olarak 
kabul edilmektedir. Büyük hacimdeki alçak yoğunluklu buharların sıkıştırılmasında türbo 
kompresörlerin kullanılması gereklidir. (Su için buhar ejektörlü sıkıştırma, ancak bol ve ucuz buhar 
sağlanırsa mümkündür.) Yaygın uygulamalarda kullanılan bu tip kompresörlerin rotor çapları da 
oldukça büyüktür. (1,3 – 2,6 m) 
 
Şekil 4’teki uygulamada yatay silindirik bir vakum tankı içine yerleştirilmiş olan R718 kompresörlü su 
soğutucunun şeması görülmektedir. Bu şema aynı zamanda ısı pompası uygulamaları için de 
geçerlidir. [7] Aynı sistem açık çevrim olarak da yapılabilir. Ancak o zaman sistem içindeki vakumun 
muhafazasına uygun devreler öngörülmelidir.  
 
Genel kullanma sıcaklıkları için, yukarıda verilen sıkıştırma oranlarında, şemada gösterildiği gibi, iki 
kompresör kademesi olması gerekmektedir. Şekil 5’te bu sistemde gerçekleştirilen MSBÇ çevriminin 
basınç-entalpi (p,h) diyagramındaki aşamaları görülmektedir. 
.  
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Şekil 5. İki Kademeli, Ara Soğutmalı Türbo Kompresörle Gerçekleştirilen MBSÇ Çevriminin p,h 
Diyagramındaki Aşamaları 

 
Çeşitli MBSÇ uygulamalarında bu kompresörlerden çok sayıda kullanılmıştır. Şekil 6’da bu kompresör 
rotorlarının ana ölçüleri verilmiştir.[6] Açık (karışımlı) kondenser ve buharlaştırıcılar kullanıldığında, ısı 
transferi için gerekli sıcaklık farkları 1 K ‘den azdır. Bu da yüksek bir sistem performans katsayısının 
(COP) elde edilmesini sağlamaktadır.[7,8] Şekil 6’da görülen, 2,6 – 1,3 m çaplı rotorların iki kademede 
kullanıldığı geleneksel kompresörler Tablo 2’de verilen soğutma kapasitelerini sağlamaktadırlar. 
Bunların uygulama alanları arasında deniz suyundan tatlı su eldesi, akışkan buz (ice slurry) eldesi ve 
evaporasyon sistemleri sayılabilir. Ayrıca, bu kompresörler, Hindistan ve Güney Afrika’daki altın 
madenlerin serinletilmesinde –birkaç MW’a varan kapasitelerde- kullanılmıştır. Bu türbo kompresörler, 
yüksek devirli ve büyük çaplı olmalarına karşın, buhar yoğunluğunun düşük olması nedeniyle kanatları 
ince molibden levhalarından esnek olarak imal edilmektedir. 
 
 
Tablo 2. .Kullanım Sıcaklıklarına Göre 2 Kademeli Açık Sistem Kapasiteleri 

 
Kullanım şartları 

Sıkıştırma basınç oranı 
Yaklaşık soğutma 

kapasitesi MW 
9 OC çıkış sıcaklığında soğuk su - Orta  2 

Buz üretim sistemleri - Yüksek  3 
7 OC çıkış sıcaklığında soğuk su - Yüksek 6 

 

 
 

Şekil 6. Esnek Kanatlı Santrifüj Su Buharı Kompresörü Rotoru 
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Son yıllarda geliştirilen yeni bir tasarım sayesinde, düşük yoğunluktaki su buharının sıkıştırılmasında 
kullanılan radyal türbo-kompresör rotorunun emişindeki sabit yönlendirici kanatlar yerine, farklı devirde 
dönen bir ön rotor ve bir ana rotor dizaynı ile; verim, kapasite ve imalat bakımından büyük avantaj 
sağlanmıştır. (Şekil 7) Ön rotor kompozit faserlerden, ana rotor radyal istikamette yerleştirilmiş ince 
molibden levhalardan veya kompozit faserden imal edilmektedir. [9],[10]  
 

 
 

Şekil 7. Farklı Devirlerde Dönen Ön Rotor ve Ana Rotordan Oluşan Türbokompresör Kademe Çarkı 
  

 
Şekil 8a’da MBSÇ çevrimli bir soğutma sisteminin prensip şeması görülmektedir. Sistemde iki 
kademeli bir kompresör kullanılmaktadır. 
 
Bu sisteme 3 girişli bir kondens  (şok) dalga rotoru eklenmesi ile sıkıştırmanın bir bölümü rotora 
aktarılmakta ve kompresör kademe sayısı bire indirilmektedir. Bu da sistemin maliyetini oldukça 
düşürmektedir. Şekil 8b’de kondens dalga rotorlu sistemin şeması, Şekil 9’da bu rotorun yapısı 
görülmektedir. Kondens şok dalgası rotorunda kompresörden gelen kızgın buharın sıkıştırılması, 
soğutulması ve yoğuşması işlemleri; tek bir dinamik prosesle gerçekleşmektedir. [11] 
 
 

     
 
Şekil 8a. İki Kademeli Türbo Kompresörlü,   Şekil 8b. Kondens Dalga Rotorlu MSBÇ Sistem Şeması 
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Şekil 9. Kondens (şok) Dalga Rotorunun Yapısı 
 
 
 
 
3. R744 -  CO2  - KARBONDİOKSİT UYGULAMALARI 
 
 
3.1. Giriş 
 
R744’ün soğutma sahnelerine dönüşü, bugün hızla devam etmektedir. 100 yıldan fazla bir zaman 
önce, bu madde öncelikle gemilerdeki soğutma tesislerinde kullanılmaya başlamıştı. Çünkü bu 
soğutkanla çalışmak (yüksek basınç dışında) rahattır. CO2 Yanıcı ve zehirli olmadığı gibi ucuzdur, 
temini kolaydır. Ozon tabakasına hiçbir etkisi yoktur. (ODP=0) Küresel ısıtma/sera etkisi çok düşüktür. 
(GWP=1) Diğer soğutkanlarla karşılaştırıldığında, düşük sıcaklıklardaki isentropik ve volumetrik 
verimleri daha yüksek, hacimsel (volumetrik) özgül soğutma kapasiteleri ise çok yüksektir. (-5/-30 OC) 
şartlarında R744 – R717’ye (amonyak) göre 1/9 oranında daha küçük kompresör süpürme hacmi 
gerektirir. Onun için, kompresör silindirleri ve boru kesitleri aynı oranda küçülmektedir. Tek 
termodinamik problemi, kritik noktadaki sıcaklığının düşük, (31,4 C) basıncının yüksek (72,9 bar) 
olmasıdır. Bu bakımdan, R744 ile gerçekleştirilen soğuk buhar çevrimleri kritik üstü ve kritik altı olarak 
iki grupta açıklanır. 
 
Gemilerde R744 kompresörlerinin kullanımı, bu soğutkanın tarihçesine ışık tutmaktadır [12]. 20. 
Yüzyılın başlarında gemilerdeki soğutma sistemlerinin büyük çoğunluğunda soğutkan olarak R744 
kullanılmakta idi. 1930’dan sonra bunun yerini yavaş yavaş CHFC’ ler aldı. 1940 yılında gemilerdeki 
R744 kompresörü oranı % 80 iken, 1960’da bu oran % 40’a düşmüştü. 1950 yılından sonra R744 
soğutma kompresörü imalatına son verildi. 1980 yılında gemilerde hiçbir R744 tesisi kalmamıştı.[13] 
Tabii, karadaki tesislerde R744’ün HCFC’ler lehine terk edilmesi, kondenser basınçlarının çevre 
sıcaklıkları ile birlikte artması sonucu performans katsayısının  (COP) süratle düşmesi nedeniyle daha 
hızlı oldu. 
 
Bugün ise, birçok firma R744 kompresörleri ve sistem elemanları üretimine geçmiştir. (Bunun yanında 
R744 ile çalışan kompakt soğutma üniteleri üreten çok sayıda firma vardır. Bu sistemlerde diğer 
soğutkanlarda olduğu gibi, levha tipi ısı eşanjörleri kullanılmaktadır. AB’de 2011 den sonra otomobil 
klimalarında HFC’lerin kullanılması yasaklanmıştır. Çin ve Japonya başta olmak üzere birçok tanınmış 
otomobil üreticileri R744 kullanan oto klima sistemlerine geçmek üzere çalışmalar yapmaktadır. 
Gemilerde donmuş muhafaza soğutma sistemleri düşük sıcaklık kaskad kademesinde R744 
kullanmaktadır. R744 ile kritik üstü olarak gerçekleştirilen çevrimde, gazın kompresörden çıkış 
sıcaklığı oldukça yüksektir. Bu durumda 90 OC ye kadar sıcak su elde etmek mümkündür. Bu soğutma 
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sistemi bilhassa gıda işleme ve dağıtım işletmeleri için elverişlidir. R744 ısı pompaları uygulamaları 
kritik üstü çevrimle gerçekleşirken, yüksek COP değerleri elde edilmektedir.[14]  
 
 
3.2. Güncel R744 Uygulamaları 
 
R744, kaskad sistemde R717 veya R290 ile düşük sıcaklık kademesinde kullanılmaktadır. Şekil 
10’daki şemada görünen sistem, 2002 yılından bu yana süpermarket derin soğutucularında direkt 
buharlaşmaya geçilmesi ile Avrupa’daki süpermarketlerde büyük bir kabul görmüştür. Süpermarket 
soğutma merkezlerinde azaltılmış soğutkan şarjlı R717 veya R290 paket üniteleri kullanılmaktadır. Bu 
husus ünitede, plakalı eşanjörler ve R717 ile tam karışabilen sentetik yağ kullanılması sayesinde 
mümkün olmuştur. Gıda üretim ve muhafaza soğuk depoların donmuş muhafaza ve dondurma 
tünelleri bölümleri, (-18/-40 OC) kaskad R744 kademesi ile daha düşük enerji sarf etmektedir.  Kaskad 
sistemin üst sıcaklık kademesinde, bilhassa kuzey Avrupa’da R290 kullanılmaktadır.  

 

 
 

Şekil 10. R717 – R744 Kaskad Soğutma Sistemi Şeması 
 
- Süpermarket soğutmasında R744-HFC soğutkanlarla kaskad soğutma paket üniteler seri 

üretimi de yapılmaktadır. Resim 11 de görülen çok kompresörlü paket ünite modern bir 
R407c/R744 kaskad grubunu içermektedir.  

 

 
 

Şekil 11. Süpermarket Soğutmasında Kullanılan R407c/R744 kaskad Kademeli Paket Grup 
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- Açık ve yarı hermetik kompresörler yanında otomobil klimalarında kullanılacak R744 
kompresörü ve diğer parçalar denenmiş ve yeni modellere uygulanması başlamıştır Ayrıca 
küçük soğutma için (-15/+7,2 OC) hermetik R744 kompresörleri geliştirilerek üretime geçmiştir 
(Resim 12) 

 

  
 

Şekil 12. Otomobil Klima Sistemleri İçin R744 Kompresörü ve Hermetik Kompresör 
 

- R744 ile kritik üstü çevrimlerde yüksek basınç tarafındaki ısıyı kullanarak 90 OC ye ulaşan 
sıcaklıklarda su elde edilebilmektedir. Isı pompası ve soğutucunun birlikte çalışma durumunda 
performans katsayısı (COP=5) değerine yükselmektedir. Şekil 13’te kritik altı ve kritik üstü 
çevrimler (T,S) diyagramı üzerinde görülmektedir. 

- R744’ün derin dondurucu sıcaklıklarında ikincil akışkan olarak kullanımı diğer akışkanlara göre 
avantajlıdır. Böylece süpermarket tesislerinde düşük sıcaklık kademesinde maksimum 25 bar 
basınçta sıvı CO2 dolaşımı soğutucularda daha kararlı ve problemsiz bir çalışma 
sağlamaktadır. Sirkülasyon bir CO2 pompasıyla yapılmaktadır.[15] 

- Askeri taşıt iklimlendirme soğutmasında R744 öncelik kazanmaktadır. 
 

 
 
Şekil 13. Tek Kademeli R744 Soğuk Buhar Çevrimlerinin (T,S) Diyagramında Görünüşü. Solda Kritik 

Altı, Sağda Kritik Üstü Çevrimler 
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4. HİDROKARBONLAR VE KARIŞIMLARI İLE YAPILAN UYGULAMALAR 
 
 
4.1. Giriş 
 
Hidrokarbonlar havayla yanıcı ve patlayıcı karışım yapan maddeler olmalarına rağmen, gerekli 
önlemlerin alınması durumunda soğutma sistemlerinde soğutkan olarak kullanılmaya devam 
edilmektedir.[16] R170 - Etan, R290 - Propan, R600 - n-Bütan, R600a - İsobütan ve R1270 - Propilen 
saf hidrokarbon soğutkanlar sayılmaktadır. R402A, R403A, R403B, R406a gibi R290 içeren ve 
muhtelif ticari isimlerdeki R600 veya R600a içeren HFC karışımları, Avrupa’da zamanla kullanımdan 
kaybolacaklardır. 
 
1993 yılından başlayarak, Kanada, Avustralya, ABD gibi ülkelerde, yukarıda bahsedilen muhtelif 
hidrokarbonlar ve karışımları, üretimi ve satışı yasaklanan CFHC’lerin yerine özel küçük hacimli 
basınçlı kap ambalajlar içinde HC12, HC12a, HC22, HR12, HR22, gibi kodlar ve bir takım markalarla 
pazarlanmışlar ve gazı kaçan soğutucularda alternatif olarak kullanılagelmişlerdir. 
 
Avustralya ve ABD’de HC karışımlarının R12 veya R22 yerine kullanılması yasak olmasına rağmen, 
bu karışımların satışı serbest kalmıştı. CFC sınırlamalarının başladığı tarihten sonra, yeni üretilen 
soğutma sistemlerinde HFC veya doğal soğutkanlar kullanıldı. Avrupa’nın büyük bir kısmında Çin’de 
ve Hindistan’da buzdolabı, sebil, şişe soğutucu gibi küçük soğutucularda HC’ler kullanılmaktadır. 
Klima ve ticari soğutucularda ise, emniyet yönünden CFC’ler ve bunların karışımları kullanıldı. Kuzey 
Avrupa ülkeleri ise tamamen doğal soğutkanlarda kaldılar. Hâlihazırda, ABD’den gayrı tüm ülkelerde 
tüm bilinen markalar, buzdolaplarında enerji sarfiyatının CFC’lerden daha düşük olması; ucuz ve 
temini kolay olmaları nedeniyle, gerekli önlemleri alarak (bu anlamda geliştirilmiş norm, direktif ve 
yönetmeliklere uyarak) HC karışımlarını kullanmaktadırlar. Danimarka’da özel havalandırma önlemleri 
alınan ayaküstü gıda satış yerlerindeki tüm soğutucu ve ısı pompalarında HC dolgulu soğutucular 
kullanılmaktadır.[17]    
  
Tablo 3’te saf hidrokarbon soğutkanların diğer doğal soğutkanlarla birlikte çevreye olan etkileri ve 
zehirlilik sınırları verilmiştir. 
 
 
Tablo 3. Doğal Soğutkanların Çevreye Olan Etkileri 
 

Soğutkan 
Cinsi 

Kimyasal 
Formül 

ODP 
[R11=1] 

GWP(100 yıl)) 
[CO2=1] 

Yanıcılık Zehirlilik eşiği 
[ppm] 

R717 NH3 0 0 + 50 (25) 
R600a C4H10  0 3 + 1000 
R290 C3H8 0 3 + 1000 

R1270 C3H6 0 3 + 1000 
R170 C2H6 0 3 + 1000 
R744 CO2 0 1 - 5000 

. 
 
4.2. Halen Devam Etmekte Olan Uygulamalar 
 

- Yanabilir soğutkanlarla ilgili olarak evlerde kullanılabilir soğutuculara ait elektrik standartları 
geliştirilmiş ve AB direktifleri çıkarılmıştır. Genellikle çeşitli soğutucuların evlerde 
kullanılabilirlikleri dolgu miktarı ve elektrik malzemeleri ile ilgili direktiflerle düzenlenmektedir. 
Bu konudaki gelişmeler devam etmektedir.[16]  

- Ev tipi buzdolaplarının şarj miktarının düşük tutulması ve buharlaştırıcının soğutulan hacmin 
dışında bırakılarak herhangi bir kaçağın kullanılan soğuk hacme yayılması önlenmekle; 
patlayıcı karışım oluşması olasılığının sıfırlanması sayesinde, R600a - İzobütan kullanımı 
mümkün olmaktadır. 

- Dış ünitenin açık havada, iç ünitenin konut içinde havalandırılan bir ortamda olduğu konut tipi 
iki parçalı ısı pompalarında R290 kullanılmaktadır. 
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- Kuzey Avrupa ülkelerinde Kaskad soğutma sistemlerinin ön kademesinde azaltılmış soğutkan 
dolgulu R290 sistemleri Amonyağa tercih edilmektedir.  

- Gerekli önlemlerin alındığı özel makine daireleri veya koruma altındaki açık alanlarda 
azaltılmış HC dolgulu, daha büyük soğutma sistemleri kurulabilmektedir. 

 
 
 
5. R717 -  AMONYAK, YENİ ÇÖZÜM VE UYGULAMALAR 
 
 
5.1. Giriş  
 
R717 ile çalışan ilk soğutma makinası absorpsiyonlu tipte idi ve patenti 1859 yılında Fransız Ferdinant 
Carré tarafından alınmıştı. Amonyaklı soğuk buhar çevrimiyle çalışan soğutma sistemleri 1900 
yılından itibaren soğuk depolarda ve et kombinalarında yaygınlaştılar. Orta ve büyük kapasitedeki 
soğutma sistemlerinde amonyak kullanımı 1930 sonrasında HCFC’lerin bulunmasından sonra da 
devam etti. Bilhassa büyük soğuk depolarda, gıda, meşrubat ve süt işleme tesislerinde, merkezi 
soğutmalı kimya fabrikalarında günümüze kadar uygulamaları artarak devam etti. 
 
Çünkü R717 yanıcı ve zehirli olması ve ayrıca, sınırlı bir karışım oranı aralığında hava ile patlayıcı 
karışım oluşturmasına rağmen, termodinamik ve ısı transferi ile ilgili fiziksel özellikleri bakımından 
ideal bir soğutkandır.  Havadaki çok düşük oranlarda dahi, insanlar tarafından kokusu kolayca 
algılanabilir olduğundan, tehlike büyümeden tedbir alınabilmektedir. Geçmişte amonyaklı soğutma 
tesislerinde meydana gelmiş; zarar verici olaylar çok nadirdir. Sadece büyük tedbirsizlikler ve hatalar 
karşısında meydana gelmiş zararlar olmuştur. 
 
Tablo 4’de R717’nin, insanlara zararlı etkilerinin oluştuğu, havadaki karışım oranları verilmiştir. 
 
 
Tablo 4. Amonyağın İnsanlara Zararlı Etkilerinin Oluştuğu Oranlar [18] 
 

Havadaki NH3 oranı [ppm] Etki 
5 Kokunun farkına varılması 

25 Yanma hissi başlangıcı 
50 Burun, gözler ve boğazda yanma 

Uzun süreli etkilenmede alışma 
100 Bronşlarda ve göz konjonktivinde kızarma 
500 Solunum zorluğu 

3500-5000 Kısa süreli tesirden sonra öldürücü 
Deriyle temas (suda % 50) Yanma, kabarcık oluşumu 

 
Gelişmeler ve uygulamalar göstermektedir ki, amonyak bütün zararlı olasılıklara rağmen, risk analizleri 
ve kaza istatistikleri doğrultusunda, diğer avantajları nedeniyle, halen yaygın olduğu kullanım 
alanlarında; çağımızın getirdiği diğer alternatif soğutkanlarla beraber kullanılmaya devam 
edilecektir.[19]  
 
 
5.2. Güncel Uygulamalar 
 
--R717 kullanılan soğutma sistemlerinde dolgu miktarının azaltılması konusunda uygulamalar 
geliştirilmiştir. Böylece risk analizlerinde olumsuzluk olasılıkları büyük oranda düşürülmüştür.  
 
-R717 soğutkanı ile tam karışabilen yağlar konusundaki çalışmalar sonucu, bazı sentetik yağlar 
kullanıma geçmiştir. PAO (PolyAlfaOlefin) Böylece NH3‘lü soğutma sistemlerinde yağın kompresöre 
dönüş sorunları çözülmüştür. Bu sorunun çözülmesi ile; yukarda belirtilen dolgu miktarı azaltılması 
olayı gerçekleşmiştir.[20] 
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-Yarı hermetik tipte amonyak kompresörleri geliştirilmiştir. Bu kompresörlerin R717 tesislerinde 
kullanılmaya başlaması ile risk faktörü bir kademe daha azalmaktadır. 
 
-Amonyak kullanılan daha küçük soğutma kapasiteli gruplar yapılması konusunda çalışmalar 
sürdürülmektedir. 
 
-R717 kullanılan soğutma sitemlerinde soğutkan dolgu miktarını azaltıcı önlemler arasında, dalgıç 
buharlaştırıcı serpantinler yerine, duşlu serpantinler kullanımı uygulanmakta, ayrıca plakalı eşanjörler 
tercih edilmektedir.[21] 
 
-Sistemden ani ve büyük miktardaki kaçak olasılıklarını ortadan kaldırmak için, gerekli rezerve 
soğutkanın yüksek basınçlı sıvı tankları yerine, alçak basınç tarafındaki sıvı ayırıcılarda saklanması 
tercih edilmektedir. 
 
-R717’nin küçük soğutma kapasiteli ticari soğutucularda kullanılması için yapılan çalışmalar başarılı 
olmuştur. Bu konuda yeni gelişmeler beklenebilir.[22]  
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Enver YALÇIN 
Sabri SAVAŞ 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Amonyak ve freon soğutucu akışkanlı tüm soğutma sistemlerinde gaz (soğutucu akışkan) kaçağı 
sorunu olduğu gibi, emme tarafı vakuma inen tüm soğutma sistemlerinde, amonyak soğutucu 
akışkanlı soğutma sistemleri öncelikli olmak üzere, soğutma devresine atmosfer havası sızma sorunu 
da mevcuttur. 
 
Soğuk depoculukta; soğuk muhafaza sıcaklığı ±1°C, donmuş muhafaza sıcaklığı ise -18°C ila -20°C 
sıcaklık değerinde olup, şoklama sıcaklığı ise -25ºC ila -28°C sıcaklık değerindedir. 
 
Oysa bazı soğuk depolarda öncelikli reklam amacı ile -40°C şoklama sıcaklığı serlevha olarak yazılı 
bulunmaktadır. -40°C şoklama sıcaklığı elde etmek için asgari -45°C ila -50ºC soğutucu akışkan 
buharlaşma sıcaklığına ihtiyaç vardır. 
 
Soğutucu akışkan amonyağın atmosfer basıncında buharlaşma sıcaklığı -33°C olup, -45°C 
buharlaşma sıcaklığında; 0,10226 – 0,054061 = 0,046199 MPa, -50ºC buharlaşma sıcaklığında ise, 
0,10226 – 0,040559 = 0,06170 MPa vakum değerine düşülecek ve böylece soğutma devresine hava 
sızıntısı olmasına yol açılacaktır. 
 
Bu bildiride, amonyak soğutucu akışkanlı soğutma devrelerinde, olası sızma atmosfer havasının 
tahliye sistemleri ile, soğutma devresine atmosfer havasının sızmasının önlenmesi veya 
sınırlandırılması konularında, açıklayıcı ve detay bilgiler verilecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: soğutma sistemleri, hava sızıntısı, hava tahliyesi. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Similar to all the systems with Ammoniac and Freon cooler fluid, with the gas leakage (cooler fluid) 
problem, in all the cooling systems with suction side down to vacuum, as a priority in ammoniac cooler 
fluid cooling systems, there is also an atmospheric gas leakage problem to cooler circuit. In cold 
warehousing, cold maintenance temperature is ±1°C, frozen maintenance temperature is between -
18°C to -20°C and the quick-freezing temperature is -25 º C to -28 ° C. Whereas in some other cold 
warehouses, with the aim of advertisement as a priority, quick-freezing temperature is -40°C, written 
on panel. To get -40°C quick-freezing temperature, minimum -45°C to -50ºC cooler fluid evaporation 
temperature needed. Ammoniac as the cooler fluid, has the evaporation temperature in atmosphere is 
-33°C. Vacuum rate will be reduced to “0,10226 – 0,054061 = 0,046199 MPa” in -45°C evaporation 
temperature; and “0,10226 – 0,040559 = 0,06170 MPa” in the -50ºC evaporation temperature. 
Thereby, that will cause to air leakage to cooling circuit. With this bulletin, explanatory and detailed 
information will be given about air evacuation systems of probable leaked atmospheric air in cooling 
systems with ammoniac as the cooler fluid, and also prevention or limitation of atmospheric air 
leakage to cooling system. 
 
Key Words: cooling systems, air leaks, air discharge. 
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GİRİŞ 
 
Amonyak soğutucu akışkan olarak, aslında ve esasta ideal bir soğutucu akışkan olup, ancak, 
uygulamada çözümü ve bilinmesi gerekli önemli özellikler arz eder. Şöyle ki; 
 
1- Amonyak soğutucu akışkan, soğutma uygulamasında, yapımı özellik arz eden çelik ve çelik 
alaşımı tesis ve teçhizat gerektirir.  
 

2- Örneğin +50°C ve +60°C yoğuşma sıcaklıklarında, 20,7 atm. ve 26,6 atm. gibi yüksek 
yoğuşma basıncı verdiğinden, su soğutmalı kondanser kullanılmasını ve bu arada da gerekli hallerde 
ve çoğunlukla su soğutma kulesi kullanılmasını, zorunlu kılar. 
 

3- Şekil-1’de verilen tek kademeli bir amonyaklı soğutma sisteminin LnP–h Mollier 
diyagramından izleneceği üzere;  +35°C yoğuşma ve -10°C buharlaşma sıcaklığında soğutma 
kompresörünün basma sıcaklığı +96°C gibi makul bir değerde iken, +35°C yoğuşma ve -35°C 
buharlaşma sıcaklığında ise soğutma kompresörünün basma sıcaklığı +165°C gibi çok yüksek sıcaklık 
değerine ulaşmaktadır. Böylesine çok yüksek bir sıcaklık değeri ise, soğutma kompresörünün yağlama 
yağını etkisiz duruma getirecek ve ayrıca aşırı sıcaklık, öncelikle yatak malzemesinde olmak üzere 
soğutma kompresöründe önemli sorunlar oluşturacaktır. 
 

4- Bu nedenle, ön soğutma ve soğuk muhafaza ile, şoklama ve donmuş muhafaza  koşullarında, 
amonyaklı soğutma sistemleri çift kademeli olarak dizayn edilip, imal ve monte edilirler. Böyle bir çift 
kademeli soğutma devresinin çalışma durumu Şekil-2’de verilen LnP-h Mollier diyagramı üzerinde 
açıklanmıştır. Bu diyagram üzerinden izleneceği üzere; normal bir çift kademeli amonyaklı soğutma 
devresinde makul ölçülerde yoğuşma ve buharlaşma sıcaklığı; yüksek kademe devresinde +35°C/-
10°C olup, alçak kademe devresinde ise -10°C/-35°C kabul edilebilir. Bu durumda alçak kademe 
kompresörünün basma sıcaklığı +40°C gibi makul bir değere inmekte ve emme (buharlaşma) basıncı 
ise 0,95 kg/cm² basınç değerini, yani 0,05 kg./cm² gibi makul bir vakum değerini korumaktadır. 
 

5- Reklam amaçlı olarak amonyaklı bazı soğuk depolarda şoklama sıcaklığı -40°C olarak 
serlevha halinde verilmekte, oysa; böylesi bir şoklama değerine inmek için çift kademeli amonyaklı 
soğutma devresinin alçak kademe tarafında soğutucu akışkan buharlaşma veya alçak basınç 
kompresörünün emme sıcaklığının -50°C gibi çok düşük bir değerde olması ve en önemlisi, alçak 
kademe buharlaşma ve kompresör emme basıncının 0,42 kg./cm² bir basınç veya 0,58 kg./cm² gibi 
çok düşük bir vakum değeri sergilemesi, çift kademeli amonyaklı soğutma devresinin, alçak kademe 
devresinin buharlaşma ve emme hattı boyunca alçak basınç kompresörü de dahil olmak üzere, 
soğutma devresine atmosfer havası sızma veya nüfus etme temayülü gösterecektir. 
 

6- Soğutma kompresörlerinde kullanılan yağlama yağı, soğutucu akışkan amonyak için absorbe 
(emici) özellik taşır.Bu nedenle soğutma kompresöründe mevcut yağlama yağı belirli bir miktarda 
amonyak ihtiva eder ve dolayısı ile, soğutma kompresörünün emme ve basma olayı sonucu sirküle 
eden soğutucu akışkan amonyak, kompresör yağlama yağını da beraberinde sürükleme temayülü 
gösterir. Böylesi bir durumu önlemek için amonyaklı soğutma devrelerinde kompresör çıkışına bir 
otomatik yağ ayırıcı mutlaka tesis etmek gerekir. 
 

7- Ayrıca, soğutma kompresörünün herhangi bir nedenle stop etmesi veya stop ettirilmesi 
durumunda, kompresör karterinde mevcut yağlama yağı bol miktarda soğutucu akışkan amonyak 
ihtiva edeceğinden, kompresörün tekrar hareketi durumunda; soğutma kompresörünün silindirlerinde 
tehlike arz eden likit amonyak vuruntu olayı olacaktır. İşte bu nedenle, soğutma kompresörü aniden 
stop ettirilmez, ancak, yavaş yavaş ve kompresör karter basıncı en çok 0,05 kg./cm² vakum değerine 
indirilmek kaydı ile, stop ettirilir. Böyle bir stop sırasında karter basıncının aşırı vakuma inmesi de 
kompresör boğaz körüğünden (mekanik salmastrasından) ve ayrıca emme hattından soğutma 
devresine atmosfer havasının sızmasına veya nüfusuna sebep olur. 
 

8- Yukarda konu edildiği vechile stop ettirilen amonyaklı soğutma kompresörünün emme ve 
basma vanaları tamamen kapatılır. Amonyaklı soğutma kompresörünün tekrar hareketi sırasında ise, 
önce basma vanası açılır ve kompresör hız alırken emme vanası da yavaş yavaş açılır. Böylece, 
kompresör karterinde mevcut ve yağlama yağınca absorbe edilmiş likit amonyak, vuruntuya neden 
olmadan, amonyaklı soğutma kompresörü, devreye alınmış olur. 
 

9- Kompresör yağlama yağında olduğu gibi, aynı zamanda su da soğutucu akışkan amonyak 
için, bir absorbe edici, hem de aşırı ölçüde bir absorbe edici özellik taşır. Amonyak NH3, 14+3 = 17 
k.mol ağırlığındadır. Su H2O, 2+16 = 18 k.mol ağırlığındadır. Bu durumda sadece buhar durumları için 
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kıyaslama yapılacak olursa, amonyak buharının su buharından 17/18=0,945 oranında ve değerinde 
daha hafif olduğu görülmektedir. Ayrıca atmosfer havası 28,96 k.mol ağırlığında olup, yine bu 
durumda sadece buhar durumları için amonyak buharı atmosfer havasından 17/28,96=0,587 oranında 
ve değerinde daha hafif olacağı da görülmektedir. Ancak,  sıvı amonyak doğal olarak, amonyak 
buharından ve atmosfer havasından daha ağır olacaktır. 
 

10- Suyun soğutucu akışkan amonyak için bir absorbe edici, hem de aşırı ölçüde absorbe edici 
özelliklerinden dolayı, amonyaklı soğutma sistemlerinde, amonyak kaçağı olması durumunda, soğuk 
depo zeminine su püskürtülür ve böylece çevre ve çalışanlar korunmuş olur. Atmosfer havasının ve bu 
arada amonyak buharının sıvı amonyaktan hafif olması, amonyaklı soğutma sistemlerine sızarak 
nüfuz eden atmosfer havası, soğutma devresinin üst hacimlerinde soğutucu akışkan amonyak buharı 
ile beraber bulunur veya sirküle eder. Böylesi bir durum, soğutma devresine sızarak nüfuz eden 
atmosfer havasının tahliyesine imkan sağlar. Ayrıca, suyun soğutucu akışkan amonyağı, bilhassa 
buhar durumundaki ve bilhassa sızıntı durumunda bulunan atmosfer havası ihtiva eden amonyak 
soğutucu akışkan buharını absorbe etme ve emme vasıfları da, amonyaklı soğutma devresinde 
mevcut sızıntı atmosfer havasının tahliyesine yardım etme zemini de hazırlar. 
 

11- Amonyak soğutucu akışkanlı soğutma sistemlerinde, gerekli durumlarda, örneğin soğutma 
kompresöründe bakım, onarım ve revizyon için, önce kompresör vakuma alınır ve hemen emme ve 
basma vanaları kapatılır. Ancak, vakum altında da olsa kompresör karterinde ve diğer boşluklarında 
buhar halinde amonyak bulunacak olup, buhar halindeki bu amonyağın çevreye ve çalışanlara zarar 
vermemesi için kompresörün uygun bir yerine bağlanan bir hortumun diğer ucu yakında bulunan içi su 
dolu bir varile batırılır. Böylece kompresörde mevcut amonyak buharı varildeki su tarafından absorbe 
edilmiş ve kompresör çevreye ve çalışanlara zarar vermeden bakım, onarım ve revizyona hazır 
duruma getirilmiş olur.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Tek Kademeli Amonyaklı Soğutma Devresi İçin LnP-h Diyagramı 
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Şekil 2. Çift Kademeli Amonyaklı Soğutma Devresi İçin LnP-h Diyagramı 

 
 
 
 
 
HAVA TAHLİYESİ 
 
Amonyaklı soğutma sistemlerinde sızıntı havasının tahliyesi, öncelikle; likit tankı üzerinden özel ve çok 
basit, hava tahliye sistemi ile yapılır. Ayrıca, ara soğutucu tank sistemi ile düşük basınçlı soğuk (-
10°C) sıvı ve donmuş (-35°C,tercihan -33°C) sıvı soğutucu akışkan genleşme ve üretim tankları ile 
sızdırma tür dik kondanser veya kule tipi kondanser kullanılması durumlarında, soğutma sisteminde 
mevcut bu gibi tankların üst yüzeylerine (hacimlerine) monte ve tesis edilecek birer pürjör valfleri ile de 
hava tahliyesi belirli aralıklarla zaman zaman yapılabilir. Soğutucu akışkan amonyaklı soğutma 
sistemlerinde, öncelikle likit tankı olmak üzere, soğutma devresinde olası diğer tankların ve ayrıca 
sızdırma tür dik kondanser veya kule tipi kondanserlerin üst hacimlerinde sıvı amonyak değil de, olası 
sızıntı havası ile karışık amonyak buharı bulunmaktadır. İşte böylesi, amonyaklı soğutma devresinin, 
amonyak buharı ile, sızıntı havasının karışımının mevcut olabileceği, üst hacim yüzeylerine, suyun da 
amonyak buharı ile sızıntı havası karışımını absorbe etmesi özelliğinden faydalanılarak, uygun hava 
tahliye sistemleri tesis edilir.     
 
Ancak, bu işlem sırasında, sızıntı havası atmosfere tahliye olurken, karışımdaki amonyak buharı su 
içinde erir. Amonyağın sudaki eriyiği zayıf baz özelliğinde olup, NH3 + H2O → NH4OH ifadesi ile 
açıklandığı üzere zayıf amonyum hidro-oksit olarak tanımlanır. Zayıf amonyum hidroksit bazı, 
eczacılık dili ile sıvı amonyak 0°C ile +10°C sıcaklıklarda üretilip, stoklanıp, pazarlanmakta ve %20 ile 
%33 oranında amonyak ihtiva etmektedir. Sıvı amonyak, örümcek, akrep, yılan ve arı sokmalarında 
yara üzerine sürülerek ilaç yerine kullanılır. Endüstride ise, yağ lekelerinin temizlenmesinde, yapağı 
yıkanması vb. temizlik işlerinde, ayrıca; ozalit fotokopi işlerinde, tercihan kullanılır. 

h 
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TEK KADEMELİ AMONYAKLI SOĞUTMA SİSTEMİNDE HAVA TAHLİYESİ  
 
Amonyaklı soğutma sistemlerinde hava tahliyesi konusunu basite indirgemek için, öncelikle; Şekil-3’de 
detayları verilen basit ve tek kademeli amonyaklı soğutma sisteminde hava tahliyesi, konu olarak ele 
alınmıştır. Tek kademeli amonyaklı soğutma sistemleri soğuk depoculukta genellikle soğuk muhafaza 
amaçlı kullanılmakta olup, ideal yoğuşma ve buharlaşma sıcaklıkları +30°C/-10°C değerlerinde olup, 
soğutma kompresörünün basma hattında bir otomatik yağ ayırıcı ile su soğutmalı kondanser ve sıvı 
tankı bulunmakta ve ayrıca doğası gereği bir de su soğutma kulesi ihtiva etmektedir. 
 
+30°C/-10°C yoğuşma ve buharlaşma sıcaklık değerleri, sırası ile PA=11,89 kg/cm², PB=2,96 kg/cm² 
yoğuşma ve buharlaşma basınç değerleri, aslında ve esasta soğutma devresinde sızıntı havası 
sorununun olmamasını gerektirir. Ancak, soğutma kompresörünün stop startı sırasında, mevcut ve 
uyulması zorunlu stop start işleminde olası dikkatsizlik ve hatalar kompresörde aşırı vakum 
değerlerine düşülmesini sonuçlandırmakta ve dolayısı ile, amonyaklı soğutma devresinde, basit ve tek 
kademeli soğutma devresi de olsa, sızıntı havası sorunu yine de mevcut bulunmaktadır.     
 
 
Soğutma devresinden sızıntı havasının tahliyesi için, sıvı tankının üst yarı hamcında mevcut amonyak 
buharı ile olası sızıntı havasının karışımından faydalanılır. Bu amaçla sıvı tankının üstüne, soğutma 
devresinin emme tarafına irtibatlı serpantin+boru sistemli bir soğutucu ile, içinde su bulunan bir 
damacana tesis edilir ve yerleştirilir. Ayrıca serpantin+boru sistemli soğutucudan alınan, üzerinde el 
kumandalı bir pürjör genleşme valfi bulunan bir hortum sistemi içi su dolu damacana içine daldırılır. 
Pürjör genleşme valfi zaman zaman el ile açılarak sızıntı havası ile amonyak buharı karışımı, zerreler 
ve damlacıklar halinde, damacanadaki su içine yavaş yavaş aktarılır. Ancak, serpantin+boru sistemli 
soğutucuda sızıntı havası ile amonyak buharı karışımındaki, amonyak buharı önemli ölçüde yoğuşup, 
sıvı amonyak durumuna dönüşerek sıvı tankına gerisin geriye akarak döner ve böylece sızıntı havası 
ile birlikte geriye kalan çok az miktarda amonyak buharı da damacanadaki su içine sızarak, 
damacanadaki suyun NH4OH zayıf baz, amonyum hidro-oksit durumuna dönüşmesine vesile olur.  
 
Amonyaklı soğutma sistemlerinde sızıntı havası, örneğin; yoğuşma ve buharlaşma koşulu +30°C/-
10°C değerlerinde PA=11,89 kg/cm² ve PB=2,96 kg/cm² basınç değerleri yerine daha yüksek basınç 
değerleri verir. Dolayısı ile manometre üzerinden okunan basınç değerlerine uygun sıcaklık değerleri 
aynı manometre üzerinden doğru olarak okunamaz. Bu nedenle amonyaklı soğutma sistemlerinde, 
soğutma kompresörünün emme ve basma boru hattı ile sıvı tankından çıkan sıvı soğutucu akışkan 
hattına özel montajlı daldırılmış cıvalı termometreler tesis edilir. Bu termometreler üzerinden okunan 
sıcaklık değerleri soğutma devresinin LnP-h Mollier diyagramı üzerinden incelenir ve bu sıcaklık 
değerlerine uygun basınç değerleri, manometre üzerinden okunan basınç değerlerinden daha düşük 
değerde görünüyorsa, soğutma devresinde sızıntı havasının mevcudiyetini gösterir ve yaklaşık olarak 
miktarına da işaret eder.  
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Şekil 3. Basit Tek Kademeli Amonyaklı Soğutma Sisteminde Hava Tahliyesi 
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ÇİFT KADEMELİ AMONYAKLI SOĞUTMA SİSTEMİNDE HAVA TAHLİYESİ 
 
Çift kademeli ve soğutucu akışkan amonyaklı bir soğutma devresi ile sızıntı havasının tahliyesi, Şekil-
4’de verilen ve basit hali ile soğutma devresi ve bu devreye uygun LnP-h Mollier diyagramı üzerinde 
açıklanmıştır. Çift kademeli soğutma devrelerinde, enerji tasarrufu ve sızıntı havasının minimize 
edilmesi için; yüksek basınç devresi yoğuşma ve buharlaşma sıcaklığı +30ºC/-10ºC ve alçak basınç 
devresi yoğuşma ve buharlaşma sıcaklığı ise -10ºC/-33ºC olarak tayin ve tespit edilir. Alçak basınç 
devresinde buharlaşma sıcaklığının -33ºC olarak tayin ve tespitinde buharlaşma basıncı PB1=1,033 
kg/cm²=1 atm basınç değerine uyar ki, bu durumda yüksek basınç ve alçak basınç kompresörlerinin 
stop startı sırasında olası vakum olaylarının dışında çift kademeli amonyaklı soğutma devresine 
atmosfer havasının sızıntısı oldukça sınırlanmış olmaktadır.                 
 
Çift kademeli amonyaklı soğutma devresinde her ne kadar buharlaşma sıcaklığı ile buharlaşma 
basıncı -33ºC ile 1 atm. değerinde olsa dahi, tek kademeli amonyaklı soğutma devresinde olduğu gibi 
soğutma kompresörlerinin stop startı sırasında yine de soğutma devresine atmosfer havası sızıntısı 
olacaktır. Ancak, günümüzde ola geldiği gibi, şoklama sıcaklığının -40ºC olduğu serlevha olarak ilan 
edilen çift kademeli amonyaklı soğuk ve donmuş depolarda soğutucu akışkan buharlaşma sıcaklığı -
50ºC gibi çok küçük değerlere inecek ve dolayısı ile, 0,040559 MPa = 0,4168 kg./cm² basınç değerine 
veya 0,0617 MPa = 0,5832 kg./cm² aşırı vakum değerine düşecektir. İşte böylesi bir aşırı vakum 
değeri çift kademeli amonyaklı soğutma devresinde atmosfer havası sızıntısına son derecede müsait 
bir ortam yaratmakta ve belirli bir süre içersinde aşırı hava sızıntısı ile yoğunlaşan soğutucu akışkan 
amonyak çift kademeli soğutma devresinde olağan durumun üstünde daha yüksek buharlaşma ve 
yoğuşma basıncı ve dolayısı ile daha yüksek buharlaşma ve yoğuşma sıcaklığı ortaya çıkacak ve 
soğuk depo sağırlaşarak soğuk muhafaza ve donmuş muhafaza görevini yapamaz duruma düşecektir. 
 
Bu durumda, çift kademeli amonyaklı soğutma devrelerinde, alçak kademe ve yüksek kademe 
devrelerinde buharlaşma ve yoğuşma sıcaklık ve basınçlarının; aşırı vakum değerlerinde seyretmesi 
durumu bir yana, istenilen normal koşullar altında seyretse dahi, yine de soğutma devresinden sızıntı 
havasının tahliyesi için gerekli ve yeterli donanıma ihtiyaç olacaktır. 
 
Çift kademeli amonyaklı soğutma sistemlerinde sızıntı havasının tahliyesi, tek kademeli amonyaklı 
soğutma sistemlerinde olduğu gibi, öncelikle sıvı tankı üzerine bir hava tahliye sistemi tesis edilir ve 
ayrıca ara soğutucu üzerine de benzer bir hava tahliye sistemi daha tesis edilir. Ancak bu ilave hava 
tahliye sistemi, tüm çift kademeli amonyaklı soğutma sistemi stop ettiği süre ve zaman aralığında son 
derecede kontrollü olmak kaydı ile kısmi zamanlı olarak çalıştırılır ve böylece sızıntı havasının 
tahliyesi tam olarak başarılmış ve soğutma sisteminin normal koşullar altında çalışma seyri 
sürdürülmüş olur. 
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Şekil 4. Basit Çift Kademeli Amonyaklı Soğutma Sisteminde Hava Tahliyesi 



  ___________________________________________ 863 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

DÜŞÜK BASINÇLI SOĞUK (-10ºC) SIVI ve DONMUŞ (-33ºC) SIVI SOĞUTUCU AKIŞKAN 
SİRKÜLASYONLU AMONYAKLI SOĞUTMA SİSTEMLERİ 
 
Amonyaklı soğutma sistemleri, tek kademeli veya çift kademeli olsun, büyük boyutlu ticari ve 
endüstriyel amaçlı olarak inşa ve tesis eldirler. Bu tür büyük boyutlu ticari ve endüstriyel amaçlı 
amonyaklı soğutma sistemlerinde, bilhassa emme hattı boruları ve bu borular üzerindeki vana vb. 
armatürler, çok büyük değerler alır. Bu nedenle ve genellikle bu tür büyük boyutlu ticari ve endüstriyel 
amonyaklı soğutma sistemlerinde, düşük basınçlı soğuk (-10ºC) sıvı ve donmuş (-33ºC) sıvı soğutucu 
akışkan sirkülasyonlu amonyaklı soğutma nazar edileceği gibi, sıvıların buhar durumuna kıyasen daha 
yüksek ısı transfer imkanı vermesi ile de soğutma sistemindeki soğutucu veya dondurucu üniteler de 
%15 ila %20 oranında daha küçük boyutlu olacaktır.  
 
 
 
 
TEK KADEMELİ DÜŞÜK BASINÇLI SOĞUK (-10ºC) SIVI SOĞUTUCU AKIŞKAN 
SİRKÜLÂSYONLU AMONYAKLI SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE HAVA TAHLİYESİ 
 
Bu tür tek kademeli düşük basınçlı soğuk sıvı soğutucu akışkan amonyak sirkülasyonlu soğutma 
sistemleri soğuk depoculukta genellikle ön soğutma ve soğuk muhafaza uygulamasında kullanılmakta 
olup, böyle bir soğutma devresi Şekil-5 de detaylı olarak verilmiştir. Böyle bir amonyak soğutucu 
akışkanlı tek kademeli soğutma sisteminde sızıntı havasının tahliyesi öncelikle, sıvı tankı üzerine tesis 
edilecek bir sızıntı havası tahliye sistemi ile yapılır. Daha sonra, düşük basınçlı soğuk sıvı soğutucu 
akışkan genleşme tankı üzerine de ikinci bir sızıntı havası tahliye sistemi daha tesis edilir. Ancak bu 
ikinci hava tahliye sistemi, soğutma kompresörlerinin stop ettiği süre ve zaman aralığında son 
derecede kontrollü olmak kaydı ile kısmi zamanlı olarak çalıştırılır ve böylece sızıntı havasının 
tahliyesi ikinci bir tahliye sistemi ile de takviye edilmiş olur. 
 
 
 
 
ÇİFT KADEMELİ DÜŞÜK BASINÇLI SOĞUK (-10ºC) SIVI ve DONMUŞ (-33ºC) SIVI SOĞUTUCU 
AKIŞKAN SİRKÜLÂSYONLU AMONYAKLI SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE HAVA TAHLİYESİ 
 
Bu tür çift kademeli düşük basınçlı soğuk sıvı ve donmuş sıvı soğutucu akışkan amonyak 
sirkülasyonlu soğutma sistemleri soğuk depoculukta ön soğutma ve soğuk muhafaza uygulamasında 
kullanılmasına ilave olarak şok odalara ile donmuş muhafaza uygulamalarında genellikle kullanılmakta 
olup, böyle bir uygulamaya uygun soğutma devresi de Şekil-6 da detaylı olarak verilmiştir. Böyle bir 
amonyak soğutucu akışkanlı çift kademeli soğutma devresinde sızıntı havasının tahliyesi genelde 
olduğu gibi öncelikle, sıvı tankı üzerine tesis edilecek bir sızıntı havası tahliye sistemi ile yapılır. Daha 
sonra ara soğutucu ile, düşük basınçlı soğuk ve donmuş genleşme tankları üzerlerine ikinci, üçüncü 
ve dördüncü bir sızıntı havası tahliye sistemleri daha ilave edilir. Ancak bu ikinci, üçüncü ve dördüncü 
sızıntı havası tahliye sistemleri de, tüm soğutma kompresörlerinin stop ettiği süre ve zaman aralığında 
son derecede kontrollü olmak kaydı ile kısmi zamanlı olarak çalıştırılır ve böylece sızıntı havasının 
tahliyesi ikinci, üçüncü ve dördüncü bir hava tahliye sistemi ile de desteklenmiş bulunulmaktadır. 
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Şekil 5. Tek Kademeli Düşük Basınçlı Soğuk Sıvı Soğutucu Akışkan Amonyak Sirkülasyonlu Soğutma 

Sistemi 
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Şekil 6. Çift Kademeli Düşük Basınçlı Soğuk ve Donmuş Sıvı Soğutucu Akışkan Amonyak 
Sirkülasyonlu Soğutma Sistemi 
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SONUÇ 
 
Amonyaklı soğutma sistemleri genellikle büyük ölçülü soğuk depolarda uygulama alanı bulmuş olup, 
soğutma devresinde çok miktarda vana vb. çeşitli armatürleri ihtiva etmektedir. Bu çeşitli 
armatürlerden, bilhassa çift kademeli soğutma devrelerinin alçak kademe devresinin buharlaşma ve 
emme tarafının vakum altında çalışması durumunda, devamlı olarak soğutma devresine atmosfer 
havası sızma temayülü olacak ve böylece zamanla soğutucu akışkan amonyakla beraber soğutma 
devresinde atmosfer havası da birlikte dolaşacak ve böylece soğuk deponun soğutma etkinliği önemli 
ölçüde azalacak ve belki de sıfırlanacaktır. Son yirmi ila yirmi beş yıl içersinde amonyak soğutucu 
akışkanlı soğutma sistemlerinde böylesi sonuçlara genellikle rastlanmakta, bazı durumlarda bir umut 
soğuk depo el değiştirmekte, ancak yeterli soğutma etkinliği yine de sağlanamadığından, soğuk depo 
en sonunda, devre dışı kalmakta ve hurdaya çıkarılmaktadır.  
 
Oysa amonyak soğutucu akışkanlı soğutma sistemlerinde mevcut ve olası sızma havasının tahliyesi 
imkanı olabildiği gibi, standart soğuk ve donmuş muhafaza koşulları ile standart şoklama koşullarına 
uygun çalışma şartları ile soğutma devresine atmosfer havasının sızması da önlenebilir veya 
sınırlandırılabilir. 
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Orhan EKREN 
Serhan KÜÇÜKA 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada değişken hızlı kapasite modulasyonu kullanılan bir soğutma sisteminde bulanık mantık 
kontrolun uygulanması araştırılmıştır. Günümüzde sera etkisi nedeniyle küresel ısınmanın arttığı artık 
gözardı edilemez bir gerçektir. Elektrik dönüşüm sistemlerinin verimsiz kullanımı dolaylı olarak 
atmosferdeki sera gazı emisyonlarını arttırmakta ve küresel ısınmayı hızlandırmaktadır. İklimlendirme 
sistemlerinde, kullanıcı ihtiyacının karşılandığı durum için enerji tasarrufu yapılabilecek çok fazla 
potansiyel bulunmaktadır. Bu amaçla daha verimli çalıştırılabilen evsel ve ticari iklimlendirme 
sistemlerinin kullanılması geliştirilmelidir. Soğutma sistemlerinde enerji dönüşümünü verimli hale 
getirmenin bir yolu, yük ile soğutma sistemi kapasitesini eşitleyen kapasite modülasyon yöntemlerinin 
etkin kullanımıdır. Kapasite modülasyon yöntemlerinden değişken hızlı kompresör kullanımı en verimli 
yöntemlerdendir. Bu çalışmada, 5 kW soğutma kapasiteli soğuk su üretim grubu sistemine ait scroll 
kompresörün, PWM inverter ve bulanık mantık algoritması kullanılarak değişken hızlı olarak 
çalıştırılması incelenmiştir. Sözü edilen sistem, ilk olarak sabit devirli olarak işletilerek performans 
incelenmiş, daha sonra aynı sistemin değişken hızlı ve bulanık mantık kontrollü olarak işletilmesi 
durumunda sistemden elde edilen su sıcaklığının değişimi, elektrik tüketimi, genleşme elemanının 
etkisi gibi parametreler incelenmiştir. Böylece soğutma sistemlerinde yeni kontrol tekniklerinin 
uygulanması ile daha verimli enerji kullanımı imkânları araştırılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Bulanık mantık kontrol, değişken hızlı kompresör, su soğutma grubu verimi, enerji 
tasarrufu 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, fuzzy logic control application for the refrigeration system with variable speed capacity 
modulation has been investigated. Recently, increasing the gblobal warming because of the green 
house effect is obvious. Inefficient using of the electricity conversion systems accelerates global 
warming and increases green house gases. Since HVAC systems have so much potential to save 
energy, more efficient domestic and commercial systems should be improved. Using the capacity 
modulation methods is one of the method to make more efficient refrigeration system. Variable speed 
compressor is the most efficient cpacity modulation method. In this study, fuzzy logic control of the 
variable speed scroll compressor by using PWM inverter in 5 kw cooling capacity chiller system has 
been investigated. This system was operated as fixed speed firtsly and monitored the performance of 
the system afterwards changing of the water outlet temperature, electricty consumption, expansion 
valve effect has been investiated while the same system was being operated as variable speed by 
fuzzy logic algorithm.By means of this, possibility of using more efficient energy on refrigeration 
systems by application of the new control technics.  
 
Key Words: Fuzzy logic control, variable speed compressor, chiller efficiency, energy saving 
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1.GİRİŞ  
 

Küresel ısınmanın etkilerinin daha belirgin hale gelmesiyle birlikte temiz enerji kaynakları ve enerjinin 
tasarrufu her geçen gün büyük önem kazanmaktadır. Elektrik dönüşüm sistemlerinin verimsiz 
kullanımı dolaylı olarak atmosferdeki sera gazı emisyonlarını ve küresel ısınmayı arttırmaktadır. Enerji 
kaynaklarının daha verimli kullanımı ile sera gazı emisyonlarının azaltılması mümkündür. Bu nedenle, 
enerjinin yoğun olarak kullanıldığı sistemlerin başında gelen soğutma sistemlerinin enerji tüketimi 
açısından verimli hale getirilmeleri için birçok çalışma yapılmıştır[1]. Bu çalışmalar soğutma kapasitesi 
modulasyon yötemleri başlığı altında toplanabilir. Bu yöntemler, yük ile soğutma sistemi kapasitesini 
eşitleyerek soğutma sistemlerinde enerji dönüşümünü verimli hale getirmektedir. Bir iklimlendirme 
sisteminde elektrik tüketimi aydınlatma, asansör, vb. cihazlarla karşılaştırıldığında oldukça yüksektir. 
Bu nedenle enerji maliyetlerini, düşürebilmek için iklimlendirme sistemlerinde elektrik tüketimini 
düşürme, verimli sistemlerin kurulması ve işletilmesi ile sağlanabilir. Şekil.1‘de görüldüğü gibi tipik bir 
iklimlendirme sisteminde elektrik tüketiminin büyük kısmı kompresör tarafından gerçekleştirilmektedir 

[1]. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1. Tipik İklimlendirme Sistemi Elektrik Tüketimi [1]. 

 
 

Soğutma sistemlerinde sistem verimini arttırmak amacıyla yapılacak birçok işlem vardır; 
 

• İhtiyaca uygun sistem tasarlamak, 
• Soğutma kapasite modülasyonu kullanarak daha verimli soğutma çevrim elde etmek, 
• Sistem elemanlarının elektrik tüketimini azaltmak, 
• Sistemde gerekli izolasyonları yaparak kayıpları azaltmak, 
• Sistemin uygun kontrolü ile çalışma verimini arttırmak  

 
Soğutma sistemleri maksimum yükü karşılayabilecek şekilde dizayn edilirler. Ancak yüklerdeki büyük 
değişime bağlı olarak bu sistemler ömürleri boyunca çoğu kez kısmi yüklerde çalışmaktadır. Kısmi 
yüklerde işletme sağlayan açık/kapalı (on/off) kompresör kontrolü çevrim kayıplarına, kötü sıcaklık 
kontrolüne, düşük güvenilirliğe, yüksek bakım maliyetlerine ve kararlı durumdaki verim düşüklüğüne 
neden olmaktadır. Bu durumda gereğinden fazla elektrik tüketimi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 
iklimlendirme sistemlerinde soğutma kapasite modülasyon yöntemleri gereksiz elektrik tüketimini 
önleme ve sistem verimini artırması bakımından çok büyük önem taşımaktadır [1,2]. Soğutma 
sistemlerinde kullanılan kapasite modülasyon yöntemleri şunlardır [2,3] ; Açık-kapalı kontrol, değişken 
devirli kompresör, kompresöre sıcak gaz atlatma (by-pass), emme basıncı kontrolü, çoklu kompresör, 
silindir yük boşaltma, sürgü valfi, dijital scroll ile kontrol. Bu yöntemlerin kullanımındaki temel amaç, 
çevrim içindeki soğutucu akışkan akış debisini değiştirmektir. Bu çalışmada kompresör ilk olarak 30 
Hz ile 50 Hz arasında 5 Hz aralıklarla, fakat sabit devirde işletilerek sistemin davranışı gözlenmiştir. 
Daha sonra istenen su çıkış sıcaklığını sağlayacak şekilde bulanık mantık algoritması ile kontrolü 
yapılmıştır.  
 
 

   Soğutma kulesi fanı %27 
Kompresör %72 

Kondenser pompası %1 
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2. DEĞİŞKEN DEVİRLİ KOMPRESÖR İLE SOĞUTMA KAPASİTESİ MODULASYONU 
 
Günümüzde soğutma sistemlerinin değişken devirli kompresörlerle sürülmesi yaygınlaşmaktadır. Bu 
yöntem sistemin değişen yükler ve çalışma koşullarında daha etkin kontrolü edilmesine ayrıca kısmi 
yüklerde performans katsayısının artmasına olanak sağlamaktadır. Yapılan çalışmada değişken devirli 
kompresör kullanılan soğuk su üretim grubunun farklı çalışma şartlarındaki performansı deneysel 
olarak izlenmiştir. Soğutma sistemleri yaygın olarak basit ve ucuz yöntem olan açık/kapalı şekilde 
işletilmektedir. Sistemdeki termostat, ortam sıcaklığının önceden belirlenen değere ulaştığını işaret 
eder ve kompresörü kapatır. Sıcaklık ayar sıcaklığı üstüne çıktığında kompresör tekrar çalışır. Bu 
yöntemde, kısmi yüklerde çalışma sırasındaki çevrim kayıpları ve kalkış kayıpları yüksektir. Sistem 
verimi düşer, kötü sıcaklık kontrolü, düşük güvenilirlik ve yüksek bakım maliyeti ortaya çıkar ve enerji 
tüketimi artar [1,2, 4].  
 
Literatürde açık-tip pistonlu kompresörlerin değişken devirli kapasite kontrolüne en uygun yapılanma 
olduğu belirtilmiştir. Bu kompresör düşük hızlarda (değişken ve sabit kondenser basıncında) COP de 
önemli artış sağlamıştır.  Scroll kompresörde elektrik motoru besleme frekansı 15 Hz’e kadar 
düşürülebilmektedir. Yarı-açık pistonlu kompresörlerde 30 Hz’den daha düşük devirlerde çarpmalı 
yağlama sisteminden dolayı yağlama problemleri, gürültü, titreşim ortaya çıkmaktadır (2,3,5,6,7). 
Değişken devirli sistemler uzun yıllardır birçok endüstri uygulamasında kullanılıyor olmasına rağmen, 
soğutma sistemleri uygulamasında bazı problemler mevcuttur. Karşılaşılan bu problemler; kompresör 
ve değişken devir sürücülerinin uyumu, genel amaçlı değişken devirli sürücülerin kullanılıyor 
olmasından dolayı yüksek sürücü maliyeti, değişken devirli sistemlerin performans karakteristikleri 
konusunda üreticilerden yetersiz bilgi gelmesi, beklenen enerji tasarrufunu gösterecek deneysel 
çalışmaların yaygın olmaması ve kontrol sistemlerindeki problemlerdir [2,3]. Bu problemlerin 
giderilmesi için özellikle sistem kontrol algoritmaları, değişken hızlarda soğutma sistemi 
karakteristikleri ile ilgili deneysel çalışmalara ihtiyaç vardır.  
 
Değişken devirli kompresör kullanarak soğutma kapasitesi modülasyonu yaklaşık 20 yıldır inceleme ve 
araştırma konusudur. Bu yöntemde kompresörde besleme gerilimi ve frekansı değiştirilerek, motor 
hızının değiştirilmesiyle soğutma kapasitesi de değiştirilir. Gerilim ve frekans değişimi elektronik 
değişken hız sürücüsü (inverter) ile sağlanabilmektedir. Genel olarak kullanılan üç farklı elektronik 
değişken hız sürücü vardır [2,3]; voltaj dönüştürücü (VSI), akım dönüştürücü (CSI), sinyal-genişlik 
modülasyon kaynaklı dönüştürücü (PWM). Bu yöntemlerden her biri avantaj ve dezavantajlara sahip 
olmakla birlikte, en verimli değişken hız sürücüsü PWM inverterlerdir [2,8]. Şekil 2.’de görülen, PWM 
inverterde AC besleme gerilimi DC gerilime dönüştürülür ve çok hızlı anahtarlama yapabilen IGBT 
(integrated gate bipolar transistörler) elemanlar ile PWM sinyal üretilir. Bu PWM sinyalin genliği 
anahtarlama süresi değiştirilerek ayarlanabilir. Böylece elde edilen DC gerilim tekrar genliği 
ayarlanabilen AC gerilime dönüştürülür [8Tryznadlowski].  

Şekil 2. PWM İnverter Şematik Gösterimi [8Tryznadlowski] 
 

Değişken devirli kapasite kontrol yönteminde, kompresör dönme hızı, ihtiyaç olan soğutma 
kapasitesini karşılayacak şekilde ayarlanır yani değişen işletme şartlarında yük ile sistem soğutma 
kapasitesinin eşit olması sağlanır. Değişken devirli ve normal soğutma sistemi arasındaki temel fark 
kısmi yüklerde kontroldür. Değişken devirli kompresöre sahip soğutma sistemlerde kılcal boru yerine 

AC 
gerilim 

IGBT 

Elektrik 
motoru 

Rektifier 

DC hat 
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TXV yada EEV kullanımı, ani değişimlere cevap verdiği için, tüm sistemin değişken devre uygun 
olarak verimli çalışabilmesini sağlamaktadır[3,9].    
 
 
 
 
3. DENEY DÜZENEĞİ VE DENEYLER 
 
Bu çalışmada, 5 kW soğutma kapasiteli bir soğuk su üretim grubu kullanılmıştır. Sistemin kompresörü 
sabit devirli scroll tipdedir. Kondenseri ise hava soğutmalı olup kesit alanı 0,417 m2 olan izole edilmiş 
bir kanal içine yerleştirilmiştir. Kanal içine, dış ortam şartlarını simüle etmek için kapasitesi 
ayarlanabilir ısıtıcı ve fan yerleştirilmiştir. Hava, kanaldaki difüzörler üzerinden geçirilmekte, difüzör 
öncesi ve sonrası basınçlar ölçülerek hava hızı ve debisi hesaplanmaktadır. Difüzörler ASHRAE 40-
1986’ya uygun olarak boyutlandırılmıştır. Evaporator su debisi, soğutma sistemiyle su deposu 
arasındaki ventüri yardımıyla ölçülmüştür. Soğutma sisteminde, su, hava ve soğutucu akışkan 
taraflarında çeşitli noktalara bağlı ısıl çiftler yardımıyla sıcaklıklar ölçülmüştür. Soğutucu akışkanın 
çeşitli noktalardaki basınçları ise rotiometrik tip basınçölçerler yardımıyla yapılmıştır. Kompresör gücü, 
bilgisayar bağlantılı ampermetre ile okunmuştur.  Deney düzeneğinde kullanılan ekipmanların teknik 
özellikleri Tablo 1. de verilmiştir.  

 
 

Tablo 1. Deney Düzeneği Özellikleri 
 

Eleman Özellikler 
Kompresör Tip         : Copeland ZR34K3-PFJ, Dik scroll (R134a soğutucu akışkanlı) 

Kapasite: 2.8 Hp, 380 V, 50 Hz 
Kondenser Tip         : Hava soğutmalı 

 
Evaporatör Tip         : Su soğutmalı 

 
Genleşme elemanı Elektronik tip, step motor kontrollü, 1.8 mm nozul açıklığı. 
Basınç ölçer   Tip                : Carel SPKT, Rotiometrik 

Ölçüm aralık:  (-1/9) bar ve (0/45) bar mutlak 
Hata              :  ±%1.2 

Sıcaklık ölçer Tip                :  Isıl çift “T” 
Ölçüm aralık:  -200 ile 350 oC 
Hata              : ±%1.5 

Güç ölçer Tip                : BR157  
Ölçüm aralık: 220/600 V , 50/60 Hz 
Hata              : ±%1.5 

Data ölçüm ve kontrol 
sistemi 

Agilent-34970 data logger ve 34901 kartı 
PC paralel port ve step motor kontrol devresi 

 
Deney düzeneğinin şematik gösterimi Şekil-3 ‘de verilmiştir. Bu gösterimde, “P” harfinin bulunduğu 
noktalar basınç ölçümlerini, “T” harfinin bulunduğu noktalar sıcaklık ölçümlerini, ”m” ise debi 
ölçümlerini göstermektedir. Suyun evaporatöre giriş çıkışı oklarla gösterilmiştir.  
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Şekil 3. Deney Düzeneği Şeması 
Sistemde; 
 

• Kompresör(1) 
• Hava soğutmalı kondenser(2) 
• Kurutucu(3) 
• Gözetleme camı(4) 
• Elektronik genleşme vanası(5) 
• Sulu tip evaporatör(6) 
• Sistem kontrol panosu(7) 
• Fan(8) 
• Isıtıcı(9) 
• Difüzör(10) 
• Hava kanalı giriş tarafı(11) 
• Elektronik genleşme vanasının kontrol ve veri depolama birimi(12)  

 
olarak işaretlenmiştir. Deney düzeneğinin genel görünüşü Şekil-4 de verilmiştir. 

 

m 
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Şekil 4. Deney Düzeneği 
 
Kompresör çalışma devrinin düşürülmesi kompresörlerde yağlama problemi ve titreşime neden 
olmaktadır. Pistonlu kompresörlerde hızın düşmesi ile yağlama problemi oluşumu daha fazla 
olmaktadır. Scroll kompresörlerde ise yağlama problemi olmadan daha düşük hızlara inilebilmektedir. 
Bu nedenle, yapılan çalışmada scroll kompresör tercih edilmiştir. Değişken devirli çalıştırılmak üzere 
üretilen soğutma kompresörlerinde kompresör hızı 20 Hz ile 120 Hz arasında değiştirilebilmektedir. Bu 
tip sistemlerde genelde fırçasız DC motor kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 3 fazlı elektrik motoruna 
sahip scroll kompresörün besleme frekansı inverter yardımıyla 30 Hz ile 60 Hz arasında değiştirilerek, 
kompresör farklı hızlarda sürülmüştür. Sabit devirde çalıştırılmak üzere dizayn edilmiş bu 
kompresörde, en düşük çalışma frekansı kompresör yağlama probleminin olmayacağı 30 Hz 
seçilmiştir. En yüksek frekans ise elektrik motor sargılarının izin verdiği 60 Hz seçilmiştir.  
 
Kompresör hız değişimini sağlayan inverter, gerilim-frekans (V/f) oranını sabit tutma prensibine göre 
hız ayarlamaktadır. Kompresörlerde elektrik motoru genellikle asenkron tiptedir. Üç fazlı asenkron 
motorlarda, temel eleman stator ve rotordur. Üç fazlı motorda stator üzerinde üç fazlı alternatif akım 
sargıları bulunmaktadır. Bu sargılar uygun şekilde düzenlenerek motorun istenilen kutup sayısında 
çalışması sağlanmaktadır. Motorun kutup çifti sayısı p ile gösterilir ve toplam kutup sayısının yarısı 
kadardır[8]. Uygulanan gerilim frekansı ƒ ise, statorun devir/dakika cinsinden senkron hızı; 
 

                                                                         (1) 
 
Yapılan çalışmada, kondenser üzerinden geçirilen havanın ve evaporatör üzerinden geçirilen suyun 
debileri ve sıcaklıkları sabit tutulmuştur. Deneylerde soğutucu akışkanın çevrim üzerinde farklı 
noktalarda (Şekil 4.) sıcaklık ve basınçları okunarak bilgisayar ortamına veri toplama ve kontrol birimi 
yardımıyla kaydedilmiştir. Her bir yeni çalışma durumunda, sistemin denge durumuna ulaşması için 
yeterli süre (en az 30 dk.) beklenmiştir. Denge durumuna ulaştıktan sonra her ölçüm noktasında 5’er 
sn ara ile 10 dk boyunca ölçüm alınmış ve alınan ölçümlerin ortalama değeri kullanılmıştır. Bu şekilde 
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ölçülen sıcaklıklar ve basınçlar, hava ve su debileri ile kompresör gücü  Tablo-2 de verilmiştir. Ayrıca 
basınç ve sıcaklıklar kullanılarak soğutucu akışkanın ölçüm noktalarındaki diğer termodinamik 
özellikleri belirlenmiştir. Kondenser yükü hava debisi ve sıcaklık değişiminden hesaplanmıştır.   
 
Tablo 2. Farklı İşletme Hızları İçin Deney Sonuçları 

 
 Kompresör Hızı 
SICAKLIKLAR 50 Hz 45 Hz 40 Hz 35 Hz 30 Hz 
Kompresör Çıkış Sıcaklığı (°C) 111.27 102.86 93.46 84.08 73.02 
Kondenser Çıkış Sıcaklığı (°C) 47.60 46.35 45.97 45.22 44.84 
EEV Giriş Sıcaklığı (°C) 46.56 45.34 44.99 44.24 43.91 
Evaporatör Giriş (EEV çıkış) Sıcaklığı (°C) 1.95 3.71 4.07 4.09 5.27 
Kompresör Emme Sıcaklığı (°C) 10.05 9.30 8.79 8.65 5.52 
Su Giriş Sıcaklığı  (°C) 13.76 13.61 13.67 13.85 13.56 
Su Çıkış Sıcaklığı (°C) 11.8 11.6 11.8 12.1 12.0 
Hava Giriş Sıcaklığı (°C) 30.6 30.6 30.1 29.8 30.2 
Hava Çıkış Sıcaklığı  (°C) 40.84 40.30 38.79 36.88 36.10 
Evaporasyon Sıcaklığı   (°C) -2 1 2 2 4 
Yoğuşma Sıcaklığı  (°C) 59 57 55 52 49 
Kompresör Gücü (kW)  1.90 1.63 1.31 1.00 0.84 
Hava Debisi (kg/sn) 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 
Su Debisi (kg/sn) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
BASINÇLAR           
Kompresör Çıkış Basıncı (kPa) 1705.90 1663.90 1544.70 1403.50 1295.30
EEV Giriş Basıncı (kPa) 1644.40 1604.10 1490.40 1353.60 1250.60
EEV Çıkış (Evaporatör giriş) Basıncı (kPa) 304.90 324.10 328.10 329.30 343.20 
Kompresör Emiş Basıncı (kpa) 276.20 301.10 310.70 317.70 336.00 
ENTALPİ VE ENTROPİ           
Kompresör Çıkış Entalpisi (kJ/kg)  487.30 478.30 469.40 461.00 450.50 
EEV Giriş Entalpisi (kj/kg) 266.20 264.30 263.80 262.70 262.30 
Kompresör Emiş Entalpisi (kJ/kg) 408.00 406.70 406.00 405.70 402.40 
Kompresör Emiş Özgül Hacmi  (m3/kg) 0.0777 0.0704 0.0680 0.0663 0.0612 
Kompresör Emiş Entropisi (s) (kj/kgK) 1.765 1.754 1.749 1.747 1.730 
Kompresör İsentropik Çıkış Entalpi (hs) (kj/kg) 448.30 443.90 440.60 437.80 430.50 
KAPASİTE HESAPLARI           
Kondenser Kapasite (hava tarafı) (kW) 6.95 6.64 5.89 4.85 4.00 
Soğutucu Akışkan Debisi 
 (kondenser tarafı esas alındı) (kg/s) 0.0314 0.0310 0.0287 0.0245 0.0213 

Evaporatör Kapasitesi (Qkond - Wkomp) (kW) 5.05 5.01 4.58 3.85 3.16 
Kompresör İsentropik Verimi (ηisent) 0.51 0.52 0.55 0.58 0.58 
Kompresör Emme Hacmi (m3/h) 8.79 7.86 7.02 5.84 4.68 
Soğutma Etkinlik Katsayısı (COP) 1.79 1.99 2.24 2.59 2.91 
Aşırı Kızgınlık (°C) 12 9 7 6 2 
Aşırı Soğutma (°C) 11 11 9 7 4 

 
Kondenser yükünün soğutucu akışkan entalpi farkına bölünmesi ile soğutucu akışkan dolaşım debisi 
hesaplanır: 



  ___________________________________________ 876 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

                         (2) 
 
Burada yağın ısı tutumu ihmal edilmiştir. Evaporatör yükü ise kondenser yükünden kompresör gücünü 
çıkararak hesaplanmıştır: 
 

                                                                                                   (3) 
  
Soğutulan suyun sıcaklık değişiminden ayrıca bir soğutma kapasitesi ölçülmüştür. Ancak bu değer (3) 
numaralı eşitlik ile verilen değerden %5-20 daha düşük hesaplanmıştır. Aradaki fark su debisinin 
yeterli hassasiyette ölçülememesinden ve ısı kayıplarından ileri gelmektedir. İsentropik verim, 
soğutucu akışkanın isentropik sıkıştırma halinde kompresör çıkışında ulaşacağı basınç ve sıcaklıktan 
hesaplanmıştır. Soğutucu akışkan kütlesel debisi ile özgül hacminin çarpımı kompresör emiş hacmini, 
evaporatör yükünün kompresör işine oranı ise soğutma etkinlik katsayısını vermektedir. Kompresör 
isentropik verimi ve COP değerinin kompresör hızının artması ile azaldığı görülmüştür bu değişim 
Şekil 5. de görülmektedir. 
 

 

 
 

Şekil 5. Kompresör Hızı İle Verim Arasındaki İlişki  
 
Deneylerde gözlenen diğer bir sonuç ise kompresörün çektiği gücün hız ile birlikte arttığıdır. Bu 
değişim Şekil 6. da görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 6. Kompresör Hızı İle Güç Arasındaki İlişki 
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4. BULANIK MANTIK ALGORİTMASI İLE KONTROL 
 
Birçok sistemde girdi ve çıktı arasında kontrol sağlayan bir kontrol ünitesine ve kontrol algoritmasına 
ihtiyaç vardır. Kontrol biriminde uygun girdilerden uygun çıktılar elde edebilmek için farklı algoritmaları 
kullanılır. Klasik yöntemlerden PID en çok kullanılan kontrol yöntemidir. Son yıllarda yaygın olarak 
kullanılan bir alternatif ise yapay zekâ yöntemlerinden bulanık mantıktır[6,7]. Bu yöntem insan 
beyninin çalışma mantığında olduğu gibi verilen bilgiler doğrultusunda uygun kontrol çıktısı üretir. 
Bulanık mantık algoritması ile kontrolde sistem ile ilgili herhangi bir matematiksel ifadeye gerek yoktur. 
Bu nedenle matematiksel model elde etmenin çok zor ya da imkânsız olduğu kontrol problemlerinde 
sıkça uygulanabilmektedir [6,10].  Bulanık mantık kontrolünde üç ana kısım vardır [10]; 
 

• Bulanıklaştırma (fuzzification) 
• Kural tablosu ve çıkarım (rule base) 
• Durulaştırma (defuzzification) 

 
Bulanık mantık ile kontrol algoritması oluşturabilmek için sistemi kontrol edebilecek girdi ve bunlara 
karşılık çıktıların belirlenmesi gerekmektedir. Mevcut sistemde kompresör hızının bulanık mantık ile 
kontrolünde iki adet girdi bir adet de çıktı alınmıştır. Girdi olarak evaporatör çıkışındaki su sıcaklığının 
istenen değerden sapması (hata) ile kompresörün bir önceki adımdaki hız değişim değeri alınmıştır. 
Çıktı olarak ise kompresör frekans değişim miktarı alınmıştır.  
 
Girdi ve çıktılar belirlendikten sonra bulanık mantık temelini oluşturacak girdi/çıktı üyelik 
fonksiyonlarının ve üyelik derecelerinin belirlenmesi gerekmektir. Üyelik fonksiyonları bu kontrole adını 
veren “bulanıklaştırma” işleminin yapıldığı adımdır. Burada girdi ve çıktıların sınır değerleri belirlenerek 
parçalara bölünür ve her parçaya kontrol amacına uygun sözsel (linguistic) ifadeler atanır. Bu aralıklar 
geometrik olarak üçgen, trapezoidal, S veya Z şekillerinden birini oluşturacak şekilde düzenlenir. 
Oluşturulan her aralık ve şekil bir üyelik fonksiyonunu ifade eder. Sistemden gelen girdi veya 
kontrolden elde edilen çıktının bu üyelik fonksiyonlarından hangisine hangi derecede ait olduğu 
bulunur. Eğer üyelik derecesi 1 ise %100 aitlik, 0 ise %0 aitlik anlamına gelmektedir. Durulaştırma 
aşamasında ise kural tablosundan elde edilen çıktı üyelik fonksiyonları ve üyelik derecesine göre 
çıktının sayısal değeri elde edilir. En çok kullanılan yöntem, elde edilen çıktı üyelik fonksiyonunun, 
ağıtlık merkezini veren merkezi yöntemdir. Bu çalışmada, girdi ve çıktı için Şekil 7.(a,b,c) de gösterilen 
üçgen üyelik fonksiyonları kullanılmıştır. Üçgen üyelik fonksiyonları kontrol uygulamalarında daha iyi 
sonuç vermektedir[10]. 
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Şekil 7. Bulanık Kontrol Girdi (a,b) ve Çıktı (c) Üyelik Fonksiyonu 

 
 

Bulanıklaştırma işlemi tamamlandıktan sonraki aşama, kontrolde çok önemli olan kural tablosunun 
oluşturulmasıdır. Tamamen deneyimlerden yararlanılarak elde edilen kural tablosuna göre, çıktı değeri 
bulanık değer olarak elde edilir. Bu çalışma için oluşturulan 5*5 lik kural tablosu aşağıda 
görülmektedir. Burada kullanılan sözsel ifadeler NY: neatif yüksek, NO: negatif orta, S: sıfır, PO: pozitif 
orta, PY: pozitif yüksek, ÇK: çok küçük, K: küçük, O: orta, B: büyük ve ÇB: çok büyük anlamına 
gelmektedir. Eğer “sıcaklık farkı ”NY” ise ve frekansın önceki değişimi “ÇK” ise kompresör frekans 
değişimi “K” olarak ayarlanacaktır. 
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Tablo 3. Kompresör Frekansı, f Çıkarım Tablosu  
 

Frekans değişimi önceki değeri  

Sıcaklık hatası 
ÇK K O B ÇB 

NY K O B B ÇB 

NO K O B B  ÇB 

S ÇK K O B ÇB 

PO ÇK ÇK  K O B 

PY ÇK ÇK K O B 

 
Girdi ve çıktının elde edilmesini örnek ile açıklarsak; evaporatör çıkışı su sıcaklığında istenen değer ile 
set değeri (9 oC) arasında -1.5 oC derecelik bir sıcaklık farkı olması durumunda girdinin Şekil 7(a) daki 
üyelik fonksiyonunda negatif orta anlamına gelen “NO” üyelik fonksiyonuna % 80 üye olduğu 
görülebilir. Benzer şekilde önceki adıma göre frekanstaki değişimi 5 Hz olması durumunda bu girdinin 
“K” üyelik fonksiyonuna %100 üye olduğu görülür. Bu aşama bulanıklaştırma olarak isimlendirilir. 
Bundan sonra, girdilerin üyelik fonksiyonuna göre çıktının üyelik fonksiyonu kural tablosundan 
belirlenir. Bu örnekte sıcaklık hatası, “NO” ve frekansın önceki değişim değeri “K” ise çıktı yani 
frekanstaki değişim miktarı “O” üyelik fonksiyonu olacaktır. Son aşama ise durulaştırmadır. Merkezi 
durulaştırma metodu uygulanır ise Şekil 7(c) de  “O” üyelik fonksiyonunda girdilerden küçük olanın 
oluşturduğu alanın ağırlık merkezine karşılık gelen yatay eksen değeri 10 Hz okunur. Bu değer 
frekanstaki gerekli değişim miktarını vermektedir. Buna göre hesaplanan kompresör çalışma frekansı 
50-10=40 Hz’ dir. Deneyler sırasında, bulanık mantık algoritmasının Matlab kodu bilgisayar ortamında 
çalıştırılmış ve elde edilen kontrol çıktısı veri toplama ve kontrol birimi yardımıyla invertere 
aktarılmıştır.  
 
 
 
 
3. DENEY SONUÇLARI 
 
 
Yapılan çalışmada scroll kompresörün hızı 30 Hz ile 60 Hz arasında değiştirilebilmiştir. Sistemin daha 
çok kısmi yüklerdeki çalışma parametreleri önemli olduğu için 50 Hz üzeri deneylere yer verilmemiştir.  
Değişken hızlı kompresör ile birlikte elektronik genleşme vanası kullanılmıştır. Kompresörün değişken 
hızlı çalıştırılması sırasında evaporatör su çıkış sıcaklığının 9 oC ayarlandığı durumda sabit devirli 
çalışma durumu ile karşılaştırma Şekil 8. de görülmektedir. Burada sabit hızlı çalışma 50 Hz besleme 
frekansında çalışmadır. Bulanık mantık kontrol algoritması kullanılarak yapılan hız kontrolünde 
evaporatör çıkış sıcaklığı ayarlandığı 9 oC de sabit tutulabilmiştir.  
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Şekil 8. Değişken Hızlı Sistemde Zamana Göre Evaporatör Çıkış Sıcaklığı Değişimi 
 
 

Şekil 9. da ise kompresör hızının zamana göre değişimi görülmektedir. Burada evaporatör su çıkış 
sıcaklığının düşmesi nedeniyle bulanık mantık algoritması yardımıyla kompresör hızı zamana göre 
düşmektedir. 
 

 
 

Şekil 9. Kompresör Hızının Zaman Göre Değişimi 
 
Şekil 10’da kompresör kontrolünde bulanık algoritma kullanılması durumunda elektrik tüketimleri açık 
kapalı durum ile karşılaştırılmıştır. Burada ayrıca, genleşme elemanının termostatik ya da elektronik 
olması durumuna göre elektrik tüketimleri verilmiştir. 
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Şekil 10. Elektrik Tüketimi 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Günümüzde değişken devirli kompresöre sahip soğutma sistemleri ticari olarak bulunmasına rağmen 
bu sistemlerin verimleri ile ilgi bilgi çok fazla bulunmamaktadır. Ayrıca sabit hızlı kompresöre sahip bir 
sistemin değişken devirli bir sistem ile değiştirilmesi maliyetli olmaktadır. Bu nedenle hâlihazırda 
kullanılmakta olan sabit devirli sistemin değişken devirli olarak çalıştırılabilmesi oldukça önemlidir. 
Mevcut çalışmada, sabit devirli 3 fazlı kompresör, 30 Hz ile 50 Hz arası değişken devirli çalıştırılmış ve 
bu sayede elde edilecek performans artışı deneysel olarak ortaya konmuştur. Bu sayede bulanık 
algoritma kontrolü değişken hızlı sistemlerde denenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, bulanık mantık 
algoritmasının 5 kw soğutma kapasiteli soğuk su üretim grubu sisteminde kompresör hızını evaporatör 
çıkış sıcaklığına göre uygun şekilde kontrol ederek, evaporatör çıkış sıcaklığını ayar sıcaklığına 
getirebildiği gözlenmiştir. Ve işletme boyunca sıcaklığın ayar değerinde kaldığı gözlenmiştir. Ayrıca, 
elektrik tüketiminde azalma görülmüştür. Sistemde gözlenen diğer bir sonuç ise, kompresör bulanık 
algoritma ile kontrol edilirken elektronik genleşme elemanı kullanıldığı durumda termostatik genleşme 
elemanına göre daha fazla performans artışı sağlanmıştır. Sonuç olarak, sabit devirli çalışmak üzere 
dizayn edilmiş kompresörlerin inverter yardımıyla değişken hızlı olarak daha verimli bir şekilde 
çalıştırılabileceği görülmüştür. 
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ÖZET 
 
Bir soğutma sisteminin kapasitesi ve etkinlik katsayısı, seçilen kompresörün kapasite ve verimliliğine 
doğrudan bağlıdır. Kompresör kataloglarında genel olarak soğutma kapasitesi ve kompresör gücü 
verilmektedir.  Bu değerler kullanılarak farklı çalışma şartlarında kompresörlerin isentropik verimi, emiş 
hacmi ve soğutma etkinlik katsayısı hesaplanmıştır.  Scroll, hermetik pistonlu ve açık pistonlu tip 
kompresörlerin kapasite ve verimlerinin çalışma şartları ile değişimi incelenmiş ve karşılaştırma 
yapılmıştır.  Soğutma kapasitesi ve etkenlik katsayısının buharlaşma sıcaklığı, yoğuşma sıcaklığı ve 
basınç oranı ile değişimi grafikler halinde sunulmuş ve değerlendirilmiştir.  Bir su soğutma gurubu tesis 
edilerek kullanılan scroll kompresörün işletme değerleri katalog değerleri ile karşılaştırılmıştır. 
 
Katalog verilerinin değerlendirilmesi, sıkıştırma basınç oranı arttıkça pistonlu tip kompresörlerin 
hacimsel verimlerinin ve emiş hacimlerinin azaldığını, scroll kompresörlerin emiş hacmi değişiminin ise 
daha düşük oranda olduğunu göstermektedir.  Bunun tersine olarak, yüksek sıkıştırma oranlarında 
scroll kompresörlerin isentropik verimleri pistonlu kompresörlerin veriminden daha düşüktür.  Sonuç 
olarak, iklimlendirme uygulamalarında scroll kompresörler daha geniş bir sıcaklık aralığında düşük 
kapasite değişimi ve yüksek verimle çalışırken, derin soğutma uygulamalarında pistonlu kompresörler 
daha verimli çalışmaktadırlar.  Her iki kompresör tipi için de, en iyi isentropik verim %70 oranının 
altında kalmakta olup, bu verimin artışı doğrudan soğutma etkinlik katsayısını arttıracaktır.  

 
 
Anahtar Sözcükler: Soğutma etkinlik katsayısı, scroll kompresör, pistonlu kompresör, isentropik 
verim, hacimsel verim.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this study, different type and brand compressors’ performance graphs are drawn by using catalog 
data. Among data, refrigeration capacity and power consumption are available but isentropic 
efficiency, coefficient of performance, volumetric efficiency, suction volume and pressure ratio are 
achieved with calculation.  Performance analysis of scroll and reciprocating compressors are obtained 
and compared with each other.  On acclimatization applications, scroll compressors can stabilize 
cooling capacity while the temperatures are changing during the summer season.  However, 
reciprocating one has a better performance for deep cooling application.  The catalog data of a scroll 
compressor are compared also with experimental results. 
 
Key Words: Coefficient of performance, scroll compressor, reciprocating compressor, isentropic 
efficiency, volumetric efficiency. 
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1. GİRİŞ 
 
Kompresörler, yoğuşturucu, buharlaştırıcı ve genleşme cihazları ile birlikte soğutma sistemlerinin dört 
temel elemanından biridir. Kompresörün görevi buhar haldeki soğutucu akışkanın basıncını yoğuşma 
sıcaklığının karşıtı olan basınca çıkarmaktır. İki çeşit kompresör tipi mevcuttur: pozitif yer değiştirmeli 
(pistonlu, vidalı, dönel ve vidalı kompresörler) ve dinamik (santrifüj kompresörler). Pozitif yer 
değiştirmeli kompresörler, sıkıştırma bölümünün hacmini sürekli azaltarak soğutkanın basıncını arttırır. 
Dinamik kompresörler, açısal momentumun dönel elemanlardan soğutkan buhara sürekli transferi ve 
bu açısal momentumun basınç artımına dönüşmesi ile soğutkan basıncını yükseltir. Santrifüj 
kompresörlerin tasarımı bu prensipleri esas almıştır [1]. 
 
Soğutma kompresörleri ile ilgili kaynaklarda kompresör performansının çalışma şartları ile değişimi 
oldukça sınırlı şekilde yer almaktadır. Ayrıca kompresörlerin performans tayini için geliştirilen 
matematiksel modelleri kullanmak için fazla sayıda parametrenin bilinmesi gerekmektedir.  Mevcut 
katalog değerlerinin kullanılması ile kompresörlerin farklı çalışma şartlarındaki performanslarının 
incelenmesi ve farklı tip ve modeldeki kompresörlerin grafikler yardımıyla karşılaştırılması bu 
çalışmanın ana esaslarını oluşturmaktadır.  
 
Duprez ve ark. [2] pistonlu ve scroll tip kompresörlerin termodinamik modelini oluşturarak, soğutucu 
akışkan kütlesel debisi ve kompresör güç tüketimini işletme şartları ve parametrelere bağlı olarak 
hesaplamışlardır. Pistonlu kompresörler için bu parametreler: kompresör dış yüzey sıcaklığı (sabit 
50°C), emme hattı için ısı transferi katsayısının ısı transfer yüzey alanı ile çarpımı ( sucU A× ), emiş 
hattı boru çapı, süpürme hacmi, kompresör devri, ölü hacim oranıdır.  Scroll kompresörler için 
belirlenen parametreler: süpürme hacminin egzoz edilen hacme oranı, süpürme hacmi, kompresör 
devri, kompresör dış yüzey sıcaklığı (sabit 50°C) ve yüzey alanı ile ısı transferi katsayısının çarpımı 
( sucU A× )’dır. Çalışmada elektriksel ve isentropik verimi hesaplamak için polinomik bir denklem 
kullanılmıştır. Bu çalışma yapılırken gücü 10 kW’ ı geçmeyen beş adet pistonlu ve scroll kompresör 
şeçilmiş; buharlaşma sıcaklığı -20 ile 15°C, yoğuşma sıcaklığı 15°C ile 60°C aralığında seçilmiştir. 
Model sonuçları ile gerçek değerler arasında pistonlu kompresörlerde  %1,1 ile 1,69 aralığında, scroll 
kompresörlerde %1,04 ile 2,42 aralığında uyumsuzluk tespit edilmiştir. 
 
Rigola ve ark. [3], pistonlu hermetik kompresörler için sayısal simülasyon modeli geliştirmişlerdir.  
Kompresör hacmi sabit tutularak, silindir boy ve çap değerleri değiştikçe performans parametrelerinin 
nasıl değiştiği araştırılmıştır. Hacimsel verim, soğutma etkinlik katsayısı ve soğutma kapasitesinin 
silindir boy/çap oranı ile değişiminde optimum bir değerin olduğu görülmektedir. Boy/çap oranı arttıkça 
söz konusu parametreler başlangıçta artarken, optimum değerden sonra sabit kalmaktadır. 
Kompresörün güç tüketimi ise artan boy/çap oranı ile hemen sabit kalmaktadır. Aynı şekilde hacimsel 
verim ve soğutma etkinlik katsayısı, optimum bir emme ve boşaltma ağzı çapına kadar artmakta daha 
sonra sabit kalmaktadır. Kompresör motor torku ve elektriksel verim ise artan devir sayıları ile 
azalmaktadır. 
 
Chen ve ark. [4], scroll kompresörler için matematiksel bir model geliştirerek boşaltma, sıkıştırma ve 
emme hacimlerindeki değişime ve spirallerin açılarına göre kompresörün basınç ve sıcaklık değişimi 
üzerinde durmuşlardır. 
 
 
 
 
2. SCROLL, HERMETİK VE YARI HERMETİK PİSTONLU SOĞUTMA KOMPRESÖRLERİNİN 

PERFORMANS DEĞİŞİMLERİ 
 
Bu bölümde farklı kapasite ve tipteki (özellikle pistonlu ve scroll) kompresörlerin, katalog değerlerinden 
faydalanarak çizilen performans grafikleri ve bunların yorumu üzerinde durulacaktır. 
 
Çeşitli kapasitelerdeki pistonlu hermetik, pistonlu yarı hermetik ve scroll tip kompresörlerin 
kataloglarından elde edilen geometrik yer değiştirme, farklı yoğuşma ve buharlaşma sıcaklıklarındaki 
soğutma yükü ve kompresör gücünden faydalanarak; kompresör emiş hacmi, isentropik verim, 
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hacimsel verim, soğutma etkinlik katsayısı ve basınç oranı hesaplanmış ve bu veriler tablolara 
aktarılmıştır. Tablolardaki veriler, “Microsoft Excel” programı ile grafiğe dönüştürülmüştür.  
 
Tüm kompresörlerde R-22 soğutucu akışkanı için sağlanan veriler kullanılmıştır. Katalogların 
tamamında ortam sıcaklığı 35°C olarak verilmiştir.  Her bir kompresör tipi için, genel performans 
eğilimini yansıtan tek bir model bu bölümde ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ayrı ayrı incelenen 
kompresörlerin performans grafiklerinden bazıları bir arada verilerek, aralarındaki farklılıklara vurgu 
yapılmıştır. 
 
 
2.1 Pistonlu Hermetik Kompresörün Performans Grafiklerinin İncelenmesi 
 
Pistonlu kompresörün performans eğrilerini oluşturmak için Bristol marka 10,3 kW kapasiteli 
H20J423DBD model kompresör seçilmiştir. Tablo 1’de seçilen pistonlu hermetik kompresörün temel 
değerleri verilmiştir. Tablo 2’de, pistonlu hermetik kompresörün farklı çalışma şartlarındaki performans 
değerleri yer almaktadır. 
 
 
Tablo 1. Bristol H20J423DBD Model Pistonlu Hermetik Kompresör Temel Mekanik ve Elektrik Verileri  
 

Bristol Pistonlu Hermetik Kompresör  

Model Piston Sayısı (z) Silindir Yüksekliği (L) Silindir Çapı (D) 

H20J423DBD 2 50.8 mm 17.12 mm 

Voltaj Faz Frekans Devir 

200/220 V 3 50 Hz 2950 dev/dk 

 
 
Tablo 2. Pistonlu Hermetik Kompresörün Performans Değerleri 
 

R22 Yoğuşma Sıcaklıkları 
Buharlaşma Sıcaklığı 

0ºC 25 ºC 30 ºC 35 ºC 40ºC 45ºC 50ºC 55ºC 60ºC 65ºC 

Qe (Watt) 11781 11036 10310 9599 8897 8200 7501 6797 6081 

W (Watt) 1836 2038 2232 2417 2589 2744 2879 2992 3079 

V& (m3/h) 10,94 10,59 10,23 9,88 9,51 9,13 8,72 8,26 7,77 

COP 6,42 5,42 4,62 3,97 3,44 2,99 2,61 2,27 1,97 

ηisent 0,644 0,658 0,668 0,674 0,676 0,674 0,668 0,658 0,643 

P2/P1 2,10 2,40 2,72 3,08 3,47 3,90 4,37 4,88 5,43 

ηv 0,89 0,86 0,83 0,80 0,77 0,74 0,71 0,67 0,63 
  
 
Tablo 1 ve 2 de verilen değerler ilgili kompresörün kataloglarından oluşturulmuştur.  Tablo 2‘de verilen 
değerlerden soğutma yükü (Qe) ve kompresör gücü (W) katalog değeri olarak verilmiştir.  Soğutma 
(evaporatör) yükü ve soğutucu akışkanın evaporatördeki entalpi değişiminden soğutucu akışkan 
kütlesel debisi hesaplanmış ve özgül hacimle çarpılarak emiş özgül hacmi (V) bulunmuştur.  Soğutma 
etkinlik katsayısı (COP) soğutma yükünün kompresör gücüne oranıdır. Akışkanın kompresöre emiş 
şartları ve çıkış (yoğuşma) basıncından hareketle isentropik güç hesaplanmış ve hesaplanan 
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isentropik kompresör gücü gerçek kompresör gücüne oranlanarak isentropik verim (ηisent) bulunmuştur. 
Yoğuşma ve buharlaşma basınçlarının oranı (P2/P1) hesaplanmıştır. Silindir yüksekliği, çapı ve devir 
sayısı kullanılarak ve ölü hacim “0” kabul edilerek süpürme hacmi hesaplanmış ve emiş hacminin 
süpürme hacmine oranı volumetrik verim (ηv ) olarak verilmiştir.  Tablo-2 de 0 ºC buharlaşma sıcaklığı 
için verilen hesaplamalar farklı buharlaşma sıcaklıkları için tekrar edilmiş ve takip eden grafikler elde 
edilmiştir.  
 
Şekil 1’ de farklı buharlaşma ve yoğuşma sıcaklıkları için isentropik verim noktaları gösterilmiştir.  
Farklı buharlaşma sıcaklıkları için çizilen eğrilerin tümünde isentropik verimin belirli bir pik noktaya 
ulaştıktan sonra inişe geçtiği gözlenir. Bu durum kompresörün optimum bir dizayn noktasının varlığını 
göstermektedir. 
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Şekil 1. Pistonlu Hermetik Kompresör İsentropik Veriminin Yoğuşma Sıcaklığına Bağlı 
Değişimi 

 
Şekil 2’ den basınç oranlarına karşılık gelen isentropik verim değerleri görülmektedir.  Belirli bir basınç 
oranına kadar valf kayıpları ve benzeri sabit basınç kayıplarının görece etkisinin azalması ile birlikte 
verimin arttığı görülmektedir.  Daha yüksek basınç oranlarında verimin tekrar azalmasının nedeni, bu 
yüksek oranlarda doldurma veriminin (hacimsel verim) azalmasına bağlı olarak her bir sıkıştırmada 
sevk edilen akışkan miktarının azalmasıdır.  
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Şekil 2. Pistonlu Hermetik Kompresör İsentropik Veriminin Basınç Oranına Bağlı Değişimi 
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Pistonlu hermetik kompresörlerde basınç oranının artması ile birlikte hacimsel verimin azalması 
beklenir. Bu beklentinin nedeni, silindir ölü hacmi içinde bir önceki sıkıştırmadan kalan gaz miktarının 
basınç oranı ile artmasıdır. Şekil 3’ te hacimsel verimin artan yoğuşma sıcaklıklarında beklentiye 
uygun olarak azaldığı görülmektedir. 
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Şekil 3. Pistonlu Hermetik Kompresör Hacimsel Veriminin Yoğuşma Sıcaklığı İle Değişimi 

 
 
Kompresör tarafından çekilen güç buharlaşma sıcaklığının artışı ile artmaktadır (Şekil 4).  Buharlaşma 
sıcaklığının artması ile birlikte sıkıştırma oranı bir miktar azalmakta, fakat emiş hacmindeki artışın 
bundan fazla olması nedeni ile kompresör gücü artmakta veya sabit kalmaktadır. Artan yoğuşma 
sıcaklıklarında ise, çıkış basıncının artması kompresörün çektiği gücün artmasına neden olmaktadır.  
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Şekil 4. Pistonlu Hermetik Kompresörün Harcadığı Gücün Buharlaşma Sıcaklığı İle Değişimi 
 
 

Buharlaşma sıcaklığının yükselmesi ve yoğuşma sıcaklığının düşmesi ile birim soğutucu akışkan 
kütlesinin yaptığı soğutma işi artar.  Buharlaşma sıcaklığı ve emiş basıncının artması aynı zamanda 
soğutucu akışkan kütlesel dolaşım hızını da arttırmaktadır. Sonuç olarak, artan buharlaşma 
sıcaklıklarında soğutma kapasitesi hızla artmaktadır (Şekil 5).  
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Şekil 5. Soğutma Kapasitesinin Buharlaşma Sıcaklığı İle Değişimi 

 
 
Şekil 6’ da soğutma etkinlik katsayısının yoğuşma sıcaklığına bağlı değişimi gösterilmiştir. Yoğuşma 
sıcaklığının artması soğutma kapasitesini düşürüp, kompresör gücünü arttırdığından soğutma etkinlik 
katsayısının azalmasına neden olur.  
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Şekil 6. Pistonlu Hermetik Kompresörde Soğutma Etkinlik Katsayısının Yoğuşma Sıcaklığı İle 

Değişimi 
 
 
2.2 Scroll Kompresörün Performans Eğrilerinin İncelenmesi 
 
Scroll kompresörün performans eğrilerini oluşturmak için Copeland marka ZB26KCE-TF5 model scroll 
kompresör seçilmiştir. Kompresör devri 2950 devir/dakika, voltajı 200/220 v, frekansı 50 Hz ve fazı 3’ 
tür. Kompresörün 0°C buharlaşma sıcaklığı için performans değerleri tablo 3’te verilmiş, diğer 
buharlaşma sıcaklıkları için olan değerler grafiklerde kullanılmıştır.  
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Tablo 3. Copeland ZB26KCE-TF 5 Model Scroll Kompresörün Performans Verileri  
 

R-22 Yoğuşma Sıcaklıkları  

Buharlaşma Sıcaklığı 
0°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C 

Qe (Watt) 10000 9600 9200 8800 8350 7850 7400 6900 

W (Watt) 1550 1740 1950 2190 2460 2780 3140 3550 

COP 6,45 5,52 4,72 4,02 3,39 2,82 2,36 1,94 

V& (m3/h) 9,85 9,81 9,74 9,64 9,51 9,38 9,22 9,03 

ηisent 0,679 0,715 0,732 0,73 0,713 0,685 0,649 0,606 

Pbasma (MPa) 1,044 1,192 1,355 1,534 1,729 1,942 2,174 2,427 

Pemiş (MPa) 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 

P2/P1 2,10 2,40 2,72 3,08 3,47 3,90 4,37 4,88 

Kompresör emiş gaz sıcaklığı: 18,3°C      Aşırı soğutma miktarı: 0°C 

 
 
İlk olarak isentropik verimin, yoğuşma sıcaklığına bağlı değişimi ele alınmıştır. Tıpkı pistonlu hermetik 
kompresörde olduğu gibi, scroll kompresörün isentropik verimi, belirli bir pik noktaya kadar artış 
göstermiş, ardından inişe geçmiştir (Şekil 7).  
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Şekil 7. Scroll Kompresörde İsentropik Verimin Yoğuşma Sıcaklığı İle Değişimi 
 
İsentropik verimin basınç oranına bağlı olarak gösterimi Şekil 8’ deki gibidir. Scroll kompresörde, 
emme ve basma klapeleri ve sıkıştırma sonu ölü hacim bulunmamasına rağmen, pistonlu 
kompresörde olduğundan daha belirgin olarak, basınç oranının artması ile birlikte isentropik verim 
eğrisi önce artmış, sonra düşüşe geçmiştir.  
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Şekil 8. Scroll Kompresör İsentropik Veriminin Basınç Oranına Bağlı Değişimi 

 
 
Göz önüne alınan modeller için pistonlu kompresörün isentropik verimi basınç oranına bağlı olarak 
%60-70 aralığında değişirken, aynı aralıkta scroll kompresörün verimi %60-75 arasında 
değişmektedir. Düşük basınç oranlarındaki verim artışı, kompresörde sıkıştırma yapılmasa bile bir 
takım sabit kayıpların oluştuğu şeklinde yorumlanabilir. Bu kayıpların hangi sebeplerden ileri geldiği 
burada araştırılmamıştır.   
 
Basınç oranı arttıkça emiş hacmi doğrusal bir şekilde azalmaktadır (Şekil 9). Ele alınan modelde 
basınç oranının 1,53’ ten 5’ e artması ile emiş hacmi % 12 azalmıştır. Aynı basınç oranı değişimi için 
pistonlu kompresörlerde emiş hacmi kaybı ise %30 olarak hesaplanmıştı. 
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Şekil 9. Scroll Kompresörde Emiş Hacminin Basınç Oranı İle Değişimi 
 

Şekil 10’ da, kompresör gücünün yoğuşma ve buharlaşma sıcaklıkları ile değişimi verilmiştir.  Pistonlu 
kompresörlerin tersine olarak kompresörün harcadığı gücün artan buharlaşma sıcaklığı ile artmadığı 
ve hemen hemen sabit kaldığı görülür. Bu durum, emiş hacmi ve kütlesel debinin, pistonlu 
kompresörlerdeki kadar değişmemesi ile açıklanabilir.   
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Şekil 10. Scroll Kompresörün Gücünün Buharlaşma Sıcaklığına Bağlı Değişimi 
 
 
2.3 Pistonlu Yarı Hermetik Kompresörün Performans Eğrilerinin İncelenmesi 
 
Pistonlu yarı hermetik kompresörün performans grafiklerini oluşturmak için Copeland Copelametic 
marka 66 kW kapasiteli 4RJ1-3000-ESL model kompresör seçilmiştir. Kompresörün elektriksel ve 
mekanik verileri tablo 4’ de ve performans değerleri tablo 5’de verilmiştir.   Diğer buharlaşma 
sıcaklıkları için kullanılan performans değerlerine kompresör kataloğundan ulaşılmıştır. 
 
Tablo 4. Pistonlu Yarı Hermetik Kompresörün Mekanik ve Elektriksel Verileri  
 

Copelametic Pistonlu Hermetik Kompresör 

Model Piston Sayısı Silindir Boyu Silindir Çapı 

4RJ1-3000-ESL 4 5.55cm 7.46 cm 

Voltaj Faz Frekans Devir 

200/220v 3 50 Hz 2950 dev/dk 

Geometrik Deplasman: 84,588 m3/h 
 
 
Tablo 5. Copelametic 4RJ1-3000-ESL Yarı Hermetik Kompresörün Performans Değerleri 
 

R-22  Yoğuşma Sıcaklıkları  

Buharlaşma Sıcaklığı 0°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 

Qe (kW) 74,5 69,5 64,5 59,5 54,5 49,5 

W (kW) 15,4 17 18,2 19,3 20,4 21,8 

COP 4,84 4,09 3,54 3,08 2,67 2,27 

V& (m3/h) 76,2 73,22 70,62 67,83 64,85 61,5 

ηisent 0,627 0,633 0,642 0,648 0,644 0,625 

P2/P1 2,39 2,72 3,08 3,47 3,90 4,37 

ηv 0,90 0,87 0,83 0,80 0,77 0,73 

Kompresör emiş gaz sıcaklığı= 18,3°C        Aşırı soğutma= 0°C 
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İsentropik verim-yoğuşma sıcaklığı grafiğinden (Şekil 11), bundan önceki iki tip kompresörde olduğu 
gibi isentropik verimin belirli bir tepe noktasından sonra inişe geçtiği,  ancak eğimin daha yatık olduğu 
görülür. Genel bir ifade olarak, düşük buharlaşma sıcaklıkları ve artan basınç oranları için yarı 
hermetik kompresörlerin daha uygun olduğu ve isentropik verimin yüksek basınç oranlarında yaklaşık 
sabit kaldığı belirtilebilir (şekil-12). 
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Şekil 11. Pistonlu Yarı Hermetik Kompresörün İsentropik Verim- Yoğuşma Sıcaklığı Değişimi 
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Şekil 12. Pistonlu Yarı Hermetik Kompresörde İsentropik Verimin Basınç Oranına Bağlı Değişimi 
 

Güç-yoğuşma sıcaklığı grafiği, hermetik pistonlu kompresörün grafiği ile benzer özellik gösterir (Şekil 
13). Kompresörün harcadığı güç, buharlaşma sıcaklığı arttıkça artmaktadır. Yoğuşma sıcaklığının 
yükselmesi de kompresörün harcadığı gücü arttıran diğer bir etkendir. 
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Şekil 13. Yarı Hermetik Kompresör Gücünün Buharlaşma Sıcaklığına Bağlı Değişimi 

 
 
 
2.4 Scroll, Hermetik ve Yarı Hermetik Pistonlu Kompresörlerin Performanslarının Bir Arada 

Değerlendirilmesi 
 
Daha önceki kısımlarda ayrı ayrı gösterilen performans eğrilerinden bazıları burada bir arada 
verilmiştir. Şimdiye kadar incelenen scroll, hermetik ve yarı hermetik pistonlu kompresörlerin 
performans değişimi bir arada gösterilerek aralarındaki farklılıklara vurgu yapılmıştır. 
 
Emiş hacminin basınç oranı ile değişimi daha önceki kısımlarda ele alınmıştı. Şekil 14; scroll, hermetik 
ve yarı hermetik kompresörlerin artan basınç oranları ile oransal olarak emiş hacimdeki değişimi 
vermektedir.  Scroll kompresörün, kendi basınç oranı aralığında diğer iki tip kompresörden çok daha 
az emiş hacmi kaybına uğradığı görülür.  Basınç oranı yükseldikçe hermetik kompresör daha fazla 
emiş hacmi değişimine maruz kaldığından hermetik - yarı hermetik farkı belirgin hale gelir. 
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Şekil 14. Farklı Tip Kompresörlerin Emiş Hacimlerinin Basınç Oranı İle Değişimi 
 

Scroll kompresörler, basınç oranının 2 ile 4 aralığında olduğu durumlarda daha yüksek isentropik 
verime çıkmaktadır (Şekil 15).  Buna karşın, basınç oranının artması ile scroll kompresörün verimi 
düşmekte, basınç oranının beş ve üzerinde olduğu durumlarda, yarı hermetik kompresörler en verimli 
olmaktadır. Bu nedenle scroll kompresörler düşük buharlaşma sıcaklıklarında tercih edilmemekte ve 
yarı-hermetik kompresörler avantajlı duruma geçmektedirler. 
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Şekil 15. Farklı Tip Kompresörlerin İsentropik Verimlerinin Basınç Oranı Değişimi 
 
 
 
 
 
3.  DENEY SONUÇLARI İLE KATALOGLARDAN ELDE EDİLEN VERİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 
 
Bu bölümde scroll tip soğutma kompresörünün katalog değerleri ile deney sonuçlarının tablolar ve 
grafikler yardımıyla karşılaştırılması amaçlanmıştır. Kullanılan deney düzeneği Sunu [5] tarafından tez 
çalışması sırasında geliştirilmiş olup burada da ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 
 
Deney düzeneğinde temel olarak, Copeland ZR 28K3-PFJ-522 model scroll kompresör, su soğutmalı 
buharlaştırıcı, hava soğutmalı yoğuşturucu ve genleşme vanasından oluşan bir su soğutma gurubu 
kullanılmaktadır.  Buharlaştırıcı (evaporatör) üzerinden su dolaşımının sağlandığı bir su tankı, su 
dolaşım pompası, yoğuşturucu üzerinden hava akışının sağlandığı hava kanalı, hava fanı ve havanın 
sıcaklığını kontrol etmekte kullanılan ısıtıcılar deney düzeneğini tamamlamaktadır (Şekil 16).  
 

 
Şekil 16. Deney Düzeneğinin Şematik Gösterimi [6]. 
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Deney düzeneği üzerinde muhtelif noktaların sıcaklıkları veri toplama ünitesine bağlı T-tipi ısıl çiftler 
kullanılarak ölçülmüştür. Kompresörün akımı kıskaç ampermetre üzerinden geçilerek gücü 
ölçülmüştür.  Buharlaştırıcı (evaporatör) üzerinden geçen su debisi ventürideki basınç düşümünden 
hesaplanmış, yoğuşturucu üzerinden geçen hava debisi ise kanal üzerine yerleştirilen debi ölçer 
nozullardaki basınç düşümünden hesaplanmıştır. Soğutma sisteminde kullanılan soğutkan R-134a’ 
dır.  Kompresör çıkışında yağ ayırıcı mevcut olmayıp, yağ soğutma devresinde dolaşmaktadır. 
 
Deneyler dört farklı hava giriş sıcaklığında yapılmıştır.  Her bir deney öncesi tanktaki su sıcaklığının 
20ºC üzerinde bir değere ulaşması beklenmiş, deneyler sırasında su tarafı sıcaklığı değiştikçe belirli 
aralıklarla ölçüm yapılmıştır.  Tanktaki su kütlesi yaklaşık 1000 kg olup, sıcaklığın azalma hızı saatte 
3ºC kadardır.  Deneylerde kompresör gücü elektrik akımından ölçülmüş, yoğuşturucu yükü ise 
yoğuşturucu üzerinden geçen hava debisi ve sıcaklık farkından hesaplanmıştır.  Soğutucu akışkan 
kütlesel dolaşım hızı, soğutucu akışkanın yoğuşturucuya giriş ve çıkışındaki entalpi farkından 
hesaplanmıştır.  Buharlaştırıcı yükü yoğuşturucu yükü ile kompresör gücü arasındaki farktan 
hesaplanmış, su debisinden hesaplanan soğutma yükü karşılaştırma amacı ile kullanılmıştır.  
 
Ölçümün yapıldığı Scroll kompresörün katalog değerleri Tablo 6’da verilmiştir.  Katalogda verilen 
performans değerleri, 0°C aşırı soğuma ve 10°C kızgınlık durumu için geçerlidir.  Farklı hava giriş 
sıcaklıkları için elde edilen deney sonuçları ise Tablo 7, 8, 9 ve 10’da verilmiştir.  Yapılan deneylerde 
kızgınlık ve aşırı soğuma değerleri 3°C ile 6°C arasında değişmektedir.  Deney düzeneğinde standart 
yöntemin aksine olarak yağ ayırıcı bulunmamaktadır.  Tüm bunlara karşın, ayni yoğuşma ve 
buharlaşma basınçları için kompresörün katalog ve deney performanslarının yakın olması 
beklenmelidir.   
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Tablo 6. Copeland ZR 28K3-PFJ-522 Model Scroll Kompresör Katalog Verileri  
 

R-134a Yoğuşma Sıcaklıkları 

Buharlaşma 
Sıcaklıkları  30°C 40°C 50°C 70°C 

Qe (kW) 3,4 3,05 2,67  
W (kW) 0,91 1,12 1,37  

COP 3,74 2,72 1,95  

V& (m3/h) 6,54 6,44 6,29  

ηisent 0,579 0,577 0,544  
P2 (MPa) 0,7702 1,017 1,318  
P1 (MPa) 0,2433 0,2433 0,2433  

-5°C 

P2/P1 3,17 4,18 5,42  
Qe (kW) 4,2 3,75 3,35 2,36 
W (kW) 0,9 1,13 1,37 2,21 

COP 4,67 3,32 2,45 1,07 

V& (m3/h) 6,64 6,5 6,46 5,99 

ηisent 0,593 0,6 0,595 0,45 
P2 (MPa) 0,7702 1,017 1,318 2,117 
P1 (MPa) 0,2928 0,2928 0,2928 0,2928 

0°C 

P2/P1 2,63 3,47 4,50 7,23 
Qe (kW) 5,15 4,65 4,1 3 
W (kW) 0,9 1,13 1,38 2,19 

COP 5,72 4,12 2,97 1,37 

V& (m3/h) 6,74 6,66 6,52 6,24 

ηisent 0,586 0,625 0,624 0,509 
P2 (MPa) 0,7702 1,017 1,318 2,117 
P1 (MPa) 0,3497 0,3497 0,3497 0,3497 

5°C 

P2/P1 2,20 2,91 3,77 6,05 
Qe (kW) 6,25 5,65 5,05 3,7 
W (kW) 0,89 1,13 1,38 2,18 

COP 7,02 5,00 3,66 1,70 

V& (m3/h) 6,814 6,73 6,66 6,34 

ηisent 0,551 0,622 0,65 0,552 
P2 (MPa) 0,7702 1,017 1,318 2,117 
P1 (MPa) 0,4146 0,4146 0,4146 0,4146 

10°C 

P2/P1 1,86 2,45 3,18 5,11 
 Kızdırma derecesi= 10°C, Aşırı Soğutma=0°C 
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Tablo 7. 23°C Hava Giriş Sıcaklığında Deneysel Veriler 
 

Sonuçlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Yoğuşturucu Kapasitesi (kW) 5,511 5,449 5,514 5,369 5,296 5,292 5,195 5,320 4,991 

Buharlaştırıcı Kapasitesi 
(Soğutma Kapasitesi) (kW) 4,210 4,122 4,187 4,044 3,990 3,985 3,892 4,038 3,728 

Kompresör Gücü (kW) 1,301 1,327 1,327 1,325 1,306 1,307 1,303 1,282 1,263 
Soğutkan Kütlesel Debisi 0,030 0,028 0,028 0,027 0,027 0,027 0,026 0,026 0,024 
İsentropik Verimi (ηisent) 0,658 0,587 0,565 0,536 0,543 0,540 0,542 0,526 0,519 

Kompresör Emiş Hacmi (m3/h) 6,713 6,597 6,769 6,649 6,658 6,885 6,890 7,221 6,829 
Soğutma Etkinlik Katsayısı (COP) 3,236 3,106 3,155 3,052 3,055 3,049 2,987 3,149 2,951 

Yoğuşma Sıcaklığı (°C) 44,330 45,000 44,670 44,000 43,660 44,000 42,970 42,270 42,270 
Buharlaşma Sıcaklığı (°C) 3,544 2,723 1,882 1,241 0,718 -0,379 -1,053 -2,037 -2,368 

Kızdırma Derecesi (°C) 4,878 4,845 5,063 4,813 4,937 4,955 5,574 6,099 5,553 
Aşırı Soğutma (°C) 2,231 3,260 3,163 2,866 2,974 3,175 2,799 2,522 2,473 

Basınç Oranı (P2/P1) 3,461 3,625 3,703 3,723 3,760 3,947 3,939 4,010 4,060 

Hava Kütlesel Debisi 0,9350 kg/s, Su Kütlesel Debisi 0,5682 kg/s 

 
 
Tablo 8. 27 °C Hava Giriş Sıcaklığındaki Deneysel Veriler 
 

Sonuçlar 1 2 3 4 5 6 7 
Yoğuşturucu 

Kapasitesi  (kW) 5,851 5,756 5,712 5,500 5,028 4,985 4,976 

Buharlaştırıcı 
Kapasitesi (Soğutma 

Kapasitesi) (kW) 
4,407 4,340 4,307 4,114 3,638 3,571 3,595 

Kompresör Gücü (kW) 1,444 1,416 1,405 1,386 1,390 1,414 1,381 
Soğutkan kütlesel 

debisi (kg/s) 0,031 0,030 0,029 0,028 0,025 0,025 0,025 

İsentropik Verim (ηisent) 0,580 0,540 0,543 0,535 0,534 0,517 0,517 
Kompresör Emiş 

Hacmi (m3/h) 6,374 6,427 6,686 6,590 6,549 6,599 6,794 

Soğutma Etkinlik 
Katsayısı (COP) 3,052 3,065 3,065 2,968 2,617 2,526 2,603 

Yoğuşma Sıcaklığı (°C) 48,840 47,910 47,590 46,960 45,000 44,670 44,000 
Buharlaşma Sıcaklığı 

(°C) 6,543 5,094 3,407 2,477 -0,418 -1,150 -2,247 

Kızdırma Derecesi (°C) 4,638 4,832 4,740 4,928 5,153 4,808 4,876 
Aşırı Soğutma (°C) 3,130 2,831 3,035 2,916 2,943 2,605 2,611 

Basınç Oranı (P2/P1) 3,498 3,592 3,780 3,844 4,057 4,131 4,227 

Hava Kütlesel Debisi 0,9196 kg/s, Su Kütlesel Debisi 0,5660 kg/s 
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Tablo 9. 34 °C Hava Giriş Sıcaklığındaki Deneysel Veriler 
 

Sonuçlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Yoğuşturucu 

Kapasitesi  (kW) 5,631 5,758 5,731 5,587 5,569 5,331 5,365 5,147 5,154 5,138 4,907 4,826 4,741

Buharlaştırıcı 
Kapasitesi 
(Soğutma 

Kapasitesi) (kW) 

3,904 4,004 3,961 3,838 3,849 3,608 3,673 3,474 3,529 3,499 3,304 3,252 3,214

Kompresör Gücü 
(kW) 1,727 1,754 1,770 1,749 1,720 1,723 1,692 1,673 1,625 1,639 1,603 1,574 1,527

Soğutkan kütlesel 
debisi (kg/s) 0,031 0,031 0,030 0,029 0,029 0,027 0,027 0,026 0,026 0,026 0,024 0,024 0,023

İsentropik Verim 
(ηisent) 

0,602 0,564 0,531 0,510 0,511 0,511 0,506 0,502 0,503 0,498 0,495 0,500 0,493

Kompresör Emiş 
Hacmi (m3/h) 6,181 6,231 6,322 6,164 6,325 6,141 6,338 6,153 6,363 6,413 6,323 6,424 6,313

Soğutma Etkinlik 
Katsayısı (COP) 2,261 2,283 2,238 2,195 2,238 2,094 2,171 2,076 2,172 2,135 2,061 2,066 2,105

Yoğuşma 
Sıcaklığı (°C) 54,960 55,230 55,230 54,900 54,490 54,460 53,790 53,280 52,570 52,420 51,700 51,020 50,060

Buharlaşma 
Sıcaklığı (°C) 7,255 7,270 5,801 5,355 4,306 3,732 2,792 2,221 1,086 0,561 -0,532 -1,640 -1,868

Kızdırma 
Derecesi (°C) 3,419 3,342 3,809 3,380 3,795 3,570 3,932 3,934 4,175 4,009 4,273 4,184 3,993

Aşırı Soğutma 
(°C) 3,576 3,520 3,873 4,124 4,053 4,294 4,189 4,046 4,154 4,259 3,946 4,338 4,207

Basınç Oranı 
(P2/P1) 

3,969 3,994 4,200 4,232 4,346 4,429 4,506 4,541 4,647 4,719 4,822 4,937 4,863

Hava Kütlesel Debisi 0,8934 kg/s, Su Kütlesel Debisi 0,5682 kg/s 
 
 
Tablo 10. 40 °C Hava Giriş Sıcaklığındaki Deneysel Veriler 
 

Sonuçlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Yoğuşturucu Kapasitesi  

(kW) 5,545 5,867 6,145 6,140 5,822 5,841 5,459 5,217 5,330 5,483 5,369

Buharlaştırıcı Kapasitesi 
(Soğutma Kapasitesi) (kW) 3,572 3,813 4,062 4,092 3,840 3,882 3,512 3,284 3,441 3,590 3,501

Kompresör Gücü (kW) 1,973 2,054 2,083 2,048 1,982 1,959 1,947 1,933 1,889 1,893 1,868
Soğutkan kütlesel debisi 

(kg/s) 0,032 0,032 0,033 0,032 0,030 0,030 0,028 0,026 0,027 0,027 0,026

İsentropik Verim (ηisent) 0,584 0,521 0,498 0,490 0,487 0,483 0,480 0,470 0,471 0,468 0,462
Kompresör Emiş Hacmi 

(m3/h) 5,976 6,103 6,511 6,604 6,479 6,698 6,412 6,187 6,535 6,762 6,712

Soğutma Etkinlik Katsayısı 
(COP) 1,810 1,856 1,950 1,998 1,937 1,982 1,804 1,699 1,821 1,896 1,874

Yoğuşma Sıcaklığı (°C) 61,590 62,820 62,660 62,220 61,620 60,850 60,410 60,080 59,480 59,400 58,680
Buharlaşma Sıcaklığı (°C) 8,767 8,640 7,340 6,376 4,921 3,664 2,714 2,061 0,903 0,496 -0,161

Kızdırma Derecesi (°C) 2,591 1,950 2,416 2,443 2,437 2,601 3,054 2,564 3,010 2,783 2,777
Aşırı Soğutma (°C) 2,746 3,673 3,938 4,215 4,598 4,710 4,525 5,089 4,923 5,170 5,284

Basınç Oranı (P2/P1) 4,414 4,562 4,749 4,860 5,039 5,172 5,293 5,376 5,524 5,595 5,634
Hava Kütlesel Debisi 0,8774 kg/s, Su Kütlesel Debisi 0,5682 kg/s 

 
Soğutma etkinlik katsayısının basınç oranı ile değişimi Şekil 17’de verilmiştir. Grafiğe bakıldığında 
katalog değerlerinin deneylerle bire bir uyumlu olduğu görülmektedir. 



  ___________________________________________ 901 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Sempozyum Bildirisi

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5

Basınç Oranı, P2/P1

So
ğu

tm
a 

et
k.

 k
at

s.
, C

O
P Katalog

Deney

Deney 
değerleri eğim 
çizgisi

Katalog değerleri 
eğim çizgisi

 
Şekil 17. Soğutma Etkinlik Katsayısının Basınç Oranı İle Değişimi 

  
Emiş hacminin artan basınç oranı ile değişimi için yapılan deney sonuçları yine katalog değerleri ile 
uyumludur (Şekil 18).  
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Şekil 18. Emiş Hacminin Basınç Oranı İle Değişimi 

  
Son olarak kompresör gücü ve isentropik verimin değişimi incelenmiştir (Şekil-19). Deney 
sonuçlarından hesaplanan isentropik verim katalog değerlerinden biraz daha düşüktür.   
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Şekil 19. İsentropik Verim – Basınç Oranı Değişimi 

 
Deneylerde kondenser çıkışında küçükte olsa bir aşırı soğuma olması, soğutma kapasitesini arttırıcı 
yönde etki etmiştir.  Kızgınlık değerinin katalog değerlerinden küçük olması ise, soğutma kapasitesini 
azaltmakla birlikte, kompresöre verilmesi gereken gücü de azaltmalıdır. Sonuç olarak, katalog ve 
deneylerden hesaplanan soğutma kapasiteleri uyumludur.  Ancak kompresör gücü, olması 
gerekenden bir miktar fazla ve isentropik verim bir miktar düşük olarak ölçülmüştür. 
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5. SONUÇLAR  
 
Yapılan çalışmada, farklı marka ve modelde kompresörlerin çalışma şartlarına bağlı olarak performans 
değişimlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Kompresör kataloglarında, farklı çalışma şartlarındaki 
soğutma kapasitesi ve güç tüketimi verilmiştir.  Bu değerlerden hareketle soğutma etkinlik katsayısı, 
emiş hacmi, isentropik verim, sıkıştırma oranı hesaplanmış ve grafiklere aktarılmıştır. 
 
Sıkıştırma basınç oranının artması ile birlikte kayıplar nedeni ile kompresör emiş hacimleri azalmakta 
ve soğutma kapasitesi düşmektedir. Scroll kompresörlerde emiş hacmindeki kayıp pistonlu 
kompresörlere göre daha azdır. Bu durumun nedeni scroll kompresörlerde emme ve basma valflerinin 
bulunmaması, emme ve boşaltma ağızlarının daha geniş olması, emme ve boşaltma süreçlerinin 
fiziksel olarak çok iyi ayrılması ve ölü hacmin olmamasıdır.  Klima amaçlı soğutma uygulamalarında 
dış sıcaklığın değişimine bağlı kapasite kaybı scroll kompesörlerde daha az olmaktadır.   
 
İncelenen soğutma kompresörlerinin isentropik verimi, sıkıştırma basınç oranının artması ile belli bir 
noktaya kadar artış gösterirken, bu noktadan sonra azalmaktadır.  Scroll kompresörlerin çalışma 
aralığında isentropik verim %60 – 75 aralığında değişirken, pistonlu hermetik kompresörlerde %60 – 
70 aralığındadır.  Artan basınç oranları ile birlikte isentropik verimdeki önce artış sonra düşüş eğilimi 
scroll kompresörlerde pistonlu kompresörlerden daha belirgin şekilde gerçekleşmektedir. Pistonlu yarı 
hermetik kompresörlerde ise isentropik verim, belli bir basınç oranından sonra azalmayıp sabit 
kalabilmektedir. Genel bir ifade olarak scroll kompresörler, düşük basınç oranlarında en yüksek 
isentropik verime sahip olup, basınç oranı arttıkça verimi düşmektedir.  Yüksek sıkıştırma oranlarının 
gerektiği derin soğutma uygulamalarında ise, karşılaştırılan kompresörler içinde yüksek isentropik 
verimleri ile yarı hermetik pistonlu kompresörler öne çıkmışlardır.  
 
Farklı markaların yayınladığı kataloglarda, yoğuşma ve buharlaşma basınçları, aşırı soğuma ve 
kızgınlık değerleri için tam bir uyum yoktur. Her firma farklı aşırı soğutma ve kızdırma değerlerinde 
kataloglarını hazırlamaktadır. Bu durum, farklı tip ve marka kompresörlerin performanslarını 
karşılaştırmayı zorlaştırmaktadır. Standart buharlaşma ve yoğuşma basınçlarının, aşırı soğutma ve 
kızdırma noktalarının tanımlanması bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 
Scroll tip soğutma kompresörünün deney sonuçları katalog değerleri ile karşılaştırılmıştır. Kataloglarda 
verilen soğutma etkinlik katsayılarına ve emiş hacmi değerlerine deneysel olarak da ulaşılabildiği 
görülmektedir.  İsentropik verimin basınç oranı ile değişiminde ise katalog ve deney değerleri birbirine 
yakın seyretmektedir. Aradaki fark, katalogda verilen kızdırma ve aşırı soğutma değerlerinin deneyler 
sırasında sağlanamamasından kaynaklanmaktadır. 
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ÖZET  
 
Boru hatlarında yer alan pompanın çeşitli nedenlerle devre dışı kalması halinde su darbesi meydana 
gelir. Boru hattı tasarımında su darbesinin yol açtığı en büyük ve en küçük basınç değerlerinin ve 
bunların boru hattı boyunca zamana bağlı olarak nasıl değiştiğinin bilinmesine gerek vardır. Bu 
değişimlerin hesaplanmasında pompanın tüm alan karakteristikleri sınır koşullarından bir tanesini 
oluşturur. Pompa daimi olmayan bu çalışma koşullarında, ters veya normal dönüş yönünde, pompa, 
türbin, fren, booster olarak adlandırılan sekiz farklı bölgede çalışabilir. Özgül hız, pompaların 
karakteristiklerini etkileyen önemli bir parametredir. Literatürde santrifüj, karışık akımlı ve eksenel 
çarklara sahip pompaların her biri için bir özgül hıza karşı gelen (nsq= 35 – 147 – 261), 1960’lı yılların 
ölçme cihaz ve yöntemleri ile elde edilmiş üç adet tüm alan karakteristiği vardır. Bu çalışmada, özgül 
hızı nsq=55 olan bir santrifüj pompanın tüm alan karakteristikleri ölçülmüştür1. Ölçümler yapılırken test 
edilen pompa farklı devirlerde çalıştırılmış, ölçülen veriler, benzerlik yasalarının tüm çalışma 
bölgelerinde geçerliliğini koruduğu kabulü yapılarak boyutsuz grafiklere taşınmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Pompa, fren, booster, türbin, su darbesi 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In pumping systems waterhammer is an important problem which can damage the pipeline because of  
low and high pressures fluctuations. To calculate the pressure as a function of time and position, 
numerical methods are used. In case of a pump failure, pump characteristics are needed as a 
boundary condition.  During the transient period after a pump failure, the pump may work in normal or 
reverse rotation and can run in four different working zones for each, called pump, turbine, brake and 
booster. In the literature, the complete characteristics of three pumps that have centrifugal, mixed flow 
and axial impeller, that has specific speeds of 35, 147 and 261 respectively, are available. These 
complete characteristics are obtained with the assistance of 1960’s measuring devices and 
techniques. Concerning the complete pump characteristics, the main parameter is the specific speed 
of the pump. In this study, as a part of the project mentioned above, complete characteristics of a 
centrifugal pump having specific speed nsq=55 are obtained experimentally. A special experimental 
setup is built for this purpose and described in the paper. During experiments, four parameters which 
are torque, flowrate, static pressure and rotational speed were measured and monitored. Changes 
between different working zones were provided by an auxiliary pump fixed in the set up. Speed of the 
pump under investigation and auxiliary pump are adjusted by the frequency inverter. Characteristics 
for zero torque and for zero rotational speed were also measured for the test pump. Next, non-
dimensionalised characteristics are presented on the graph by using Suter parameters. Suter 
parameters consist of one independent and two dependent nondimensionalized variables and 
described in the paper.  
 
Key Words: Pump, brake, booster, turbine, waterhammer 
                                                      
1: Bu çalışmadaki deneyler  TÜBİTAK tarafından 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme 
Programı kapsamında desteklenen  “Rotadinamik Pompalarda Tüm Alan Karakteristiklerinin Elde Edilmesi” adlı 
proje kapsamında gerçekleştirilmiştir.  
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1. GİRİŞ 
 
Bir pompanın performans eğrileri, pompanın basma yüksekliğinin, mil gücünün, veriminin ve 
emmedeki net pozitif yükün, sabit devir sayısında,  pompadan geçen akışkan debisi ile değişimi olarak 
tanımlanırlar.  Söz konusu eğriler, kataloglarda sadece pompanın,  pompa olarak çalıştığı bölge için 
verilirler.  Her ne kadar pompalar bu bölgede çalışmak için tasarlanmışlarsa da, bazı durumlarda 
geçici ya da sürekli olarak bu bölgenin dışında çalışmak durumunda kalabilirler. Örneğin pompa ani bir 
güç kesintisine maruz kaldığında, pompa akışkanı bir depodan emerek, daha üst kotta bulunan bir 
depoya basmaya çalışıyorsa ve pompa çıkışında bir çek valf bulunmuyorsa, güç kesintisi sonrasında 
çark yavaşlamaya başlar, bunu akış yönünün değişmesi takip eder ve son olarak çark da ters yönde 
dönmeye başlayarak bir türbin gibi çalışır. 
 
Knapp, pompaların tüm alan karakteristiklerini belirlemek amacıyla bir deney tesisatı kurarak deneyler 
yapmıştır (Knapp, 1937). Deneyleri gerçekleştirirken kapalı çevrim bir tesisat oluşturmuş, pompa 
çıkışındaki vanayı kısarak çalışma noktasını değiştirmiş ve bunu farklı devirler için tekrarlamıştır. 
Deneylerdeki debi aralığı test pompasının en iyi verim noktasının  - % 200’ü ile + % 150’si arasında 
kalmıştır. Önce sabit devirde debi-güç ve debi-basma yüksekliği eğrilerini çizdirirken, Von Karman’ın 
önerisiyle grafiği yatay eksende hız, düşey eksende ise debi olmak üzere dört bölgeden oluşan bir 
diyagram haline getirmiştir (Şekil 1).  

 
 

Şekil 1. Karman-Knapp Diyagramı (Knapp 1937) 
 
Bu grafikteki eğriler, sabit basma yüksekliği ve sabit moment eğrileridir. Basma yüksekliğinin ve 
momentin sıfır olduğu noktaların birleştirilmesi ile ise doğrular oluşmaktadır ve bu doğrular diğer 
eğriler için birer asimptottur. Oluşturulan diyagram vasıtasıyla sabit basma yüksekliği eğrisi üzerinden 
giderek ani bir elektrik kesintisi sonrasında debi ve devir sayısı değerlerinin alacağı değerler ve 
bunların izleyeceği yol takip edilebilmektedir. Deney verilerinin bu grafiğe aktarılıp geçici rejimde 
kullanılırken bazı kabuller yapılmıştır. Bunlardan biri pompanın geçici rejimde herhangi bir çalışma 
noktasındaki performansı, daimi haldeki performansı ile aynı olmasıdır. Diğeri ise, iki yönde akışın 
aynı anda oluşmaması ve pompa içinde akışı ivmelendirecek ani kuvvetlerin, daimi bir çalışma 
noktasında çalışırken gereken kuvvetlere nazaran küçük olmasıdır. 
 
Swanson tek kademeli eksenel ve karışık akımlı pompaların tüm alan karakteristiklerini belirlemek 
amacıyla deneyler yapmıştır (Swanson, 1953). Karışık akımlı ve eksenel pompaların özellikle ters 
pompa çalışma halinde santrifüj pompalara göre oldukça farklı olduğunu görmüştür. Ayrıca tüm alan 
karakteristikleri gösteriminde verimi de işin içine katmak için yeni bir yöntem önermiştir. Bu yöntemde 
hidrolik ve mil güçlerinin birbirine oranı olan verim (η) , yatay ekseni devir (N), düşey ekseni ise debi 
(Q) olan bir diyagramda, radyal parametre olarak sunulmuştur (Şekil 2).  



  ___________________________________________ 911 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Seminer Bildirisi

 
 

Şekil 2. Swanson’un Q-N Eksenleri Üzerinde Verim Eğrileri (Swanson 1953) 
 
Donsky, Swanson’un elde ettiği üç farklı özgül hızdaki pompaların tüm alan karakteristiği verilerini 
boyutsuz debi ve boyutsuz basma yüksekliği eksenleri üzerinde boyutsuz sabit devir ve boyutsuz sabit 
moment eğrileri çizerek yeni bir yöntem geliştirmiştir (Donsky, 1961). Geliştirilen bu yöntem Şekil 3 ve 
Şekil 4’te gösterilmiştir. Bunu yaparken benzerlik yasalarından yararlanmıştır. Fakat düşük basma 
yüksekliği ve düşük debilerin görüldüğü bazı bölgelerde benzerlik yasalarının geçerli olmayabileceğini 
ifade etmiştir. Eğer minimum basma yüksekliği pozitif ise düşük özgül hızlı pompaların (radyal pompa), 
yüksek olanlara göre (eksenel), depresyon bakımından daha tehlikeli olduğunu, minimum basma 
yüksekliğinin negatif olması durumunda ise ambalman eğrisinin en dik olanına sahip olanın daha kritik 
olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca bir güç kesintisi durumunda basma yüksekliğinin en büyük artışının 
yine radyal pompalarda olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle eldeki pompanın özgül hızına yakın bir özgül 
hıza ait tüm alan karakteristiği grafiği bulunamıyorsa, su darbesi hesaplarında en düşük özgül hızlı 
pompaya ait tüm alan karakteristiği grafiğinin kullanılmasının en güvenli seçenek olduğunun altını 
çizmiştir. 
 

 
 

Şekil 3. Donsky’nin Türbin ve Disipasyon Bölgelerindeki Boyutsuz Sabit Devir Sayısı-Boyutsuz Sabit 
Moment Eğrileri (Donsky 1961) 
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Şekil 4. Donsky’nin Pompa Bölgesinde Boyutsuz Sabit Devir Sayısı-Boyutsuz Sabit Moment Eğrileri 
(Donsky 1961) 

 
Martin, bir güç kesintisi durumunda pompanın maruz kaldığı durumu baz alarak (Şekil 5) olağandışı 
durumlardaki karakteristiklere ihtiyaç olduğunu vurgulamış, pompaların daimi hal karakteristiklerinin 
geçici rejim durumlarına uygulanmasının ise çözülmesi gereken bir ikilem olduğunun altını çizmiştir 
(Martin, 1983). 
 

 
 

Şekil 5. Güç Kesintisi Durumunda Pompanın Dinamik Davranışı (Martin 1983) 
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Tüm alan karakteristiklerini göstermek için geleneksel debi sayısı-basınç sayısı diyagramı kullanıldığı 
takdirde, geçici rejimde devir sayısı yön değiştirdiği zaman yani devir sayısı sıfır olduğu zaman 
paydanın sıfır olması nedeniyle süreksizlik oluşturmasının problem teşkil ettiğini, Knapp diyagramının 
ise gerçekte basma yüksekliğinin sürekli değişmesi yüzünden sayısal hesaplamalarda çok kullanışlı 
olmadığını belirtmiştir. Bilgisayar ile yapılan su darbesi hesaplamalarında en çok tercih edilenin hem 
basma yüksekliğinin hem de momentin süreklilik arz etmesi nedeniyle Suter diyagramı olduğunu 
vurgulamıştır.  Ayrıca karakteristik belirlemede özgül hızın yanında pompanın dizaynının da önemli 
olduğunu bildiği için, literatürde bulunan değişik çalışmalardan bulabildiği kadar pompa karakteristiği 
toplamış, bunların kapalı vana, ambalman, sıfır basma yüksekliği ve bloke mil karakteristiklerini 
karşılaştırmıştır. Bunun yanında radyal pompaların ters yönde dönerken bile akışı doğru yönde 
iletmesine rağmen, çoğu eksenel pompanın bu durumda ters yönde akış geçirdiğini belirtmiş ve bunun 
da çalışma bölgelerinde değişikliğe yol açtığı sonucuna varmıştır.     
 
Thorley ve diğ. (1996), radyal, karışık akımlı ve eksenel akışlı pompaları kapsayan farklı özgül hızlara 
sahip 14 adet pompaya ait tüm alan karakteristiklerini pompa homolog kurallarını da kullanarak elde 
etmiş, en uygun gösterimin Suter parametreleri olduğunu düşünerek grafikleri Suter yöntemiyle 
çizdirmiştir.   
 
Yukarıda ele alınan çalışmalardaki deneylerde, çoğunlukla, pompa daimi hal eğrilerinin geçici rejimde 
geçerli olduğu kabul edilmiştir. Bu kabulun hangi koşullarda doğru olduğunu incelemek amacıyla da 
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları aşağıda anlatılmıştır. 
 
Tsukamoto, oluşturduğu deney tesisatında santrifüj pompanın devir sayısının hızlı bir şekilde 
düşürülmesini deneysel ve teorik olarak incelemiş, pompa çok hızlı durduğu zaman debi sayısı ile 
basınç sayısının daimi halde elde edilen grafiğe uymadığını görmüştür (Tsukamoto ve diğ. 1986). 
Daha sonra, bu çalışmalarını kavitasyonlu bir çark için genişletmiş ve çıkış vanasını ani açma, ani 
kapama ve bunların yanında pompanın yol verme ve ani güç kesintisi durumları için deneysel ve teorik 
çalışmalarına devam etmiştir (Tanaka ve diğ. 1999).  
 
Denizaltılarda kullanılan pompaların geçici rejim koşullarında çalışması, buna karşın bu pompalar 
dizayn edilirken sanki daimi halde çalışacakmış gibi dizayn edilip, dizayn sırasında geçici rejim 
koşullarının ihmal edilmesi nedeniyle Lefebvre ve Barker pompa performansını ölçmek amacıyla 
deneyler yapmışlardır (Lefebvre ve diğ. 1995). Bu deneylerde çarkı yüksek açısal ivmelerle hızlandırıp 
hemen arkasından yavaşlamaya bırakmışlardır. Elde ettikleri sonuç ise H-Q eğrisinin daimi 
haldekinden farklılık gösterdiğidir (Şekil 6). Bu nedenle geçici rejimde çalışacak pompaların 
tasarımında kullanılan daimi hal varsayımının bu durumlarda geçerli olmadığının altını çizmişlerdir.    
 

 
 

Şekil 6. Pompa Bölgesinde Daimi Hal ve Güç Kesintisi Durumunda Boyutsuz H-Q Eğrileri  
(Lefebvre ve diğ. 1995) 
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Khomairi, pompaların daimi halde elde edilmiş karakteristiklerinin geçici rejimde geçerli olup 
olmadığını saptayabilmek amacıyla deneyler yapmıştır (Khomairi, 2003). Bunun için önce daimi halde 
ölçümler yapmış, sonra çıkış vanasını çeşitli hızlarda kapatarak tekrar pompa H-Q eğrisini elde etmiş 
ve bunları karşılaştırmıştır. Vanayı 20 saniyede kapadığında iki eğri arasında fark olmazken (Şekil 7), 
2 saniyede kapadığında -%3 ile +% 4.5 arasında sapma görmüş (Şekil 8), vanayı aniden kapadığında 
ise bu sapmanın -% 35 ile + % 17 arasına çıktığını görmüştür (Şekil 9).  
 

                            
 

Şekil 7. 20 Saniyede Kapama (Khomairi 2003) 
 

 
 

Şekil 8. 2 Saniyede Kapama (Khomairi 2003) 
 

 
 

Şekil 9. Ani Kapama (Khomairi 2003) 
 
Bu durumlardan yola çıkarak daimi hal eğrilerinin,  geçici rejimde akışın çözümünü sağlayan 
karakteristikler metodunda kullanılmasının tatlı geçişlerde kabul edilebilir olduğu, sert geçişlerde ise 
ciddi hatalara neden olduğu sonucuna varmıştır.     
 



  ___________________________________________ 915 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Seminer Bildirisi

2. POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ 
 
Bir pompanın tüm alan karakteristiklerini ifade eden çalışma bölgeleri sekize ayrılabilir. Bölgeleri 
ayırmada etkili olan dört önemli parametre vardır. Bunlar N devir sayısı, Q pompa içinden geçen debi, 
M mil momenti ve H pompa manometrik basma yüksekliğidir. 
 

                                       
 

Şekil 10. Düz Dönüş Yönü Bölgeleri (Soydemir, 2006) 
 

                                       
 

Şekil 11. Ters Dönüş Yönü Bölgeleri (Soydemir, 2006) 
 
Pompa tasarım yönünde tahrik ediliyorken, karşı basınç çok fazla ise, örneğin basma haznesi 
emmeye göre yukarıda olmak üzere, kot farkı belli bir değerden yüksekse akış ters yönde meydana 
gelir. Bu bölgeye fren bölgesi adı verilir. Bu durumun aksine basma haznesi emmeden çok aşağıda 
ise debi çok artar ve negatif basma yükseklikleri ile karşılaşılır. Aradaki kot farkının öyle bir değeri 
vardır ki bu noktada pompanın H-Q eğrisi aynı pompanın ambalman eğrisi ile çakışır. İşte bu noktadan 
sonra kot farkı arttırılırsa türbin bölgesine girilir ve pompa şebekeden elektrik çekmek yerine elektrik 
üretmeye başlar (Şekil 10). Benzer şekilde pompa ters yönde tahrik edildiğinde ise aynı durumlarda 
bölgeler ters fren, ters pompa, ters buster ve ters türbin adlarını alırlar. Buradaki fark ise ters türbin 
bölgesine negatif debilerde geçilmesidir (Şekil 11).   
 
Yukarıda bahsedilen çalışma bölgelerindeki pompa karakteristiklerini belli bir özgül hız için elde 
ettikten sonra boyutsuz grafikler oluşturulurken benzerlik kurallarından yararlanılmıştır.   
 
“D” doğrusal benzerliği, 1 ve 2 alt indisleri iki farklı boyuttaki pompayı göstermek üzere geometrik 
bakımdan benzer pompalar için homolog pompa yasaları denklem 1’deki gibi ifade edilebilir: 
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1 2 1 2 1 2
2 2 3 3 2 5 2 5

1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2

,  ,           
( ) ( )

gH gH Q Q M M
N D N D N D N D N D N Dρ ρ

= = =                                (1) 

 
Eğer denklemler aynı pompanın farklı çalışma noktaları için yazılıyorsa D1=D2, pompa içinden geçen 
akışkan da değişmiyorsa ρ1=ρ2 olur ve denklemler şu şekilde sadeleşir: 
 

1 2 1 2 1 2
2 2 2 2

1 21 2 1 2

 = sabit          = sabit         sabit
H H Q Q M M

N NN N N N
= = = =                                                   (2) 

                      
Boyutsuz devir sayısı, basma yüksekliği, debi ve momenti elde etmek amacıyla bu değerler optimum 
noktadaki değerlerine bölünür: 
 

0 0 0 0

            =    =QH M Nh m q n
H M Q N

= =                                                                                         (3)           

 
Denklem 3’te elde edilen boyutsuz değerler denklem 2’de yerine konulursa denklem 4 elde edilir: 
 

0 0 0
2 2 2 2

0 0 0

/ / /
sabit   sabit  sabit

/ ( / ) ( / )
Q Q H H M Mq h m

n N N n N N n N N
= = = = = =                                                 (4 

 
Bu durumda h/n2 ve m/n2 düşey eksen ve q/n yatay eksen olmak üzere hangi devirde çalışıldığı fark 
etmeden boyutsuz basma yüksekliği-debi ve boyutsuz moment-debi eğrileri çizilebilir. 
 
Fakat bu fonksiyonlarda devir sayısının “0” olduğu yerlerde paydanın “0” olması süreksizlik yarattığı ve 
pay değerleri sonsuza gittiği için özellikle nümerik hesaplar yaparken bu durum sorun teşkil 
etmektedir.  
 
Pompanın tüm çalışma bölgelerinde boyutsuz diyagramları çizerken yaşanan süreksizlik sorununu 
çözmek amacıyla Marchal ve Suter fonksiyonu başka bir şekilde ifade etmeyi önermiştir (Wylie ve diğ. 
1983): 
 

2 2 2 2       h mWH WM
n q n q

= =
+ +

                                                                                         (5)                                

 
-1tan ( / )y q nπ= +                                                                                                                (6)                                   

 
Denklem 5’teki WH ve WM parametreleri sırasıyla boyutsuz basma yüksekliği parametresi ve 
boyutsuz moment parametresi olmaktadırlar. WH ve WM grafikleri yatay eksen “y” olmak üzere WH(y) 
ve WM(y) şeklinde çizilir (Tablo 1). y parametresi denklem 6 ile hesaplanır ve tan-1(q/n) sayesinde 
devir sayısının “0” olup yön değiştirdiği, ya da yatay eksen n/q ile gösterilirse debinin “0” olup yön 
değiştirdiği noktalardaki süreksizlikler ortadan kalkar. Bu sayede bir özgül hız için boyutsuz basma 
yüksekliği ve boyutsuz moment tüm alan karakteristikleri 0-2π arasında yalnızca birer sürekli eğri ile 
gösterilebilmektedir.    
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Bölge N Q M H Milgücü Hidrolik 
Güç Verim Y 

Fren + - + + + - - π/2- π 

Pompa + + + + + + + 

Buster Fren + + + - + - - 

Türbin + + - - - - + 

π - 
3π/2 

Ters Türbin - - + + - - + 

Ters Fren - - - + + - - 
0- π/2 

Ters Pompa - + - + + + + 

Ters Buster Fren - + - - + - - 
3π/2-
2π 

 
 
 
 
3. DENEY DÜZENEĞİ 
 

                 
 

Şekil 12. Deney Tesisatının Fotoğrafı 
 
Tüm alan karakteristiklerini elde etmek amacıyla kurulan tesisatta deneyleri yapılan nsq=55 özgül hızlı 
pompanın en iyi verim noktası 2950 d/d, 280 m3/h ve 36 m’dir. Bu tesisat, test edilecek pompa, elektrik 
motoru, pompa mili ile elektrik motoru arasına yerleştirilmiş torkmetre, çift yönlü çalışabilen bir 
manyetik debimetre, uçları pompa giriş ve çıkışına bağlanmış bir elektronik diferansiyel basınçölçer, 
borular, akış yönüne dolayısıyla pompanın çalışma bölgelerine farklı kombinasyonlar sağlayan vanalar 
ve pompaya karşı ya da yardımcı basınç sağlayan yardımcı pompalar kullanılarak hazırlanmıştır (Şekil 
12). Tesisatın bu şekilde düzenlenmesi ve yukarıda bahsedilen ölçüm cihazları sayesinde basınçölçer 
ile pompa girişi ve çıkışı arasındaki statik basınç farkı, manyetik debimetre ile hacimsel debi (Q), ve 
dolaylı olarak hız ölçülerek pompa girişi ve çıkışı arasındaki yük farkı (H) elde edilmiştir. Torkmetre 
üzerinden ise hem pompa milindeki moment (M), hem de devir sayısı (N) ölçülerek elektrik 
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panosundaki dijital ekrandan okunmuştur. Bu şekilde herhangi bir çalışma noktasında pompanın 
durumunu belirlemek için gereken dört parametre belirlenmiştir. 
 
Basınç ölçümü için değişken manyetik dirençli tipte diferansiyel bir basınçölçer kullanılmış, debi 
ölçümü için ise çift yönlü çalışabilen manyetik bir debimetreden yararlanılmıştır. Moment ölçümü strain 
gage esaslı bir torkmetreden elektrik panosuna iletilen sinyal vasıtasıyla yapılmış, aynı kablodan 
iletilen ikinci bir sinyal ile ise devir sayısı elde edilmiştir. Elektrik panosunda ise test pompasının bağlı 
olduğu 30 kW gücündeki alternatif akım elektrik motorunun devir sayısı ve milin dönüş yönü kontrolü, 
panodaki bir frekans invertörü sayesinde sağlanmıştır. Pompanın farklı çalışma bölgelerine geçişini 
sağlayan yardımcı pompa yine santrifüj tiptedir ve bu pompanın da devir sayısı farklı bir frekans 
invertörü ile değiştirilerek debinin istenilen çalışma noktasına ayarlanması sağlanmıştır. Tablo 2’de ise  
test pompasının bazı geometrik boyutları yer almaktadır. Test pompası Şekil 13 de gösterilmiştir.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 13. Özgül hızı 55 olan test pompası 
 

 
 

Çark Kanat Çıkış Kanat Pompa Flanşı 

Pompa 
Tipi 

Giriş 
Çapı 
(mm) 

Çıkış 
Çapı 
(mm) 

Genişlik 
(mm) 

Açı 
(°) 

Kalınlığı 
(mm) 

Sayı
sı 
 

Giriş 
(mm) 

Çıkış 
(mm) 

NSQ55 145 184 38 24,3 3,5 7 125 100 

 
 
 
 
4. BELİRSİZLİK ANALİZİ 
 
Deneylerde kullanılan ölçme cihazlarının belirsizlikleri aşağıdaki gibidir: 
Elektronik Basınçölçer :  wP=  500 Pa     ( 2 barlık membran) 
                                         wP=  1250 Pa   ( 5 barlık membran) 
Manyetik Debimetre :      wQ=  0.3 m3/h  
Torkmetre                 :      wM= 0.2 Nm    (100 Nm’lik torkmetre) 
Takometre (Torkmetre üzerinden):  wN= 24 d/d    (100 Nm’lik torkmetre) 
Ölçüm cihazlarının belirsizlikleri vasıtasıyla boyutsuz tüm alan karakteristiklerinde kullanılan Suter 
parametrelerindeki belirsizlikler yani wy, wWH ve wWM hesaplanmış ve Şekil 14’deki gibi 
bulunmuştur. Şekil 14 incelendiğinde çalışma noktasının 0 ile 2π arasındaki yani yataydaki konumunu 
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belirleyen y parametresindeki belirsizliğin %2 yi geçmediği görülmüştür.  Ancak WH vve WM 
parametrelerindeki belirsizliklerin çalışma noktasına göre bir hayli değişim gösterdiği görülmektedir. 
                                    

 
 

Şekil 14. nsq=55 Özgül Hızlı Pompa Deneylerindeki Belirsizlik (%) 
 
Örneğin y’nin 0.75 ve 4 etrafında olduğu noktalar momentin “0” civarında olduğu çalışma noktalarıdır. 
Bu nedenle bu civarda wWM belirsizlik yüzdesi artmaktadır. Benzer şekilde basma yüksekliğinin “0” a 
yakın olduğu noktalarda yani y’ nin 4.3 ve 6 olduğu civarlarda WH parametresindeki belirsizlik benzer 
nedenlerle artmaktadır. 2.2 civarında belirsizliğin bir miktar artmasının nedeni ise bu noktalarda veri 
elde edebilmek için devir sayısının düşürülmesidir. Bu civarda sağa doğru gidildikçe vana kısıldığı için 
debideki belirsizlik de artmaktadır. 2.4 e gelindiğinde ise artık veriler yüksek devir ve yüksek debide 
alındığı için belirsizlik düşük çıkmıştır.    
 
 
 
 
5. DENEY SONUÇLARI 
 
nsq=55 özgül hızlı pompanın 2950 d/d ‘de, çarkın normal dönüş yönü için çizilmiş H-Q ve M-Q eğrileri 
Şekil 15 ve Şekil 16 da görülmektedir. Ulaşılamayan debilerdeki basma yükseklik ve moment değerleri 
benzerlik kuralları ile hesaplanmıştır.  
 

 
 

Şekil 15. Normal Dönüş H-Q Eğrisi (2950 d/d) 
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Şekil 16. Normal Dönüş M-Q Eğrisi ( 3000 d/d) 
 
Şekil 17 de  nsq=55 özgül hızlı pompanın verim eğrisi verilmiştir. 
 

 
 

 
Şekil 17. Pompa η-Q Eğrisi (3000 d/d) 

 
nsq=55 özgül hızlı pompanın 3000 d/d ‘de, çarkın ters dönüş yönü için çizilmiş H-Q ve M-Q eğrileri 
Şekil 18 ve Şekil 19 da görülmektedir 
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Şekil 18. Ters Dönüş H-Q Eğrisi (3000 d/d) 
 
 

 
 

Şekil 19. Ters Dönüş M-Q Eğrisi (3000 d/d ) 
 

 
 

Şekil 20. Pozitif Akış Yönünde Bloke Mil ve Ambalman Karakteristiği 
 
Şekil 20 ve 21’de nsq=55 özgül hızlı pompaya ait bloke mil ve ambalman karakteristikleri verilmektedir. 
Ancak Şekil 20’de görüldüğü üzere pozitif akış yönü için ambalman karakteristiği elde edilememiştir. 
Bunun nedeni yardımcı pompaların gücünün çarkı döndürmeye yetmemesidir.   
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Şekil 21. Negatif Akış Yönünde Bloke Mil ve Ambalman Karakteristiği 
 
 
Şekil 22’de nsq=55 özgül hızlı pompanın boyutsuz tüm alan karakteristiklerinin Suter parametreleri ile 
gösterimi yer almaktadır.    
 

 
 

Şekil 22. nsq=55 Özgül Hızlı Pompanın Boyutsuz Tüm Alan Karakteristikleri 
 
 
 
 
7. SONUÇLAR 
 
nsq=55 özgül hızlı pompanın tüm alan karakteristikleri elde edilmiştir. Literatürde boru hatlarının su 
darbesi hesapları yapılırken, boru hattında yer alan pompa veya pompalara ait tüm alan 
karakteristikleri yerine – ölçülmediği için-  literatürde mevcut üç karakteristik eğriden pompa tipine 
uygun olan karakteristik kullanılmaktadır. Elde edilen sonuçlar, özgül hızı 35 ve 55 olan pompaların 
tüm alan karakteristiklerinin farklı olduğunu göstermektedir.    Projenin ortaya çıkardığı sonuçlar boru 
hatları tasarımında yapılan su darbesi hesaplarında, literatürde kullanılan mevcut yaklaşımın aksine, 
boru hattında yer alan pompanın kendisine ait tüm alan karakteristiklerinin kullanılmasının gerekliliğini 
ortaya koymuştur.   
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Proje sonucunda literatürde mevcut pompaların tüm alan karakteristikleri veri tabanının daha geniş bir 
özgül hız aralığını kapsamasına katkı sağlanmıştır. Böylece boru hatlarının (petrol, içme ve kullanma 
suyu, jeotermal su, proses akışkanı, termik santral) projelendirilmesine pompa, hava kazanı seçiminde 
ana etkenlerden biri olan su darbesinin teknik olarak sağlıklı ve güvenilir hesaplanmasındaki eksiklikler 
giderilmiştir.   
 
Yapılan deneysel çalışmalar, bir pompayı çalışması olası olan tüm bölgelerde çalıştırarak 
karakteristiklerini elde etmenin kolay bir çalışma olmadığını ortaya koymuştur. Sayısal akışkanlar 
dinamiği teknikleri son on yıldır oldukça gelişmiştir. Navier-Stokes denklemlerini oldukça karmaşık 
akışlar için çözebilen yazılımlar geliştirilmiştir. Bu yazılımlar pompa içindeki akışı da 
hesaplayabilmektedir. Bu yazılımların kullanımı ile pompaların tüm alan karakteristikleri hesaplanabilir. 
Bu konuda İTÜ Makina Fakültesi Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı bünyesinde 
yaptırılan lisansüstü çalışmalarda elde edilen sonuçlar umut vericidir.  
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BORU HATLARINDA SU DARBESİ OLAYI VE ÖNLEME 
ÇARELERİ 

 
 

Levent KAVURMACIOĞLU 
 
 
 
 
ÖZET  
 
Boru hatlarında su darbesi olayı çeşitli nedenlerle oraya çıkabilir. Bunlara örnek olarak pompa 
motorunun enerjisinin aniden kesilmesi,  hat üzerindeki vanaların kapatma/açma manevraları ve 
pompaya yol verilmesi gibi kaçınılamayacak nedenler sıralanabilir.  Su darbesi sonucu boru hattında 
belirli periyotlarla aşırı basınç (süpresyon)  ve düşük basınç (depresyon) değerleri oluşur. Bu basınçlar 
altında boru veya hat üzerindeki diğer elemanlar zarar görebilir.   Bu nedenlerle boru hatların tasarımı 
sırasında mutlaka su darbesi hesabı da yapılmalı ve tehlikeye darbe önleyici elemanlar hat üzerine 
monte edilmelidir.  
 
Su darbesi hesabı,  boru içerisindeki zamana bağlı hareket ve süreklilik denklemlerinin çözülmesi ile 
yapılabilir.  Bu denklemler iki yöntemle çözülebilmektedir. Bunlar grafik çözüm yöntemi ve sayısal 
çözüm yöntemidir. 
 
Basitliği ve pratikliği nedeniyle uzun zaman grafik yöntemler kullanılmıştır. Fakat grafik limitleri dışında 
bulunan bölgelerin hesaplanması ve boru hattı boyunca basıncın zamana göre değişiminin görülmesi 
bu yöntem ile mümkün olamamaktadır.   
 
Günümüz bilgisayarlarının yüksek bellek kapasitesi ve işlem hızı sayesinde sayısal yöntem ile çok 
daha ayrıntılı ve hassas hesap yapılabilmektedir. Her türlü hidrolik eleman (pompa, basınç regülasyon 
vanası, çek valf, hava kazanı vs.) matematik olarak modellenebilmekte ve su darbesi denklemlerinin 
çözümünde sınır şartı olarak kullanılabilmektedir. 
 
Bu çalışmada boru hatlarında su darbesi basınçlarının sayısal olarak hesabı ve hava kazanı, tek yönlü 
denge bacası ve regülasyon vanaları gibi su darbesi önleyici cihazların kullanılmasının bu basınçlar 
üzerindeki etkileri anlatılacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Su darbesi, boru hattı, pompa, darbe önleme, hava kazanı, denge bacası 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
A pumping system composed of a pump, a pipeline leading to reservoir of height H is subject to water 
hammer caused by a sudden electric cut off. There are several methods for the prediction of upsurge 
and downsurge, which may occur subsequent to a power failure.  A mathematical model and a 
computer code based on the method of characteristics, which was previously developed by the author 
et al permits a comprehensive analysis of the transient phenomenon.  
 
The principal aim of the present paper was to predict water hammer pressures by using the computer 
code mentioned above and investigate the proper prediction methods. 
 
Key Words: Water hammer,  pipelene, pump, surge protection, air chamber, surge tank 
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1. GİRİŞ  
 
En basit bir pompa tesisi, pompa ile birlikte, bir boru hattı ve belirli bir yükseklikteki depodan oluşur. 
Böyle bir sistemde elektrik cereyanının ani kesilmesi halinde, eğer özel önlemler alınmamış ise, 
pompa çıkışında ve boru hattının kritik noktalarında tehlikeli sayılabilecek su darbeleri oluşabilir. 
Tesisin her noktasında su darbelerinin sebep olabileceği maksimum ve minimum basınçların tahmini 
tesisi tasarlayan mühendisin ana problemlerinden biri olduğu gibi mühendislik bilimi için de 
klasikleşmiş bir uğraş alanı olmuştur. Problemi çözmek için çeşitli yaklaşımlar denenmiş olup bu 
uğraşlar sonunda, grafik, cebrik, yarı analitik metotlar geliştirilerek bunlara dayanan ve mühendislerin 
pratik olarak kullanabileceği abaklar hazırlanmıştır. Son 25 yılda geliştirilen karakteristikler ve sonlu 
farklar metotları, bilgisayar yardımı ile tesisin istenen noktasında, istenen andaki basıncın 
hesaplanmasını mümkün kılmıştır.  Bunun yanı sıra boru hattı üzerindeki çek valf, hava kazanı, kontrol 
vanası ve denge bacası gibi birçok elemanının simülasyonu da uygun sınır şartları olarak hesaba 
katılabilmektedir. 
 
 
 
 
2. ANA DENKLEMLER VE BOYUTSUZ KATSAYILAR 
 
Ana denklemler, boru içerisindeki kütlenin korunumu ve momentumun korunumu yasalarından elde 
edilen zamana bağlı kısmi türevli diferansiyel denklemlerdir.    
 
Aşağıdaki birinci denklem süreklilik denklemi, ikinci denklem ise hareket denklemidir.  
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Bu denklemlerde basınç yerine piyezometre yükseklik   z
g
pH +
ρ

=  kullanılmıştır. Süreklilik 

denklemindeki  

C
e
D

E
K1

K/ρa
+

=  değeri sesin su içerisindeki yayılma hızını göstermektedir.  

Burada  ρ akışkanın yoğunluğu, K akışkanın hacimsel sıkışma modülü,  E borunun elastisite modülü, 
C: borunun bağlantı şekline göre değer alan boyutsuz bir sayıdır.   

boru kaynak tarafından bağlanmış ise C = 
2
μ1−     

boru her iki ucu da bağlanmış ise C = 2μ1−    
boru boyunca genişleme noktaları varsa C = 1  . 
olarak alınır. Burada,  μ  boru malzemesinin Poisson oranıdır. 
 
Denklemlerin çözümü için başlangıç ve sınır şartlarının bilinmesi gerekmektedir.  Başlangıç şartı 
olarak çoğu problemde daimi rejim şartları kullanılır. Sınır şartları ise çok çeşitlidir.  Bunlar tesisin 
cinsine ve kullanılan hidrolik elemanlara göre değişir. Aşağıda çok kullanılan bazı sınır şartlarının 
listesi verilmiştir. 
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• Sabit seviyeli depo 
• Her türlü vana 
• Çek valf 
• Pompa  
• Türbin 
• Hava kazanı 
• Denge bacası 

 
 
 
2. POMPALI SİSTEMLERDE SU DARBESİ  
 
Sayısal çözüm yöntemi seçildikten sonra uygun bir program yardımı ile her ne kadar sistemin herhangi 
bir kesitindeki basınç ve debi hesaplanabiliyor ise de, tesisat mühendisi için gereken, boru hattı 
boyunca maksimum ve minimum basınçların değişimidir. Bu nedenle pompalı boru hatları için zaman 
faktörünün içinde yer almadığı boyutsuz parametreler kullanılarak en genel halde boru hattı boyunca 
maksimum basınç Hmaks ve minimum basınç Hmin değerleri aşağıdaki parametrelerin bir fonksiyonu 
olacaktır: 
                      - Pompanın nominal çalışma debisi Q0  
                      - Statik basma yüksekliği H0                       

                                  - Boru uzunluğu L  
                      - Boru çapı D  
                      - Boru et kalınlığı ve boru malzemesinin elastiklik modülü          
                      - Suyun hacimsal sıkışma modülü 
                      - Pompa rotorunun açısal hızı  Ω  
                      - Rotorun atalet momenti İ 
                      - Boru kayıp katsayısı f                     
                      - Pompanın verim  η0 
                      - Pompanın tüm alan karakteristik eğrileri 
 
Boyutsuzlaştırma tekniği ile parametrelerin sayısı azaltılarak maksimum ya da minimum basınç değeri 
boyutsuz formda genel olarak şu şekilde ifade edilebilir: 
                
 hmaks = F1 ( 2 ρ , χ , ζ , Ns ) , hmin = F2  ( 2 ρ , χ , ζ , Ns )        (3) 
                                                                                                        
Burada kullanılan boyutsuz büyüklüklerin tanımları şöyledir : 

            h maks = Maksimum basınç oranı    = 
0H

H maks  (4) 

             2 ρ = Kolon Rijitliği                        = 
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              ζ   =  Boru sürtme oranı              = 
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              Ns  = Özgül hız                               = 4/3

0
−HQN                                                          (8)  

 
Kolon rijitliği esas olarak Parmakian tarafından su darbesi hesaplarında 1950 li yıllardan beri 
kullanılmış olan bir boyutsuz sayıdır. Bir boru hattı içinde V0 hızı ile hareket eden bir su kolonu 
düşünelim. Burada ses hızı yani süreksizliğin öteleme hızı  “ a “ ise bu kolonun ani ya da hızlı bir 
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şekilde durdurulması halinde oluşacak maksimum basınç artışı (su darbesi ) (  a V0 /g ) olarak 
hesaplanır. Böyle tipik bir su darbesi değerinin statik basınç yüksekliğine oranı kolonun rijitliğini tayin 
eder.   Burada görüldüğü gibi bu değer ses hızı ve suyun ilk hızı ile orantılıdır.  Ses hızı ise boru 
malzemesinin E elastiklik modülüne, e  cidar et kalınlığına, K sıvının hacimsel sıkışma modülüne ve 
sıvının özgül kütlesine bağlı olarak hesaplanır.  Bu faktörleri hesaba katarak boyutsuz sayı elde 
etmekle görüldüğü gibi ana denklemdeki bir kısım parametreleri göz önüne almış bulunmaktayız.    
 
Volan Sayısı, tanım denkleminden görüldüğü gibi rotora ait döner kitlelerin kinetik enerjisinin  η  verimi 
ile suya geçen kısmının su kolonunun kinetik enerjisine oranıdır. Bu iki enerjinin birbirine oranı 
boyutsuz bir sayı tanımlar. χ’ nın büyük değerleri döner kütlelerin ataletinin büyüklüğünü gösterdiği için 
elektrik enerjisi kesilince bu büyük atalet rotorun bir süre daha dönmeye devam edeceğine ya da 
başka bir sözle hızını yavaş kaybedeceğine işarettir. Bu yüzden genel olarak volan sayısının artması 
ile su darbelerinin şiddetinin azalmasını beklemek doğaldır. 
 
 Boru sürtünme katsayısı, L uzunluğunda, D çapında bir borudan V0 hızındaki sıvı geçtiği zaman, 
üniversal yük kayıp katsayısı f ile oluşacak toplam yük kaybını yine statik yüksekliğe bölerek elde 
ettiğimiz katsayıdır. 
 
Bu çalışma çerçevesinde bu parametreyi göz ününe almayacağız. Boru sürtme kaybının yok 
sayılmasıyla olayı etkileyen parametrelerden biri ortadan kalkar. Bu varsayım emniyetli bir kabuldür 
çünkü boru kayıpları genel olarak darbelerin sönümüne yardımcı olarak maksimum ve minimum 
basınçların tehlikeli sınırlara erişmesini önleyici yönde çalışır.  
 
 Özgül hız kabaca rotodinamik pompaların geometrisini tayin ettiği gibi hidrodinamik bakımdan benzer 
pompaları da karakterize eder. Pompanın tüm karakteristikleri yani pompa, türbin, ters türbin fren gibi 
çalışma durumları elektrik kesintisinden sonra gündeme gelebileceğinden bu karakteristiklerin 
bilinmesine gerek vardır. Her özgül hız bu şekilde bir karakteristik ailesini boyutsuz formda tanımlar. 
[2] ve [3] de tipik özgül hız için verilen karakteristik eğriler programımızda pompanın sınır şartları 
olarak kullanılmıştır. N d/d, Q m3/s,  
 
H m, olmak üzere söz konusu 3 özgül hız ve temsil ettikleri pompa sınıfları şunlardır: 
 
                       Ns     = 35               Tam santrifüj pompa. 
                       Ns      = 147            Heliko - santrifüj pompa 
                       Ns    = 261              Eksenel pompa  
 
Özgül hız tespit edildikten sonra hmaks ve hmin ‘ ı belirleyen yalnızca iki parametre kalmaktadır bunlarda 
rijitlik ve volan sayısıdır.             
 
                        hmaks   = F1 ( 2 ρ , χ  )   ,    hmin   =  F2  ( 2 ρ , χ   )                                                 (3 a)   
 
Boru içerisindeki akışa ait (1) ve (2) denklemleri sabit seviyeli depo- pompa sınır şartları altında 
sayısal olarak çözülerek boru boyunca maksimum ve minimum basınçların yukarda belirtilen 
parametrelere bağlı olarak elde edilmesi mümkündür.  Burada önemli olan pompa sınır şartının 
uygulanmasıdır. Bu analiz, pompanın önünde bir çek valf olmadığı, geri dönen akışın pompa 
içerisinden geçtiği ve bir süre sonra pompanın ters dönmeye ve hatta bir türbin gibi enerji üretmeye 
başladığı hal için yapılır. Bu amaçla pompaya ait tüm alan karakteristiklerine gereksinim vardır.  
Yukarıda sözü edilen her üç özgül hız için tüm alan karakteristikleri literatürde bulunmaktadır.  Bu 
özgül hızlar dışındaki pompalar için tüm alan karakteristikleri Ayder ve arkadaşları   [4]  tarafından 
deneysel olarak tayin edilmiştir.  
 
Her üç özgül hız için pompa çıkışında maksimum ve minimum basınçların volan sayısı χve kolon 
rijitliği  2 ρ 
 
ile değişimi C.Özgür ve İ. Gürsel [1] ve C.Özgür ve arkadaşları [2] de verilmiştir.  Şekil 1 de Ns = 35 
için söz konusu simülasyon programından elde edilmiş bir diyagram gösterilmiştir. Bu diyagramlarda 
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maksimum basınç yerine en büyük basınç artışını boyutsuz olarak temsil eden ve basınç darbesi 
olarak adlandıracağımız 
 

          1
0

0 −=
−

=Δ maks
maks

maks h
H

HH
h                                                                                                (9)  

değerini kullanmak daha uygundur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Ns = 35 d/d Özgül Hızındaki Pompa İçin Aşırı Boyutsuz Basınç Değerleri  
 
Kavurmacıoğlu ve Özgür [5] küçük volan sayısı değerleri için simülasyondan elde edilen değerleri 
grafik yöntem ile karşılaştırarak kritik volan sayısının özgül hız arttıkça küçüldüğü göstermişlerdir. 
Kritik volan sayısını altında basınç darbesinin şiddeti özgül hızı büyük pompalarda azalmakta iken 
aksine olarak depresyon dalgasının şiddeti özgül hız büyüdükçe artmaktadır. Bu bakımdan yüksek 
özgül hızlı pompaların depresyon dalgası bakımından daha duyarlı olduğu sonucuna varmışlardır. 
 
 
 
3. ÇEK VALFLERİN SU DARBESİ BASINCINA ETKİLERİ 
 
Pompa çıkışında çek valf bulundurma zorunluluğu yukarıda anlatılan su darbesi hesabında 
değişiklikler yapılmasını gerektirir. Akışkanı yukarı doğru basan bir sistemde pompaların ani cereyan 
kesilmesi sonucu boru hattındaki akışkan kütlesi yavaşlayacak ve belirli bir ters ivme ile pompaya 
doğru akmaya başlayacaktır. Ters yönde gelen su kolonunun çek valfa ulaştığındaki çek valf hızla 
kapanacak ve ani basınç yükselmesine sebep olacaktır. Bu andaki su hızını VTmax. ile gösterirsek 
oluşacak basınç darbesi değeri   
 

.maxTVap ρ=Δ   ifadesi ile hesaplanır.    
 
 
 
 
Şekil 2 de böyle bir hal için çek valf çıkışındaki V0 daimi hal hızından itibaren hızın zamanla değişimi 
görülmektedir.  Burada TK maksimum ters hıza ulaşma zamanı , τ ise çek valfın kapama zamanıdır.  
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VTmax 
 
 
Farklı tiplerde çek valflar için ters akışın maksimum hızı VTmax. farklı değerler almaktadır. Buna çek 
valfin “dinamik karakteristiği”  adı verilir.  Ayrıca bu değer valfın kullanıldığı pompa - boru hattının 
özelliklerine de bağlıdır. [6]  Provoost bir çek valfin dinamik karakteristiğinin  
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

dt
dVfV maxT            (11) 

 
Şeklinde özetleneceğini ileri sürmüş ve bu fikir bugün yerleşmiş durumdadır.  Eğer tesisin enerjisiz 
kalması halindeki ters ivmesi dV/dt bilinirse bu kullanılarak söz konusu çek valfde oluşan maksimum 
ters akış hızı hesaplanabilecektir.  Karakteristiğin valfın tipine, geometrisine ve çapına bağlı olduğu 
saptanmıştır.  Şekil 3 de farklı tiplerdeki valfler için dinamik karakteristikleri görülmektedir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Çeşitli Tiplerde Çek Valflere Ait Deneysel Dinamik Karakteristikler [7] Thorley 
 

Şekil 2. Çek Valf Çıkışındaki Hız Değişimi
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Çek valfin dinamik karakteristiğini kullanabilmek için tesise ait ters ivmenin hesaplanması 
gerekmektedir.  

 
Şekil 4. Basit Pompa Boru Depo Sistemi 

 
Şekil 4 de görülen basit pompa-boru-depo sisteminde tesise ait ters ivme değeri zamana bağlı 
Bernoulli denklemi kullanarak  
 

g
L
H

dt
dV Δ

=               (12) 

 
İfadesi ile hesaplanır. Burada boru kayıpları ihmal edilmiştir. Görüldüğü gibi tesisin ters ivmesi 
geometrik basma yüksekliğine ile boru boyuna bağlı ve sabit bir değerdedir.   Bunu çıplak ters ivme 
olarak adlandırabiliriz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 5. Tesisin Ters İvmesine Pompa Etkisi 
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Basit bir ön hesap için bu değeri kullanarak dinamik karakteristiğe gitmek ve buradan hareketle basınç 
darbesi değerini hesaplamak mümkündür.  Yukarıdaki belirtildiği gibi ters ivmeyi hesaplarken 
pompanın ataleti dikkate alınmamıştır Oysa pompanın ataletinin ters ivme üzerindeki etkili olduğu 
ortaya çıkarılmıştır. [8] Kavurmacıoğlu Şekil 5 de görüldüğü gibi volan sayısı χ ve boru rijitlik sayısı 2ρ 
olan belirli bir tesis için pompa çıkışındaki hızın zamanla değişimi izlenebilir. Bu diyagramlar daha 
önceki bölümde anlatılan sayısal model ile elde edilmişlerdir ve pompa çıkışında çek valf 
bulunmamaktadır. Bu yüzden de negatif hız değerlerine hiç bir engel olmadan ulaşılmaktadır.  Bu 
diyagramlardan anlaşılacağı gibi volan sayısı yüksek olan sistemlerde (yani pompanın ataleti fazla 
olan sistemler) ters ivmenin değeri düşmektedir. Örnek olmak üzere aynı ΔH ve L değerlerine sahip iki 
sistem için  
 
2ρ = 8 ,  χ = 1 olan bir sistemde ters ivme hız –zaman diyagramlardan yaralanarak 
 

g
L
H68.0

dt
dV Δ

=  

 
 2ρ = 8 ,  χ = 20 olan sistemde ters ivme ise 
 

g
L
H16.0

dt
dV Δ

=  

 
Olarak hesaplanır. Görüldüğü gibi ataleti daha büyük bir pompa kullanılan sistemde ters ivme daha 

düşük değer almaktadır. Ayrıca sistemin çıplak ters ivmesi ile g
L
HΔ

 karşılaştırıldığında ise, birinci 

haldeki gerçek ters ivme çıplak ters ivmenin  % 68’i, ikinci halde ise %16’ü değerindedir.  
 
Çıplak (sabit)  ters ivme değeri bir tesise ait en kolay ulaşılabilecek bilgidir. [8]  Kavurmacıoğlu bu 
değeri kullanarak basit hesap yapılabilecek bölge için Şekil 6 da görülen diyagramı vermiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6. Sabit Ters İvme İle Hesap Yapılabilecek Bölgeyi Komple Model İle Hesap Yapılması Gereken 
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Bu eğrinin üst tarafında kalan 2ρ ve χ değerlerine sahip tesisler için çıplak (sabit) ters ivme ile hesap 
yapılabilir. Alt tarafında alan bölge için ise pompa sınır şartı ile beraber çek valfin dinamiğini de 
hesaba katan komple model kullanılmalıdır.  
 
 
 
 
4. POMPALI SİSTEMLERDE SU DARBESİ ÖNLEME ÇARELERİ 
 
Su darbesi oluşan boru hatlarında iki türlü tehlike vardır.  
 

• Aşırı basınç tehlikesi. Borunun ve tesisat üzerindeki elemanların zarar görmesine neden olur.  
• Depresyon, yani basıncın çok düşük değerlere inmesi. Bu halde iki farklı tehlike söz 

konusudur. Birincisi basıncın suyun buharlaşma basıncının altına inmesi sonucu ortaya çıkan 
kolon kopması olayı ve ayrılan kolonların tekrar çarpması sonucu aşırı yüksek basınçların 
oluşması, ikincisi ise boru çerisindeki basıncın atmosfer basıncının altına düşmesi sonucu 
borunun çökmesi.   

 
Su darbesi önleme cihazlarının bazıları bu tehlikelerinin her ikisini de önleyebilir bazıları ise sadece 
tek bir tanesi için çözüm sağlayabilir. 
 
 
4.1 Pompaya Volan İlave Edilmesi  
 
Pompa motorunun ataleti arttırılarak basıncın düşmesini önlemek amacıyla kullanılır. Şekil 7 de belirli 
bir tesiste pompaya volan ilavesi sonucu depresyon tehlikesi olan tepe noktasındaki problemin 
ortadan kalktığı görülmektedir. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7. Pompaya Volan İlavesinin Etkisi 
 
Dezavantajları pompaya yol verme aşamasında çekilen elektrik akımı miktarı yüksek olmasıdır.  
Ayrıca bazen istenilen sonucu elde edebilmek için çok büyük bir volan ilavesi gerektirir ki bu da pratik 
olmaktan çıkar. 
 
 
4.2 Hava Kazanı  
 
Pompa çıkışına yerleştirilir. Hem aşırı basınç tehlikesini hem de depresyon tehlikesini ortadan 
kaldıracak şekilde boyutlandırılır.  Birçok pompa hattında kullanılan hava kazanının çalışma ilkesi şu 
şekildedir: 
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Ani cereyan kesilmesi sonucu pompanın yavaşlamasıyla düşen basınç nedeniyle kazandan boruyu 
doğru akış başlayacak ve bu sayede basıncın istenilmeyen değerlere düşmesi önlenecektir. Aşırı 
basınç dalgasının gelmesi sonucunda ise bu sefer borudan kazana doğru bir akış başlayacak ve 
kazanın üst tarafındaki havayı sıkıştıracaktır. Bu ise sönümleyici bir etki göstererek basıncın fazla 
yükselmesini önleyecektir.  Şekil 8 de basit bir hava kazanı kesiti görülmektedir.  Normal çalışma 
koşullarında su içerisinde eriyen havanın takviye edilmesi için bir kompresör gerekmektedir.   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. Hava Kazanı 
 
 
4.3 Tek Yönlü Denge Bacası (Besleme tankı)  
 
Boru hattı üzerinde tepe noktalarda oluşan depresyon basınçlarını önlemek için kullanılır.  Bu gibi tepe 
noktalarına yerleştirilen tank, basıncın düşmesiyle birlikte boru hattını beslemeye başlar ve basıncın 
istenilen değerlerde tutulmasını sağlar. Şekil 9 da görüldüğü gibi tank ile depo arasında bulunan çek 
valf kapanarak basınç yükseldiğinde suyun depoya dönmesine engel olur. Boyutlandırılması izin 
verilen en küçük basınç değerine göre yapılır.   
 

 

Şekil 9. Besleme Tankı (Tek Yönlü Denge Bacası). 
 

Bölüm 4.1 deki örnek olarak verilen boru hattında tepe noktasına yerleştirilen besleme tankının bu 
noktadaki depresyon basıncını izin verilen sınırlar içinde tuttuğu Şekil 10 da görülmektedir.  Besleme 
tankları oldukça ucuz ve basit yapıda sistemlerdir. İşletme açısından karşılaştırıldığında hava 

 

        
              Besleme tankı 
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kazanlarına göre daha kullanışlıdırlar. Buna karşın sadece basınç düşmesi tehlikesine engel olur, aşırı 
basınç tehlikesine karşı etkin değildirler.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 10. Besleme Tankı Olan ve Olmayan Bir Boru Hattında Boru Boyunca Maksimum ve Minimum 
Basınçların Değişimi. 

 
 
4.4 Denge Bacası 
 
Denge bacaları yardımıyla sistemde oluşan aşırı basınç ve depresyon basıncı tehlikelerine karşı 
önlem alınmış olur. Boru hattı üzerine inşa edilmesi gereken ve yüksekliği nedeniyle oldukça pahalı bir 
yöntemdir. Pompalı hatlarda tercih edilmezler. Denge bacası yerine tepe noktalarda besleme tankı 
kullanmak ve pompa çıkışına bir hava kazanı koymak daha ucuz ve basit bir çözümdür.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Şekil 11. Besleme Tankı Olan ve Denge Bacasının Beraber Kullanıldığı Bir Boru Hattı 
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Yukarına özetlenen su darbesi önleme çarelerine ilave olarak boru hatların kullanılan diğer yöntemler 
de pompa çıkışında bay-pas hattı döşenmesi basınç emniyet vanaları kullanılması, vantuzlar ve 
regülasyon vanaları kullanılmasıdır.  Bunlar dışında pazarda “koç darbesi önleme vanaları” adıyla 
satılan ürünler de bulunmaktadırlar. Bu tip vanalar pompa cereyanın ani kesilmesi sonrasında hızlı bir 
şekilde tam olarak açılmakta ve yavaş olarak da tam kapama yapmaktadır.  Bu vanaların özellikle 
depresyon basınçlarını önlemekte yetersiz olduğu aşırı basınçların önlenmesinde ise oldukça başarılı 
oldukları yapılan model çalışmalarında ortaya çıkmıştır.  
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BORU HATLARI TASARIMI 
 
 

Haluk KARADOĞAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
 
Boru hattı taşımacılığının nedenleri, maliyet analizi, ham petrol, içme suyu, atık su, doğal gaz, 
hidroelektrik santral, cevher taşıma, proses hatları, endüstriyel borulama konularına değinilip, 
boruların fiziksel özellikleri, boru seçimi ve tasarım felsefesi, boru hidroliği, boru et kalınlığı ve 
ekonomik çapın saptanması, su darbeleri, hidromekanik elemanlar, konularına bilgi aktarılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: boru hattı, boru hidroliği, taşıma, tasarım. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Advantages of pipeline transporting of fluids, pipeline economics, pipe materials, piping hydraulics, 
design phlosphy of pipelines, water hammer , hydromechanical elements are intoduced 
 
Key Words: pipelines, hydraulics, transportation, design 
 
 
 
 
1. NEDEN BORU HATTI TAŞIMACILIĞI 
 
Ham petrol, ham su ve içme suyu ile doğalgazın taşınması amacıyla Türkiye’nin her yöresinden  geçen 
boru hatlarından oluşan bir ağ ortaya çıkması beklenmektedir. 
 
Buna hidroelektrik tesislerin basınçlı borularını ve cevher taşımakta kullanılan hatlarla proses hatlarını 
da eklemek gerekir. 
 
Tüm boru hatları düşünüldüğünde gerek tasarım, gerek üretim ve de gerekse işletme aşamalarında 
yurt içi mühendislik – müşavirlik – yüklenicilik firmalarına, kamu kuruluşlarına görev düşmektedir. 
 
Boru hattıyla taşımanın üstünlükleri: 
 
Ekonomik 
Taşıma fiyatları değişken değil 
İşletmesi kolay, bazen otomatik 
Gömülü hat çevreyi rahatsız etmez 
Gömülü hat sabotaja karşı daha güvenli 
Boş konteynerleri geri göndermek gibi bir sorun yok 
Hat kapasitesini artırmak mümkün 
Gömülü hat trafik ve benzer servisleri engellemez 
Rota seçmek karayolu ve demiryolundan kolay 
Kaza/ton-km oranı düşük 
Araçların geçemeyeceği yerden geçmesi mümkün 
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Boru hattıyla taşımanın zayıflıkları: 
 
İlk yatırımı yüksek 
Hattın doldurulma maliyeti yüksek 
Tıkanma, durma/kalkma sorunları var 
Kaçak sorunu  
 
 
 
 
2. MALİYET ANALİZİ 
 
Çelik bir boru hattının maliyetinin genel olarak hangi bileşenlerden oluştuğu aşağıda gösterilmiştir: 
 
   Boru ..........                % 40 
   Kazı...........                 %20 
   Döşeme+kaynak       %14 
   Mühendislik       % 5 
   Nakliye              % 6 
   İzolasyon             % 2 
   Koruma               % 2 
   Su darbesi önleme   % 1 
   Kamulaştırma+diğer    %10 
 
 
 
 
3. BORU HATTI TÜRLERİ 
 
Ham petrol, içme suyu, atık su, doğal gaz, hidroelektrik santral, cevher taşıma, proses Hatları, 
endüstriyel borulama olarak çeşitlendirilen boru hatları,  genel olarak, iletim (isale), dağıtım (şebeke) 
ve bina bazlı olarak üç farklı ölçekte adlandırılmaktadır. 
 
 
 
 
4. BORULARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 
 
Mühendisleri ilgilendiren fiziksel özellikler dayanıklılık, kırılmadan bükülebilme, darbelere karşı 
dayanımdır. Aşağıda listelenen bazı malzemelerin fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır. 
 
Çelik 
Döküm 
Düktil 
PE 
PVC 
CPVC 
CTP 
Beton 
Diğer 
 
En önemli olan malzemenin gerilme altında uzama özelliğidir. 
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                     Gerilme 
 
           
            Kopma                                                                                          
 
 
               
             Akma 
 
 
 
 
             Proje        
          Gerilmesi  
 
 
                                                         
 
 
                                                                           
                                                                                Uzama                                                                                        
 
 

Şekil 1. Çeliğin Gerilme – Uzama Eğrisi 
 
 
 
5. BORU SEÇİMİ / TASARIM FELSEFESİ 
 
Çelik  boru        : yüksek dayanımlı / kırılma emniyetli / hafif / ekonomik  
                            ama özel koruyucu kaplama gerektirir. 
Font boru          : korozyona dayanıklı / orta dayanımda / uzun ömürlü /  
                            ağır / et kalınlığı fazla / darbeye hassas 
Düktil boru         : yüksek dayanımlı/ az kırılgan ama Hüyük miktarda ithal  
Plastik boru       : PE ve PVC ama dayanımı az / büyük çaplarda ekonomik değil. 
                           (PVC bükülemez) 
CTP boru          : dayanımı iyi, korozyona dayanımlı ama ekonomik değil 
Beton boru        : az dayanımlı / kırılgan / ağır  
Diğerleri             : tartışılmalı 
 
      Boru malzemesi seçilirken taşınacak akışkanın özellikleri, boru hattı güzergahı, ekonomiklik vb pek 
çok parametre gözden geçirilip öyle karar verilmelidir. 
 
Boru et kalınlığı seçilirken su darbelerine göre alınacak önlemler düşünülerek ve değişken et kalınlığı 
veya değişken çap ve de ara pompa istasyonları kullanma seçenekleri ayrıntılı olarak tartışılmalıdır. 
 
Olabilecek teknik çözümler içinde en ekonomik olanı bulup çıkarmak ciddi bir mühendislik işidir. 
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6. BORU HİDROLİĞİ 
 
 
 
 
                                                                                                      
                                                              
                                             Hmax                                                         Hmax    
                               H                                                                                 
                                                                                                             H  
                             Hmin 
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                          Hmin 

 

 

 

 

 

 

                                  Doğal Akışlı Sistem                                                                                                                        Pompalı Sistem                                                                               

 
 
 
 

Şekil 2. Boru Hatlarında Yük Çizgileri 
 
 
 
Süreklilik denklemi (kütlenin korunumu) 

 
 
Momentum Denklemi (momentumun korunumu)  

 
 
Enerji Denklemi(Enerjinin Korunumu) 

 
Varsayımlar: 

Daimi 
Sıkıştırılamaz 
Bir boyutlu   
Eksendeki akım çizgisi boyunca 
 

                                                           
  
 

 
 

 

 
 

 
                                

 
 



  ___________________________________________ 945 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Seminer Bildirisi

Tablo 1. Boruların Ortalama Pürüz Yükseklikleri 
 

k değerleri K  [mm] 
Çelik,PVC,Asbest  0.015÷0,06 
Kaplanmış Çelik 0,03÷0,15 
Galvaniz Boru 0,06÷0,3 
Döküm, çimento kaplı 0,15÷0,6 
Beton 0,3÷1,5 

 
 
 
 
    
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 

Şekil 3. İki Pompalı ve Tek Pompalı Halde Yük Çizgisi Değişimi 
 
 
 
 
7. BORU ET KALINLIĞI VE EKONOMİK ÇAPININ SAPTANMASI 
 

 
 
Pç    : Çökme basıncı (üstü açık boruda 1 bar, Üstü dolgulu boruda 1 bar + dolgu yükü) 
E     : Çeliğin elastisite modülü 
M    : Poisson oranı 
Sa   : Boru et kalınlığı  
N     : Emniyet faktörü 
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8. EKONOMİK ÇAPIN SAPTANMASI 
 
Boru çapı seçilirken aşağıdaki faktörler göz önüne alınır: 

 
Taleplerdeki büyüme 
İşletme faktörü  
Kapasite faktörü (  
Toplam yatırımın zamanla değişimi 
Eldeki sermaye ve faiz oranları 
Gerektiğinde ikinci bir hattın döşenme güçlüğü 
  
  
   

    Yıllık                                          Yıllık                                        Yıllık  
   Yatırım                                        İşletme                                     Toplam 
  Maliyeti                                       Maliyeti                                    Maliyet 

                                                 
                                                
                                                
 
                           +                         = 
 
 
 
                                          D                                                  D                               Dopt                   D 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. En Ekonomik Boru Çapının Bulunması 
 
Yıllık Yatırım Maliyeti (yıllık değer kaybı maliyeti) [D] : 
 

 
 
Ci : ilk yatırım maliyeti 
i   : faiz oranı 
a  : amortisman oranı 
 
Yıllık İşletme Maliyeti [E] : 
 

 
P : kullanılan güç 
b : yıllık kullanma süresi 
r : birim enerji maliyeti 
 
Yıllık Toplam Maliyet  
YTM = D + E 
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H 

9. POMPA SEÇİMİ VE İŞLETİMİ 
 
Talep dalgalanmasına en uygun / ekonomik cevabı verebilmelidir. Pompalar ortalama debi 
değiştiğinde de verimden çok fedakârlık yapmamalı, kavitasyonsuz çalışmalı ve titreşime girmemelidir. 
 
Pompaların en verimli noktaları civarında, özgül enerji tüketimi [kWh/m3] en az olacak şekilde, yıllık  
toplam maliyeti en küçük olan, kavitasyonsuz, titreşimsiz çalışabilen şekilde seçilmesi bir mühendislik 
işidir..Arıza durumunda servis süresinin ve maliyetinin ne olacağı kestirilebilmelidir. 
 
Pompalarda Özgül Hız: 

 
 
Özgül hız büyüdükçe en ekonomik pompalar aşağıdaki gibi değişim gösterirler: 
 
Radyal 
Karışık akımlı 
Eksenel 
 
                                                          Pompa tanım eğrisi   
 
 
 
 
 
 
 
 
  η 
 
 
 
 
 
 Q 
 

   
                                                                  

 
 

Şekil 5. Pompaların Paralel ve Seri Bağlanması 
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10. SU DARBELERİ 
 
Elektrik kesilmeleri, ani manevralar, kısmi işletmeler, boru kırılmaları vb. durumlarda ortaya çıkan 
hareketli sıvının durma/ kalkma momentumundaki değişmeler basınç kuvvetinde büyük değişimlere 
yol açarlar. Bunun sonucunda, eğer boru hattı tasarımında su darbesine karşı hava kazanı, denge 
bacası, volan vb. önlemler alınmamışsa borunun kırılmasına/çökmesinwe yol açabilir. Bu konu tek 
başına incelenebilecek bir konudur. Kapsam dışında tutulmuştur. 
 
11. HİDROMEKANİK ELEMANLAR 
 
Boru hattının işletiminin mühendisçe ve ekonomik bir şekilde yapılabilmesi için uygun seçilmiş ve 
çalışır tutulabilen ölçü ve kontrol cihazlarına ihtiyaç bulunmaktadır. 
Kabaca sıralanacak olursa: 
  
Kontrol vanaları 
Akış kontrol vanaları 
Seviye kontrol vanaları 
Vantuzlar 
Drenaj vanaları 
Debi ölçerler 
Basınç ölçerler 
Seviye ölçerler 
Pompa istasyonu ölçü ve kontrol elemanları 
Genleşme parçaları 
Sökme takma parçaları 
Vb 
 
Tüm hidromekanik elemanların seçiminde bu elemanların karakteristikleri kullanılarak ve her boru hattı 
için ayrı hesap yapılarak karar verilmelidir. 
 
Uygun kapasitede seçilmeyen hidromekanik elemanlar hattın işlevini normal olarak yerine getirmesine 
engel olurlar. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Boru hatlarının Türkiye’de yapılabilirlik oranları aşağıda belirtilmiştir.  

boru ...................% 90 
inşaat işçiliği ......% 100 
nakliye................% 80-90 
proje yönetimi....% 50-60 
pompalar............%10-50 
vanalar...............% 10-50 
müşavirlik......... % 30-40 
izolasyon............% 100 
tanklar................% 90 
kontrol/haberleşme..% 70 

 
Boru hattı toplam yatırımının % 25 i işçilik, yurt içinde kalabilecek bir katma değerdir. Boru üreten çok 
fabrikamız, ayrıca demir çelik fabrikalarımız vardır. mühendislik/müşavirlik hizmetleri yurt içinden 
karşılanabilecektir. 
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SOĞUTMA SUYUNUN FİLTRASYONU GEREKLİLİĞİ VE 
FİLTRASYON YÖNTEMLERİ 

 
 

Enis BURKUT 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Soğutma Suyu ISI’yı bir yerden başka bir yere götürmeye yarar.   ISI üreten bir işlemin ısısını atmak 
için önce ısı suya yüklenir.  İstenmeyen ısının yok edilmesi için bu ısı tabiata verilir.   
 
Su tekniği açısından bakıldığında, soğutma kulesi hava ile gelen tüm katıları soğutma suyuna aktaran, 
ayrıca, su içindeki bazı minerallerden katı kristaller oluşturan ve soğutma sisteminde bulunan 
canlıların üremesini sağlayan cihazdır.  Bu sebeple, soğutma suyunun muhakkak “su olmayan” 
katılardan arındırılması maksadı ile filtrelenmesi gerekir.  
 
Soğutma suları iki şekilde filtrelenebilir: Soğutma suyunun ana hattı üzerinde, yani “Ana Hat Üzerinde 
Filtrasyon”  veya soğutma suyu çevrimi dışında kurulacak olan “Servis Hattı Üzerinde Filtrasyon”. 
 
Soğutma suyu filtrelendiğinde elde edilen avantajlar şunlardır:  Sudaki katıların oluşturduğu sorunlar 
en aza iner, su şartlandırma kimyasalı tüketimi azalır, sistemde korozyon ve aşınma azalır, soğutma 
sisteminin ısı randımanı artar.   Bunların sonucunda sistem bakımı çok azalır,  sistemin ve kulenin 
ömrü uzar, işletme randımanı çok yükselir, ürün maliyeti düşer. 
 
Anahtar Kelimeler: Soğutma Kulesi, Soğutma Suyu,  Filtre, Filtrasyon, servis hattı, ana hat, su 
şartlandırma, korozyon, kireçlenme, aşınma. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
For a Water professional, Cooling tower is the equipment which  adds into the cooling Water all 
particles  and bacteria food existing in the air.   This  phenomenon  creates bacteriological  life in the 
Water.    Cooling tower is the equipment to evaporate Water which helps the formation of  lime scale 
into the cooling system. Filtration  of the scale particles decreases scale formation in the cooling 
system. Filtration is also helps to eliminate particles which comes into the cooling Water through some 
industrial process.  That is why cooling Water needs to be filtered.  
 
Cooling Water could be filtered by two ways: Side Streem filtration and full stream filtration.  Filtration 
of the cooling Water brings many advantages into the system. 
 
Key Words: Cooling Tower, Cooling Water, Filter, Filtration, side stream, full stream, Water 
conditionning, corrosion, scaling, abrasion. 
 
 
 
1. SOĞUTMA SUYU NE İŞE YARAR? 
 
Soğutma Suyu ISI’ yı bir yerden başka bir yere götürmeye yarar. Isı üreten bir işlemin ısısını veya 
istenmeyen bir ısıyı tabiata atmak için önce “ısı suya yüklenir”.  Örneğin, bir kimya reaksiyonu 
tepkimesinde oluşan ısı ve bu ısıyı alan ısı eşanjörünü soğutmak için soğutma sistemi kullanılır.  
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Plastik üretiminde ürünü soğutmak ve plastik kalıbını soğutmak için, istenmeyen ısıyı soğutma suyu 
alır.   Bazı tasarımlarda soğutma kulesi yerine ısıyı tabiata atmak için deniz suyu eşanjörü veya su/ 
hava eşanjörü de kullanılır.  Bildirimizde yalnızca soğutma kulesinin yarattığı işletme sorunları ele 
alındı ve buna çözüm olarak su filtrasyonu konusu incelendi.  
 
 
 
 
2. SOĞUTMA SUYU KULLANAN BAZI İŞLEMLER: 
 
Ülkemizde birçok işletme soğutma suyu kullanır ve bunların çoğunda su soğutma kuleleri bulunur.   
Soğutma kulesinin en çok kullanıldığı işlemler içinde şunları sayabiliriz:  Klima sistemleri, kimya ve 
petrokimya tesisleri, çelik ve metal üretim ve işleme tesisleri; enerji santralleri, plastik sanayii, kauçuk 
sanayii, soğuk hava depoları. 
 
 
 
 
3. SU SOĞUTMA KULESİNE YAKINDAN BAKALIM 
 
Su soğutma kulesi genelde işletmecileri çok yoran ve işletilmesinde çok sorun yaşanan cihazlardan 
biridir. Şekil 1 ‘de gördüğümüz su soğutma sistemi şeması üzerinde, işleticinin sürekli olarak kontrol 
altında tutması gereken birçok noktayı işaretledik: 

 
   

Şekil 1. Soğutma Suyu Sistemi 
 
A - Besi suyu kalitesi: soğutma sistemine her su verilemez.  Besi suyu çoğu zaman belli bir 
hazırlıktan geçtikten sonra soğutma sistemine verilebilir.  
 
B -  Korozyon: soğutma sisteminde dolaşan suyun kalitesi kontrol altında tutulmadığında, sistemde 
suyun yüksek iletkenliğinden kaynaklanan elektro-korozyon ve sudaki Klorür (Cl) iyonundan 
kaynaklanan metal korozyonları yaşanır. 
 
C -  Katılar: bildirimizin ana konusunu oluşturan sudaki katıların büyük bir oranı havadan suya gelir.  
Bununla beraber, soğutma suyunda birçok mineral kristali de oluşur ve sudaki katı miktarı artar. Çelik 
ve plastik profil üretimi gibi bazı işlemlerde ise soğutma suyunun soğuttuğu noktalardan su içine katılar 
girer. Sonuç olarak soğutma suyuna üç farklı şekilde katılar girer.  Soğutma suyundaki katılar filtreler 
ile alınmadığı takdirde miktarı artan katılar soğutma sistemine zarar verir. 
 
D – Biyolojik Üreme: Soğutma sistemi Biyolojik Üreme için mükemmel bir ortamdır.  Havadan gelen 
mikrobiyolojik nesneler, kuledeki ılık ve rutubetli ortam içinde yaşarken, havadan gelen bazı maddeleri 
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gıda olarak kullandıkları için hızlıca ürerler.  Soğutma sistemi içinde de çoğalan biyolojik maddeler, ısı 
geçirgenliğinin yüksek olmasını arzu ettiğimiz yüzeylerde biyofilm oluştururlar.  Biyofilm sudaki 
katıların birbirine yapışmasını sağlayarak kalın katmanların oluşmasına sebep olur.  Bunun sonucunda 
ısı geçirimi çok azalır.   
 
E – Kireçlenme:  işletmelerde “Kireçlenme” olarak bilinen katı katmanları yakından incelediğimizde, 
bunların çok az miktarının besi suyundaki kireç mineralinden kaynaklandığını görürüz.  Soğutma 
kulesi içinde ve soğutma sisteminin başkaca yerlerinde oluşan bu katı katmanların ana maddesi hava 
ile soğutma suyuna gelen katılardır, bunların birleşmesine sebep olan da bir önceki paragrafta sözünü 
ettiğimiz mikrobiyolojik canlılardır. 
 
F – Deşarj Suyu: İşletmeler genelde soğutma sisteminden su atmak istemez.  Fakat ayni buhar 
kazanında olduğu gibi, soğutma kulesi besi suyu olarak yalnızca “H2O” molekülünü ister.  Oysa kule 
besi suyunda  “H2O”  molekülünden başkaca maddeler vardır ve bunlar da besi suyu ile kuleye 
girerler.  Kuleden buharlaşıp giden yalnızca saf sudur (H2O molekülü), diğer maddeler kule suyu 
içinde gittikçe birikir ve sorunlar yaratırlar. Bu sebeple soğutma suyundan zaman zaman su atmak 
(deşarj yapmak)  işletme kurallarından biridir.  
 
 
 
 
4. SOĞUTMA KULESİNE HAVA İLE GELEN VE SOĞUTMA SUYUNA GİREN KATILARIN MİKTARI   
 
Soğutma kulesinin çalışma prensibine göre,  işlemden dışarı atmak istediğimiz ısı, kuleye su ile gelir 
ve kule içinde suyun kısmen buharlaştırılması ile bu istenmeyen ısı tabiata atılır.  Bu maksat ile 
soğutma kulesine çok miktarda hava girmesi istenir.  Havanın kuleye gelişi çoğu zaman cebri olarak 
yapılır, ancak çok yüksek kapasiteli soğutma kulelerinde inşai teknikler ile havanın tabii olarak kuleye 
gelmesi sağlanır.  Coğrafi bölgenin özelliklerine, mevsime ve çevre kirliliği durumuna göre soğutma 
kulesine gelen hava içinde az veya çok miktarda katı madde bulunur.  Soğutma kulesi içinde hava ile 
su temas içinde olduğundan ve soğutma kulesi bir bakıma ”havayı temizleyen cihaz”  gibi görev 
yaptığından, tabii hava içindeki katıların yüksek bir oranı soğutma suyu içine geçer.   
 
Bazı kabuller oluşturarak bir örnek hesap yapabilir ve soğutma suyuna havadan gelen katıların 
miktarını hesaplayabiliriz: 
 
Örnek hesap:  300.000 kcal/saat kapasiteli bir soğutma kulesinin fan debisi: 27.000 m3/h.  
Kuru ve rüzgarlı bir yaz günü, her bir metreküp hava ile soğutma suyuna yalnızca 0,1 gram katı 
madde girdiği kabulü ile soğutma suyu içine her saat 2700 gram, yani 2,7 kg/saat katı madde girer, bu 
da günde 64,8 kg katı madde demektir.   Su soğutma kuleleri en çok yaz aylarında kullanıldığına 
göre, 300.000 kcal/saat kapasiteli bir soğutma kulesinin görev yaptığı bir sistemin soğutma suyu içine 
her gün 64,8 kg girerek soğutma suyu içindeki katı oranını arttırır.  Bu katılar muhakkak işletmelerde 
birçok sorunların oluşmasına sebep olur.   Çünkü su tesisatı TEMİZ SU için tasarlanır.  
 
 
 
 
5. SOĞUTMA SUYU FİLTRASYONU NEDEN GEREKLİDİR? 
 
Üçüncü,  dördüncü ve bu paragraftaki bilgiler soğutma suyunun neden filtrelenmesi gerektiğinin 
cevaplarını içeriyor.   
 
Su soğutma kulesinin yapmasını istediğimiz işlem bir miktar H2O molekülünü buharlaştırmak ve geri 
kalan H2O moleküllerinin birkaç derece soğumasını sağlamaktır.  Oysa soğutma sistemi içinde H2O 
molekülü olmayan birçok madde de bulunur.  H2O molekülü olmayan ve su filtresi ile tutulabilen 
maddeleri filtrelemek ile işletmeler şu avantajları elde ederler: 
 
Sudaki katıların oluşturduğu su kirliliği ve sistem temizliği en aza iner, sistemde korozyon ve aşınma 
azalır, soğutma sistemde ısı geçişleri tasarlandığı gibi olur, su şartlandırma kimyasalı tüketimi azalır, 
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sistemin ve kulenin ömrü uzar, işletme randımanı çok yükselir, ürün maliyeti düşer.  Bir işletmenin 
ekonomisini doğrudan etkileyen saydığımız sebeplerden dolayı soğutma suyunun filtrasyonu 
gereklidir. 
 
 
 
 
6. SOĞUTMA SUYUNUN TAMAMININ FİLTRASYONU: ANA HAT ÜZERİNDE FİLTRASYON 
 
Yukarıda sözünü ettiğimiz ve soğutma suyundan alınmasını uygun gördüğümüz katıların filtrasyonu 
için ilk akla gelen yöntem, Şekil 2’de görüldüğü gibi,  soğutma suyu pompasından sonra, soğutma 
suyu ana hattı üzerine bir su filtresi monte etmektir.  Böylece, soğutulmasını istediğimiz ısı üreten 
noktalar katılardan tamamen korunmuş olur.   Isı üreten noktaların çok iyi korunması gereken 
prosesler aslında çok azdır.  Örneğin, plastik profil üretiminde, kalıptan çıkınca doğrudan soğutma 
suyu içine giren ve o sırada yumuşak olan plastik profilin katı bir nesneye dokunması ürünün 
yüzeyinde istenmeyen bir çizgi oluşturabilir.  Bu sebeple plastik profil üretiminde kullanılan soğutma 
suyu filtresinin ana hat üzerine konması doğru bir yöntemdir.   
 
Otomotiv sanayii gibi hızlı saç imalatında kullanılan punto kaynak uçları içinde bulunan soğutma 
borusunun çapı çok incedir.  Bu ince boru içine hiçbir katının girmesi istenmediği için, bu tür 
işletmelerde de soğutma suyu filtresinin ana hat üzerine konması doğru bir yöntemdir.   
 

 
 

Şekil 2. Soğutma Suyu Ana Hat Filtrasyonu Sistemi 
 
 
 
 
7. SOĞUTMA SUYUNUN BİR KISMININ FİLTRASYONU: SERVİS HATTI FİLTRASYONU 
 
Yukarıda anlatmış olduğumuz “Ana Hat Filtrasyonu”  yöntemi birçok soğutma sistemi için “lüks” 
sayılabilir.  Çünkü genelde soğutma suyu pompalarının debileri 100 m3/h, 200 m3/h gibi 
kapasitelerdeyken,  soğutma sistemi içinde bulunan toplam su miktarı 10 m3/h, 20 m3/h gibi çok az 
miktarlardır.  Soğutulacak yüzeyler (borulu eşanjör veya plakalı eşanjör gibi) katıların kolayca 
geçebileceği yerler ise,  soğutma suyunun filtrasyonunu ana hat üzerinde yapmak yerine, kule yanına 
konan ve küçük bir pompa ile beslenen bir filtre ile yapmak çok ekonomik olur.   Şekil 2’de görüldüğü 
gibi bir filtrasyon sistemi kurmak ekonomik olduğu gibi, işletme kolaylıkları da getirir.  Soğutma suyu 
ana hattı üzerinde tıkanacak veya bozulacak bir filtre olmadığı için, soğutma işlemi hiçbir risk altında 
değildir.   
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Şekil 3. Soğutma Suyu Servis Hattı Filtrasyonu Sistemi 

 
 
 
 
8. SOĞUTMA SUYU İÇİN FİLTRE SEÇİMİ 
 
Sanayide tecrübeli ülkelerde soğutma suyu filtrasyonu uzun yıllardır ihmal edilmeden kullanılan bir 
yöntemdir.  Ülkemiz sanayicilikte yeni olduğu için, soğutma suyu filtresi genelde bir işletmenin ilk 
kuruluşunda yer almaz, işletme çalışmaya başladıktan bir süre sonra yaşanan sorunlar sebebi ile 
soğutma suyu filtresi satın alınır ve kurulur.   Ayni tarihsel tecrübesizlik sebebi ile çoğu kez ilk alınan 
filtre bu tatbikata uymayan bir su filtresi olur.   
 
1984 yılından bu yana elde ettiğimiz tecrübeler sonucunda her su filtresinin soğutma suyu filtresi 
olamayacağına şahit olduk.   Soğutma sistemine havadan gelen katılar içinde lifli katılar, hatta naylon 
torbalar dahi bulunur.  Ayrıca, önceki paragraflarda sözünü ettiğimiz gibi,  soğutma suyu içinde 
yalnızca katılar değil, soğutma sisteminde üreyen biyolojik maddeler de vardır.  Bu nedenlerden dolayı 
normal kuyu sularında kullanılan filtre türleri soğutma sularında işletme sorunları yaratır.  Diğer 
taraftan, işletmelerin çoğunda filtrenin tıkanması sonucu soğutma suyu debisinin azalması hiç 
istenmez.    
 
Bizim tecrübemize göre, soğutma suları için en uygun filtre, otomatik olarak kendini temizleyen diskli 
filtre türleridir; ancak dünyada diskli filtrelerin de çok değişik türleri mevcuttur.  Filtre diskleri üzerinde 
düz kanalcıklar olan diskli filtreler soğutma sularında daha başarılıdır. Düz kanalcıklı diskler ile yapılan 
filtreler, işletmecilere uygun olan 0,3 – 0,5 bar kadar az basınç kaybı ile görev yaparlar ve biyolojik 
üremeye sebep olmazlar.  Soğutma suyu filtreleri, su giriş – çıkışı arasındaki basınç kaybının 
yükselmesi ile ters yıkamayı başlatmalı, ancak, basınç yükselmese dahi bir iki saat ara ile de ters 
yıkama işlemini kendi kendine yapabilmelidir. 
 
Tecrübemize göre, 100 mikron seviyesinde soğutma suyu filtrasyonu işletmelerin çoğunda yeterli 
olmaktadır.  Ancak, plastik profil imalatında, punto kaynak makinası olan işletmelerde ve bu gibi özel 
işlemleri olan sektörlerde su filtrasyonunun mikron seviyesi işletmeciler ile beraber ve deneyler sonucu 
karar verilmelidir. 
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9. SONUÇ 
 
Su soğutma kulesinin yapmasını istediğimiz işlem bir miktar H2O molekülünü buharlaştırarak geri 
kalan H2O moleküllerinin soğumasını sağlamaktır. Soğutma suyu içinde H2O molekülü olmayan 
katıların soğutma işlemi ile hiç bir ilgisi olmadığı gibi, bu katılar işletmeye ekonomik zarar verir.  Bu 
sebeple soğutma suyu içindeki katıların filtrasyon tekniği ile alınmasının gerekli olduğu görüşündeyiz.  
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Alper Tunga DOST 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada; endüstriyel tesislerde gerek üretim tarafında, gerekse üretim prosesini destekleyici 
ekipmanlarda soğutma suyunun şartlandırılması hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Soğutma 
suyunun içerdiği safsızlıkların yarattığı korozyon, birikinti, depozitlenme ve bakteriyel kirlilik konuları 
detaylandırılmıştır. Konu mümkün olduğunca kimya ve termodinamik öğelerden sadeleştirilerek her 
mühendisin anlayacağı sade bir dille ifade edilmiştir. Detaylı bilgi için referans kaynaklara 
başvurulabilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Soğutma Suyu, Şartlandırma, Korozyon, Birikinti, Bakteriyel Kirlilik. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Cooling water treatment is the most important process in the industrial plants. Because all the 
equipment  which produce heat - while working - needs cooling and mainly water is used for this 
application. Because water has a good heat trasfer capacity and cheaper than the other fluids.  These 
advantages make the water crucial for the cooling process. As we know that in the nature it is not 
possible to find pure and standard quality water. So it needs to be treated. Scaling, corrosion and 
bacterial fouling is the most important issues that the water creates. in the industial plants. Chemical 
treatment is effective and succesfull and the way to solve these problems. Effective water treatment 
program supports the production rate because of less maintenance and frequent equipment failure. 
Nowadays water sources are limited and we have to use this valuable source both economically and 
effectively. Water treatment technologies make this available. 
 
Key Words: Coolıng, Water Treatment, Scale, Corrosıon, Foulıng. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İyi bir ısı transferi için gereken akışkan; hem termodinamik açıdan hem de maliyet açısından uygun 
olmalıdır. Buradan yola çıkılırsa su, soğutma işlemi için en uygun akışkandır. Çünkü; termal kapasitesi 
yüksektir, düşük maliyetlidir, kolayca sağlanabilir ve genelde proses akışkanından yeterli derecede 
düşük sıcaklığa sahiptir. Suyun en iyi ısı transfer akışkanı olması termodinamik olarak; konveksiyon, 
radyasyon ve iletim (conduction) yasaları ile açıklanabilir. Suyun özelliklerine hem yakın hem de aynı 
ekonomide başka bir akışkan yoktur. Bu nedenle soğutma işleminde su en önemli unsurdur. 
 
Temelde sanayi uygulamalarında soğutma suyu; 

 
- Tek geçişli soğutma sistemlerde 
- Kapalı devre soğutma sistemlerde 
- Açık tip soğutma devrelerinde kullanılmaktadır. 
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Tek geçişli sistemlerde soğutma suyu ısı transferi sonrasında sistemi terk eder. Örnek olarak deniz 
suyu ile soğutma yapan enerji santralleridir. Su alma yapısı ile denizden alınan suyun ısısı 
soğutulması gereken akışkana transfer edildikten sonra ısınan su tekrar denize deşarj edilir.  
 
Kapalı devre sistemlerinde amaç sabit hacimde akışkan ile sürekli olarak sistem soğutmasının 
sağlanmasıdır. Burada buharlaşma olmadığından su kaybı olmaz. Örnek olarak çiller sistemlerini veya 
motor soğutma suyu devreleri gibi kapalı sistemler gösterilebilir. 
 
Açık tip soğutma sistemlerinde su atmosferik koşullarda dış ortama açıktır. Soğutma amacıyla 
prosesten aldığı ısıyı buharlaşarak atmosfere transfer eder. Böylece soğuyan su tekrar sisteme 
pompalanır. 
 
Yukarıda görüldüğü gibi her üç tipte de farklı miktarlarda su ihtiyacı oluşur. Bu ihtiyaçlar gerek 
yüzeysel kaynaklardan (deniz, göl, nehir vb) gerekse yeraltı kaynaklarından (kuyular) sağlanmaktadır. 
Soğutma işlemi esnasında kullanılacak suyun kalitesi çok önemlidir. Özellikleri, sağlandığı yere, 
çevresel ve coğrafi şartlara göre değişir. Su çözücü özelliği nedeni ile kaynağından kullanım noktasına 
gelene kadar birçok safsızlıkla karşılaşır ve bunları bünyesine transfer eder. Bu nedenle her yörede 
temelde aynı gibi görünse de oldukça farklı yapıda (toplam çözünmüş katı içeriğine) su kalitesi 
izlenmektedir.   
 
Suların özelliklerine göre kullanılacağı işlemde uygun hale getirme prosesine şartlandırma 
denmektedir. Bu noktada şartlandırma işlemini mekanik ve kimyasal olarak iki ana bölüme incelemek 
uygun olur. Suları bazı ekipmanlar vasıtasıyla içerdiği safsızlıklardan arıtmak ve hedeflenen amaca 
yönelik olarak hazırlamak mümkündür. Günümüzde ham su filtrasyon, yumuşatma, dealkalinizasyon, 
demineralizasyon, elektrodiyaliz ve membran teknolojileri gibi yöntemlerle endüstriyel kullanıma 
hazırlanmaktadır. Fakat sistemlerde stres altında suyun bileşenleri bazı sorunlara yol açmakta, işte bu 
noktalarda da kimyasal şartlandırma sorunlara çözüm olarak kullanılmaktadır.  
 
 
 
 
2. SOĞUTMA SUYUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
Soğutma suyu olarak kullanılan sular sistemlerde temel olarak 4 ana soruna yol açmaktadır: 

 
1. Korozyon, 
2. Birikinti (scaling), 
3. Bakteriyel kirlenme (fouling), 
4. Depozitlenme (askıda katıların çökelmesi) 

 
 
2.1 KOROZYON 
 
Korozyon, sistemde bulunan metallerin elemental formdan doğadaki hallerine elektrokimyasal yolla 
dönme işlemidir. [1] Korozyon oluşumu; korozyon hücresi (corrosion cell) açıklaması ile daha net 
anlaşılır. 
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Şekil 1. Korozyon devresi [2] 
 
 
Anotta aşağıdaki reaksiyon gerçekleşir; 
Fe°--- Fe+2 + 2e- (oksidasyon)    [2] 
 
Katotta ise; 
1/2 O2+ H2O + 2e- --- 2OH- (indirgenme)  [2] 
 
Görüldüğü gibi önüne geçilmediği taktirde metalde sürekli olarak kaybın oluşacağı açıktır. Bu kayıplar 
noktasal olarak (pitting) veya yüzeyin genelinde oluşabilir. Genel korozyon ve pitting korozyonu 
yanında, farklı metal yapısı nedeni ile iki metal arasındaki elektriksel alışveriş sonucu bir de galvanik 
korozyon sistemlerin en sık karşılaştığı korozyon tipleridir. Kimyasal uygulamaları ile bu korozyon 
hücresinin oluşumu engellenmeye çalışılır. Gerek anot gerekse katot tarafında kaplama yapan 
kimyasallar ile bu elektriksel alışveriş yavaşlatılır. 
 
 
2.2 BİRİKİNTİ (SCALE) 
 
Su içinde çözünmüş halde bulunan katı maddeler belli koşullar altında su fazından ayrılarak 
bulunduğu yerlere çökelme eğilimine girerler. Normalde tuz, şeker gibi bildiğimiz katılar su içinde 
ısındıkça daha fazla çözünürler. Bunun aksine soğudukça da kristallenirler. Sularda en çok sorun 
yaratan kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfat, silisli birikintiler ise tam tersine hareket eder. Normalde bir 
çökelme eğilimi olmadığı halde su ısındığında çözünürlüklerini kaybederek birikinti oluşturma eğilimine 
girerler. Her bileşiğin “çözünürlük çarpımı” olarak adlandırılan suda çözünürlük sınırını ifade eden bir 
limiti vardır. Bu sınır aşıldığı taktirde çökelme başlar. Bu durumda temizlenmesi güç, sert birikintiler 
oluştururlar. Kimyasallar bu noktada kristallenmeyi geciktirici veya mevcut kristal yapıyı bozan 
içerikleri ile devreye girerler. 
 
Tablo 1. Birikinti Tipine Göre Termal İletkenlik.   [1] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Birikinti tipi Termal İletkenlik 
(W/m°C) 

Kalsiyum Karbonat 2.25-2.94 
Kalsiyum Sülfat 2.25 
Kalsiyum Fosfat 2.6 
Magnezyum Fosfat 2.25 
Demir oksit 2.94 
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Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi birikintiler ısının bir proses tarafından soğutma suyuna 
transferini ciddi biçimde engeller. Veya diğer bir ifade ile soğutma suyunun proses ısısını almasını 
güçleştirirler. Termal iletkenliğin temiz bir karbon çelik yüzeyde 60 W/m°C' nin üzerinde olduğu 
düşünülürse birikintilerin ne derece ısıyı yalıttıkları daha net anlaşılabilir. 
 
Çözünmüş katıların su fazından ayrılmasını önlemek veya ayrıldıktan sonra çökelmesini engellemek 
amacıyla da kimyasal şartlandırma yapılmaktadır. 
 
 
2.3 BAKTERİYEL KİRLENME  (FOULING) 
 
Doğada sulu ortamda yaşam faaliyetlerini sürdüren canlılar endüstriyel tesislerde de eğer önlemleri 
alınmazsa problemleri üreyerek sıkıntı yaşatacak seviyeye getirebilir. Bakteriyel kirlilik korozyonu, 
ciddi ısı yalıtımı nedeni ile birikinti oluşumunu hızlandırır. Sistemlerde bakteri, yosun ve mantar 
formunda bulunabilirler. Bu canlıların bazıları oksijene ihtiyaç duyarken (aerobik canlılar) bazıları 
oksijensiz (anaerobik) ortamda da varlıklarını sürdürebilirler. Güneş ışığı da canlılar için en önemli 
kaynaklardandır. Sistemlerde bu tip canlıların üreyebilmesi için uygun şartlar ve yeterli miktarda 
besinin bulunması yeterlidir. Su şartlandırmada bu tip canlılar ile mücadelede farklı mekanizmalar ile 
çalışan kimyasallar (biyositler) kullanılmaktadır. 
 
 
2.4 DEPOZİTLENME 
 
Suda askıda bulunan katı maddelerin sistem iç dinamiklerine bağlı olarak belirli bir yerde çökelmeleri, 
toplanmalarına depozitlenme denilmektedir. Depozitlenmenin scalingden farkı çözünmüş maddelerden 
dolayı değil aksine askıda bulunan katılardan dolayı oluşmasıdır. Sistemlerde gerek su hızının az 
olması, gerek ani değişen su sıcaklıkları, gerekse su karakteristiği bu probleme neden olmaktadır. Bu 
sorunların giderimi için disperse edici kimyasallar kullanılmaktadır. Disperse etme yönteminde 
birikintinin elektriksel yükü ile ters yüke sahip ürünler tercih edilmektedir. 
 
Yukarıda anılan dört farklı sorunun bir tanesinin sistemde sorun yaratacak boyuta ulaşması 
diğerlerinin de sorun yaratmasına neden olabilir. Yani korozyon ürünleri ortamda bulunan scale yapıcı 
mineraller ile birleşerek ani ısı değişimi olan noktalara çökebilir. Böyle pürüzlü, tutunması kolay ve ısı 
olarak yaşama elverişli ortam bakteriyel gelişme için de uygunluk sağlar. Böylece zamanla oluşan 
korozyon diğer sorunların da oluşmasına zemin hazırlayabilir.     
 
 
 
 
3. KİMYASAL ŞARTLANDIRMA 
 
Tek geçişli sistemler ve kapalı devre sistemlere göre açık tip soğutma kulelerinde rastlanan sorunlar 
daha komplike ve çözümleri daha detaylıdır. Zira tek geçişli sistemlerde ve kapalı devre sistemlerinde 
stres çok daha düşüktür. Açık tip sistemlerde ise soğutma işlemi suyun buharlaşarak sistemden aldığı 
ısıya dayandığı için hem suyun saf olan kısmı kaybedilir ve içeriği sistemde zaman içinde konsantre 
olur hem de sürekli olarak bu kayıp aynı karakterde su kaynağından tazelenir. Bu da sürekli olarak 
sisteme yeni birikinti ve/veya korozyon yapacak içeriğin eklenmesi demektir. 
 
Tek geçişli ve kapalı devre sistemlerinde su şartlandırma gayet kolaydır. Zira problemler sınırlıdır ve 
çözümleri efektiftir. Örneğin günümüzde - ekonomik nedenlerden dolayı - tek geçişli sistemler sadece 
suyun aşırı miktarda kullanıldığı deniz suyu ile soğutmalı enerji santrallerinde kullanılmaktadır. Bu 
sistemlerde metalürji titanyum ve/veya paslanmaz çelik olarak seçildiğinden ana sorun korozyon değil 
bakteriyel kirlilik ve birikintidir. Giriş yapısında biosit (genelde klorlama) uygulaması ve ton başına belli 
miktarda scale inhibütörü genelde soruna çözüm olmaktadır. Kapalı devrelerde ise su kaybı 
olmadığından dolayı ton su başına eklenen inhibütörler sistemin uzun süre sağlıklı olarak çalışmasını 
ve korunmasını sağlar. Sistemde oluşabilecek su kayıpları nedeni ile taze su girişi halinde kimyasal 
ilavesi yapılmaktadır. Kapalı devre sistemlerinde çok sık olmasa da bakteriyel kirlilik de görülmektedir. 
Bu da ton başına eklenen non-okside biositler ile rahatlıkla çözülebilmektedir.        
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Açık tip soğutma sistemlerinde ise yukarıda anılan 4 ana problem (birikinti, korozyon, yığılma ve 
bakteriyel kirlenme) problemler yaratır. Bu nedenle kimyasal şartlandırma programları bu problemlerin 
çözümlerini esas alır. 
 
Kimyasal şartlandırmanın seçimi öncesinde yapılması gereken bazı inceleme (survey) ve işlemler (test 
ve kontroller) vardır. Bunlar: 
 

- Sistem inceleme raporu ( assessment, survey raporu) 
- Sistemin eğiliminin tespiti (korozyon veya birikinti) 
- Bakteriyel kirlilik riski ve geçmişi 
- Önceki inceleme (inspection) raporları ve mevcut problemler 

 
Yukarıdaki ana unsurlar ışığında soğutma suyu şartlandırma programı seçilerek hedeflenen değerler 
belirlenir. Ve bu hedefler doğrultusunda program uygulaması başlatılır. Yeni bir programa geçmeden 
önce mevcut durumda oluşan olumsuzlukları incelemek, gerekirse bu olumsuzların (birikinti, korozyon 
ürünleri, bakteriyel kirlilik, biofilm vs) temizlenmesi gerekebilir. Zira suda istenmeyen oluşumların 
bulunması uygulanacak kimyasalların aktivitesini ve dozaj miktarlarını da olumsuz olarak 
etkilemektedir.  
 
Kimyasallar çok genel olarak;  

 
- İnhibütörler (korozyon ve scale inhibütörleri) 
- Dispersantlar-polimerler 
- Biositler  [3] 

 
olarak gruplandırılabilir. Bu ürünler de kendi aralarında kimyasalın çalışma şekline veya içeriğine bağlı 
olarak gruplandırılabilir. Örneğin korozyon inhibütörleri; anodik korozyon inhibütörleri ve katodik 
korozyon inhibütörleri olarak veya organik ve inorganik inhibütörler gibi sınıflandırılabilirler. Biositler 
okside edici (klor, peroksit vb gibi) ve okside edici olmayan (Fuat, izotiazolin, vb gibi) gruplandırılabilir.  
 
Kimyasal şartlandırmada en önemli unsur soğutma kulesinin konsantrasyon sayısıdır. Bu sayı mevcut 
kimyasal program ve takviye edilen su karakteri ile sistem suyunun sorunsuz olarak çalışabileceği en 
üst noktayı belirler. Konsantrasyon sayısı; kuledeki soğutma suyunda bulunan parametrelerin sisteme 
giren takviye suyundaki (make up) parametrelere oranıdır. Yani kuledeki sertliğin giren suyun 
sertliğine, kuledeki silisin giren sudaki silis miktarına oranıdır. Fakat bu sayı genelde birikinti 
oluşturabilecek riskleri ifade eden sertlik, silis, alkalinite gibi değerler ile ifade edilmez. Zira sisteme 
giren kalsiyum ortamdaki yüksek alkalinite nedeni ile kalsiyum karbonata dönüşerek sudan ayrılabilir. 
Bu durumda da kulede ölçülen kalsiyum miktarı düşük çıkacaktır. En gerçekçi konsantrasyon sayısı 
klorür gibi sisteme girişi ve sistemdeki konsantrasyonu kolayca değişmeyen parametrelerden 
seçilmelidir. Zira klorür reaksiyona girmez, çökelti oluşturmaz ve buhara karışmaz, bu nedenle en 
uygun izleme parametresi konumundadır. İletkenlik de bunun için uygun bir parametredir ama dış 
etkenlerden (AKM, toz, toprak vs) kolayca etkilenir. Bu nedenle konsantrasyon sayısının hesabı bir 
kaç parametrenin takibi desteklenmelidir. Konsantrasyon sayısı direk olarak sisteme verilen bir 
parametrenin ne denli konsantre edilebileceği konusunda fikir verir. Bu nedenle eğer program izin 
veriyorsa en yüksek konsantrasyon ile çalışmak en ekonomik yöntemdir. Burada önemli olan; 
çıkılacak yüksek konsantrasyon sayısına mevcut programın izin verip veremeyeceğidir. Diğer taraftan 
konsantrasyon sayısının yüksek olması, sistemden daha az blöf yapılacağı anlamına geldiğinden su 
tasarrufunu da beraberinde getirmektedir. 
 
Tüm bu nedenlerden dolayı yüksek stres şartlarında çalışan, sistemi bu şartlarda dahi başarı ile 
koruyan, bunun yanında ciddi su tasarrufu da hedefleyen programlar seçilmelidir.  
 
Günümüzde teknolojik ilerlemeler sonucunda araştırma ve geliştirmeye önem veren firmalar 
tarafından, yüksek stres şartlarında çalışan yeni moleküler yapılara sahip inhibütörler, dispersantlar ve 
polimerler geliştirilmektedir. Konvansiyonel uygulamalar yani kromat, çinko gibi ağır metaller içeren 
programlar yerlerini bu teknolojilere bırakmaktadır. Zira yüksek konsantrasyon sayılarında bu tip 
inhibütörler içeren kimyasallar alıcı ortama deşarj edilememektedir. Kromatlar hem çevresel hem de 
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insan sağlığına olumsuz etkileri ile 80’li yılların sonunda terk edilmiştir. Çinko ise konsantre olarak 
deşarj edilmesi sınırlandığından yavaş yavaş terk edilmeye başlanmıştır.  
 
Açık tip soğutma sistemlerinde inhibütörler dışında disperse edici kimyasallar (dispersantlar), 
polimerler ve biositler de sıklıkla kullanılır. Uygulanacak olan programın bir gerekliliği olarak değişik 
özelliklere sahip polimerler tercih edilir ve polimerler ile gerek su içinde çökme eğiliminde bulunan 
minerallerin çökmesi gerekse bizzat inhibütörlerin neden olabileceği çökelmeler engellenir.  
 
Biositler ise sistemde oluşabilecek bakteriyel kirlenme için kullanılan kimyasallardır. Okside edici 
olanlar ve okside edici olmayanlar olarak iki ana sınıfa ayrılabilir. Doğada her su kaynağında 
bulunduğu gibi soğutma sistemlerinde de gerekli besi maddelerinin ve yeterli güneş ışığının bulunması 
halinde sorun yaratacak boyuta ulaşabilirler. Bu nedenle rutin kontroller ile (su analizleri, gözlemler ve 
testler) sudaki miktarları sürekli takip edilmelidir. Pratik olarak kolayca dip slide vb test kitleri ile test 
edilebilir ve su kimyasalı programı bu doğrultuda yönlendirilebilir. Çoğu zaman make up suyunun 
bakteriyel olarak kontrol altında tutulması, sistemde bakteri vs canlılara besi maddesi teşkil edebilecek 
parametrelerin sınırlandırılması veya giderilmesi güneş ışığının kontrolü de ciddi fayda sağlamaktadır. 
 
Su kimyasalları, su şartlandırma işleminde mevcut mekanik ve operasyonel işlemlerin yetersiz kaldığı 
ve mevcut uygulamaların sorunları çözmediği noktada destekleyici bir çözüm olarak uygulanmalıdır. 
Sistemlerde gereken iyileştirmeler veya operasyonel ayarlamalar yapılmadan tüm performansı su 
şartlandırma kimyasallarından beklemek doğru olmaz. Zira çözümü kimyasal ile mümkün olsa dahi 
ekonomik ve çevre açısından uygun olmayabilir. Bu nedenle koruyucu bakımlar, ekipmanların sağlıklı 
çalışması (kule su dağılımı, su kalitesi, pompa performansları vs), doğru mühendislik yaklaşımları hem 
daha ekonomik bir şartlandırma programına temel oluşturacak hem de daha çevreci bir uygulama 
sağlayacaktır.  
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TERS OZMOZ (TO) SU ARITMA TEKNİĞİ 
VE 

MUHTELİF KULLANIM ALANLARI 
 
 

Erol YAŞA 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
OZMOZ olayı doğada canlılar ve bitkiler üzerinde meydana gelen, su ile ilgili doğal bir olaydır.  
 
TERS OZMOZ ise, bir Membran Teknolojisi olup, Osmotik Basınç kullanılarak, mineralce zengin olan 
suyun, yarı geçirgen bir membran’ın diğer tarafına mineralleri azaltılmış olarak geçirilmesi işlemidir. 
 
Suyun içerisinde bulunan birçok mineral, bakteri ve virüsler %99 saflığa kadar bu yöntem ile 
süzülebilmektedir. 
 
Ters Ozmoz’un başlıca kullanım yerleri arasında, Buhar Kazanları Besi suyu hazırlanması, 
Kaplamacılık, Eczacılık, Gıda ve Meşrubat Sanayi, İçme suyu Üretimi, Tıp’ da Hemodiyaliz Tedavisi 
Laboratuarlar, son yıllarda atık suların geri kazanılmasında arsenik giderimin de gündeme gelmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ozmoz, Ters Ozmoz, Ozmotik Basınç, Yarı Geçirgen Membran, Besi Suyu,  İçme 
Suyu, Gıda/ Meşrubat Sanayi, Hemodiyaliz, Mineral, Bakteri, Virüs. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The movement of water from soils into plant roots is an example of Osmosis at work in Nature. 
 
When a semi-permeable membrane like a living cell wall, separates, two solutions having different 
solids concentrations, the pure water will flow from the least concentrated solution through the 
membrane and into the solution containing the higher solids concentration. 
 
RO is the reverse of naturally occuring Osmosis. By applying artificial pressure (Osmotic Pressure) to 
the water solution of Higher Solids Concentration, the flow of liquid is reversed. 
 
Up to %99 per cent of the impurities, bacteries and viruses from the incoming water could be removed 
and taken to drains. 
 
 Feed water treatment for Steam Boilers, Pharmaceutical, Food and Beverage, bottled water 
productions are some of the applications in the Industry. Hemodialysis treatment and laboratories are 
also some aplication examples in the medical sectors. 
 
Key Words: Osmosıs, Reverse Osmosıs, Osmotıc Pressure, Semı-Permeable Membrane, Feed 
Water, Bottled Water, Food And Bewerage Industry, Hemodıalysıs, Mıneral, Bacteria, Viruses 
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1. GİRİŞ 
 
TO, benzeri teknolojilerle karşılaştırıldığında, nispeten basittir ve bir membran teknolojisidir. 
 
Normal Osmos, doğada, aralarında yarı geçirgen, sadece suyun geçmesine müsaade eden, diğer 
maddeleri geçirmeyen bir membran bulunan farklı konsantrasyondaki iki sıvıdan, birinden diğerine su 
geçimiyle meydana gelir ve bu işlem iki taraf da denge sağlanana kadar devam eder. 
 
Osmatik Basınç, membran’ın iki tarafında bulunan sıvılarda hacim değişikliği olduğundan meydana 
gelen statik yükseklik farkı ile meydana gelir. Aşağıdaki şekil 1’de görülen π osmatik basınçtır. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Osmos ve Ters Osmosun Meydana gelişi 
 
Ters Osmos’da, konsentrasyonu fazla olan sıvı tarafından bir basınç (osmotik basınç’ dan daha 
büyük) uygulanarak, sağlanacak ters akışla, yoğunluğu fazla olan sıvı içerisinde bulunan mineraller, 
tuzlar ve organik maddeler, membran bir tarafında bırakılarak diğer tarafa, yoğunluğu daha az, tuzlar 
ve minerallerden arındırılmış bir sıvı olarak geçirilir. 
 
Pratikte, basılan suyun, sadece belli bir yüzdesi’ nin bu membrandan geçmesine müsaade edilir. 
İçinde mineraller, tuzlar ve organik maddelerin biriktiği yoğunluğu çok daha fazla olan konsantrasyon 
ise gider’ e verilir. 
 
“Konsantrasyon Polarizasyonu” olarak bilinen polarize olmuş moleküllerin kısa bir zaman aralığında 
membran üzerinde birikerek daha fazla akışa geçiş vermemesi gibi sorunların önüne geçilmesi için 
membranların periyodik olarak basınç altında yıkanabilecek bir düzene sahip olmaları gerekir.[1] 
 
 
 
 
2. MEMBRANLAR 
 
Polimer kimya ürünü olan yarı geçirgen membranlar farklı filtrasyon inceliğinde imal edilirler. 
 
Bunlar sırası ile, Mikro Filtrasyon (MF), Ultra Filtrasyon (UF), Nano Filtrasyon (NF) ve Reverse 
Osmosis (RO), Ters Ozmoz (TO)’ dur. 
 
Ekte, Filtrasyon Spectrum Tablolarında bu membranların filtrasyon incelikleri gösterilmektedir. 
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Tablo 1. Filtrasyon Spectrumu    Tablo 2. Filtrasyon İncelikleri 

  
 
 
 
2.1. TO (Ters Ozmoz) MEMBRANLARI 
 
TO teknolojisi, günümüzdeki konumuna, geniş bir alan olan “Sentetik Membran Teknolojisi”’ nin özel 
bir dalı olarak gelmiş ve çok hızlı gelişme göstermiştir. 
 
Ancak bu teknoloji’ nin, pratik ve ekonomik olarak kullanılabilir hale getirilebilme çalışmalarında, ayrıca 
birçok yönetmelik ve şartname gerekleri de yerine getirilmiştir. 
 
Membranların, başlangıçtaki imalatında, göz önüne alınan en büyük özellik, aynen doğadaki 
benzerleri gibi, kendisinden geçirilecek sıvı’ nın diğer tarafa geçmesine izin vererek suyun içerisinde 
bulunan partikül ve mineralleri bulunduğu yerde tutarak diğer tarafa geçmesine izin vermemek 
olmuştu. 
 
Bu durum, membran üzerinde bulunan kirleticilerin en küçüğünü dahi tutabilecek bir ölçüye ve düzgün 
bir polimer yapıya sahip olması şartlarını ortaya koyuyordu. Diğer bir husus membranın ekonomik ve 
kullanılabilir olabilmesi için, yüksek akış değerlerine müsaade etmesi gerekiyordu. 
 
İlk yapılan selüloz-asetat membranlar, suya karşı oldukça geçirgen bulundular, daha sonraları çok 
ince, deri şeklinde bir membran, delikli bir geçirgen olan ve daha kalın polisulfan destek malzeme 
üzerine kaplanarak, yüksek akış değerleri ve mukavemet elde edildi. 
 
Daha sonraları, ikinci jenerasyon olan, “İnce Film Komposit” membranları yapıldı, bunların ısıya 
mukavemetleri, kimyasal stabiliteleri organik maddeleri tutabilmeleri ilk yapılan Selüloz-Asetat 
membranlara göre çok daha iyiydi. Plakalı ve sargılı tip (TO) sistemlerde halen bu membranlar 
kullanılmaktadır. Sıcak iklimlerde tercih edilmektedir. Ancak selüloz asetat membranların aksine, klora 
karşı dayanıksızdırlar.(Şekil 2)  
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Şekil 2. İnce Film Kompozit Membranın İç Yapısı 
 
 
2.1. Holow – Fiber Membranlar – Delikli Fiber Membran : 
 
Burada kullanılan membran ince (insan saçı kalınlığında) poliamid ortası delikli fiber malzemedir. 
 
Bu fiberler büyük miktarlarda demet halinde delikli bir borunun içerisinde yerleştirilirler, demetlerin her 
iki ucu da sızdırmaz hale getirilir. 
 
Bir uçtan basınçla verilen su diğer uçtan tatlı su olarak alınır. Salamura haline gelmiş tuzlu su giriş 
tarafındaki delikten dışarı atılır. Genelde deniz suyu arıtımında kullanılır.(Şekil 3-3A) 
 
 

 
Şekil 3. Delikli Fiber Membran              Şekil 3A. Delikli Fiber Membran Elemanı Kesiti 
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2.2. Spiral Sargılı Membranlar 
 
Spiral sargılı membranlar genelde, kuyu ve artezyen gibi yer altı sularının arıtılmasında kullanılır. 
 
Bu sistemde geçirgen membranlar üst üste sarılarak bir kartuş haline getirilir. Bunlar yine fiber glastan 
mamül basınca dayanıklı bir boru içine konurlar. Giriş çıkış ve salamura atış düzenlemeleri “Hallow 
Fiber” dekine benzer şekilde yapılır. 
 
Aşağıdaki şekillerde, spiral sargılı membranların yapılış ve içlerindeki su akış (çalışma) durumları 
gösterilmektedir.( Şekil 4) 
 

 
 

Şekil 4. Spiral Sargılı Membran 
 
 
 
 
3. TO SİSTEM TASARIMI 
 
Genelde evlerde kullanılan, paket tip RO sistemleri, piyasada tüm elemanları ile hazır olarak satılan 
muhtelif tipler arasından uygun olanı seçilerek kullanılır. Ancak ticari ve sanayi tip TO sistem tasarımı 
birçok kriteri beraberinde getirmektedir. Mevcut uygulamalar oldukça fazla ve birbirinden farklıdır. 
Burada en iyi tasarım’ın elde edilmesinde, tasarım mühendisi’ nin rolü ve becerisi ön plana 
çıkmaktadır. 
 
Tasarım Kriterleri 
  
TO sistem tasarımını etkileyen önemli faktörler aşağıdaki gibidir. 
 
-Giriş Suyu Analizi 
-Giriş Suyu Sıcaklığı 
-Membran Polimer Seçimi 
-Sistem Geri Kazanımı 
-Uygulanan Basınç 
-Membran Ayırma Kapasitesi 
 
 
3.1. Giriş Suyu Analizi 
 
Doğru yapılmış bir su analizi, gerekli ön arıtma ve TO prosesi için uygun basıncın hesaplanması 
açısından çok önemli bilgilerin elde edilmesinde kullanılır. 
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Uygun yapılmış bir ön arıtma TO sistemlerinde optimum neticeler elde edilebilmesi için çok önemlidir. 
Ancak parametrelerinden olan, kalsiyum, mağnezyum, bikarbonat, sulfat ve demir membran 
kirlenmesine ve verimin düşmesine neden olurlar. 
 
Çok yüksek orandaki, toplam çözünmüş mineraller (TDS), yüksek osmotik basınçla çalışılmasına, 
böylece, TO sisteminde verim düşüklüğüne neden olurlar. 
 
 
3.2. Su Sıcaklığı 
 
Su vizkositesi’ nin sıcaklığa bağlı olarak değişmesi özellikle 77 oF (25 oC)’nin altındaki sıcaklıklarda, 
arıtılan su miktarı büyük ölçüde azalmaktadır. ( Şekil 5). Bu hususun sistem tasarımında dikkate 
alınması gerekir. 
 

 
 
 Şekil 5. Sıcaklığa Göre TO Kapasite Değişimi 
 
 
3.3. Membran Polimer Seçimi 
 
Normal su arıtma işlemlerinde, spiral sargılı, ters osmos membran elemanları olağan seçimdir. Buna 
rağmen tasarımcı’ nın diğer polimerlerden seçme olanağı vardır. 
 
Klasik polimer seçimi genelde selülozik (selüloz asetat (CA) veya selüloz trisetat CTA) membranlarla 
yapılmıştır. Bu polimerler’ in en büyük avantajı klorlu sulara dayanıklı olmasıdır. Buna rağmen alkolli 
sıvılardan ve bazı bakterilerden olumsuz etkilenirler. 
 
TFC (İnce Film komposit) membranları nispeten yeni jenerasyon polimerlerdir. Yapımları daha önceki 
bölümde açıkladığımız gibi, polisulfan bir alt kaplama’ nın üzerine giydirilmiş çok ince (2500 A) bir film 
polimer’le meydana gelmiştir. 
 
Genelde, TFC membranlar Selülozik membranlara kıyasla yüksek oranda menarel ayırma ve arıtma 
suyu kapasitesine sahip olurlar. Geniş bir arıtma pH yelpazesine hitap ederler, bakteri etkilerine karşı 
dayanıklıdırlar. Bunlara rağmen giriş suyunda bulunan klor’ a karşı dayanıksızdırlar. Bu membranlar 
kullanıldığında giriş suyunda bulunan klorun alınması gerekir. 
 
Halen imal edilmekte olan, spiral sargılı, klora dayanıklı CTA membranları, dezenfeksiyon amaçlı 100 
ppm klora kadar kullanılabilmektedir. Ancak, mineral ayırma kapasiteleri, TFC membranlara kıyasla 
düşüktür. Yüksek sertlikler, ayrıca performansı etkiler.[2] 
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3.4. Sistem Geri Kazanımı 
 
Bu deyim, arıtılan suyun, membran üzerine pompalanan giriş suyu yüzdesi ile tanımlanmasıdır. 
Matematiksel olarak aşağıdaki gibi ifade edilir. 
 
Arıtılmış Su Debisi x 100 = ( %...) 
Giriş Suyu Debisi 
 
Geri kazanım, gider (salamura) akışının bir vana veya orifis kullanarak kısılmasıyla veya pompalama 
ile ayarlanır. 
 
Geri kazanım arttığında, membran yüzeyinde tuz konsantrasyonu artar ve bunların dökülme olasılığı 
belirir. Ayrıca arıtım suyu kalitesi azalır. Diğer taraf dan gidere atılan salamura azalacağından, 
sistemde ekonomi sağlanır. 
 
Genel olarak, yüksek debi’de arıtılmış su istediğinde, geri kazanım’ın arttırılması gerekir ve su arıtım 
amaçlı tesislerde % 85’e kadar çıkarılır. 
 
 
3.5. Uygulanan Basınç 
 
Pompa basıncının arıtılmasıyla, arıtım suyu debisi doğru orantılı artar. Membranın yüz yüze kaldığı 
gerçek basınç ise şöyle ifade edilir. 
 
Pd = Pompa Basıncı – Osmotik Basınç – Karşı Basınç 
 
Yüksek TDS’ e sahip giriş sularını, örneğin deniz suların’ ın tuzdan arındırılmasını göz önüne alırsak, 
pompa basınçlarının 55-70 Bar arasında olması gerekmektedir. 
 
Genelde pompa basınçları, TFC membranlar için, kuyu sularında 10-15 bar, Selülozik membranlar için 
25 bar civarındadır. 
 
 
3.6. Membran Ayırma Kapasitesi 
 
Kısa olarak, membran’ ın sudaki mineral ve tuzları ayırma kabiliyetidir. Yüzde olarak gösterilir. 
 
% Ayırma = Giriş Suyu TDS – Arıtım Suyu TDS x 100 
                                Giriş Suyu TDS 
 
Membrane tarafından ayrılamayan ve arıtılmış su tarafına geçen tuzlar ise aşağıdaki şekilde ifade 
edilir. 
 
Yüzde Pasaj = 100 - % Ayırım 
 
Şekil : 6’ bir TO sisteminde bütün akışlar şematik olarak gösterilmektedir. 
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Şekil 6. Ters Ozmoz Sistemi Tanımlaması 

 
 
 
 
4. SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 
 
Bir TO sistem tasarımı için gerekli üç data aşağıdaki gibidir.   
 
- Giriş Suyu Kalitesi 
- İstenen Arıtılmış Su Kalitesi 
- İstenen Su Miktarı 
 
 
4.1. Giriş Suyu Kalitesi 
 
Sistem tasarımında, emniyetli olması için, giriş suyu analizlerinde en kötü durum göz önüne alınır. 
Analizlerin bütün parametreleri içermesi ve sağlıklı ölçümlerle yapılması gerekir. 
 
Ayrıca en uygun giriş suyunun seçimi için eldeki bütün suların analizlerinin yapılması faydalıdır. 
 
Daha önce belirtildiği gibi, membran sistem performansını etkileyen bazı iyonik kirleticiler vardır. 
Ayrıca her su kaynağı için minimum su sıcaklığının belirlenmesi gerekir.  
 
TO cihazlarına girişden önce ham suyun durumuna göre gerekli olabilecek işlemler, pH ayarı için asit 
dozlama, ön filtrasyon, klor ve organik madde giderme, demir / mangan giderme, sertlik giderme, 
antiskalant dozlama olarak sayılabilir. 
 
 
4.2. İstenen Arıtılmış Su Kalitesi 
 
Eğer Ülke çapında veya uluslar arası bir standart varsa, bu amaçlanan kaliteyi oldukça kolaylaştırır. 
Aksi takdirde kullanım amaçları belirleyici faktör olacaktır. 
 
Çıkışda degazör kullanarak CO2 ve O2 gibi suyun içerisinde bulunan ergimiş gazların giderilmesi, pH 
ayarlaması veya (UV) Ultraviyole dezenfeksiyonu gibi işlemler istenebilir. 
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4.3. İstenen Su Miktarı 
 
Kısa ve uzun vadeli su miktarının dikkate alınması önemlidir. Maksimum veya öngörülen kullanım 
miktarı’nın göz önüne alınması gerekir. Bu bağlamda, günlük, haftalık, su kullanımları söz konusudur. 
Bu çalışmayla ayrıca, TO sistemi’ nin minimum arıtım kapasitesi’de belirlenmelidir. Avaraj saatlik ve 
pik debiler, depo ve dağıtım şebekesini belirler. TO sistemleri pik debiye göre dizayn edilmezler, 24 
saatlik günün, 20 saati çalışıyor kabul edilir. 
 
Depo kullanıldığında, seviye şalterleri, TO sisteminin mümkün olduğu kadar uzun sürelerde çalışıp 
durmasını sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir. TO pompaları sık sık devreye girip çıkmamalıdır. 
 
 
 
 
5. KULLANIM ALANLARI 
 
Başlangıçta saydığımız klasik kullanım alanları dışında, son yıllarda MBR (Membran Biologıc Reactor) 
denen, atık suların geri kazanılmasındaki uygulamalar Dünyamızdaki su kaynakları’nın giderek 
azalması nedeniyle bir zorunluluk haline gelmiştir. 
 
Bu sistem, ayrıca bugüne kadar Atıksu Arıtımında uygulanan klasik  yöntemlere kıyasla çok daha 
rasyonel ve pratik bir yöntemdir. 
 
Aşağıdaki şekilde (Şekil 7) bu sistemin bir kıyaslaması görülmektedir. 
 
Diğer kullanım alanları aşağıda kısaca verilmektedir. 
 

 
Şekil 7. Klasik ve MBR Yöntemi ile Atıksu Arıtma 

 
 
5.1. Buhar kazanlarında Besi Suyu Arıtımı 
 
Ham su yüksek iletkenlikte olduğunda (içerisinde fazla miktarda mineral) kazan besi suyunun klasik 
yöntemler ile hazırlanması (su yumuşatma cihazı ile) çok blöf yapılmasını gerektirir, blöflerin fazla 
olması ile çok miktarda ısı ve kimyasal dışarı atılır ve işletmenin verimi çok düşer. [5] Yüksek 
iletkenlikte ham suyu olan işletmelerin klasik yöntemden vazgeçip TERS OSMOS (T.O) sistemi ile besi 
suyu hazırlanmaları işletmeye ekonomi sağlar. Klasik cihazlara göre ilk yatırımı biraz daha yüksek 
olan T.O. sistemi çok kaliteli su ürettiği için sonuçta çok ekonomik bir işletme sağlanmış olur. T.O. 
sistemi ile üretilen suyun sertliği ve alkalinitesi çok düşük seviyelere iner, ham suya kıyasla iletkenlik 
%2 seviyesine iner, silikat %3 kadar kalır. 
 
T.O. ile hazırlanan yüksek kalitede bir besi suyu ile işletilen buhar sisteminde elde edilecek tasarrufu 
şöyle özetleyebiliriz. 
 
- blöfler en az onda bire düşeceği veya daha da azalacağı için ısı enerjisi tasarrufu çok yüksektir; 
- yüksek kaliteli su kullanıldığı için kazan suyuna verilen kimyasalların çoğuna ihtiyaç kalmaz, 
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  kazan suyuna yalnızca az miktarda oksijen tüketici kimyasal vermek yeterlidir. 
- blöflerin azalması ile kazan kimyasallarının blöf ile atılması da çok aza iner; 
- kaliteli sudan dolayı taş oluşmayacak, dolayısı ile kazanın ısı geçirgenliği ve ısı verimi çok  yüksek       
  olacaktır, bakımlar da en aza inecektir; 
- pH derecesinin 9,5 civarında tutulması ile korozyon önlenebilir; 
- alkalinite ve iletkenlik çok azaldığından kazanda köpürme ve buhar ile sisteme mineral kaçması    
  olmaz, üretilen buharın kalitesi yükselir; 
- alkalinitenin çok az olması nedeni ile kazan içinde karbondioksit oluşmaz, dolayısı ile kondens   
  Borularının korozyonu da en aza iner; 
- klasik cihazlara karşı çok az bakım isteyen T.O. sisteminin özel personele ihtiyacı yoktur, yalnızca  
  Kazan dairesine bakan vardiya teknisyeninin gözetimi altında T.O. sistemi çalışır. 
 
ÖNEMLİ NOT: T.O. cihazları, insan böbreği gibi, kendi kendini temizleyerek çalışır ve bu temizleme 
için çalışması sırasında T.O. ham suyun %20 - %40 kadarını atar. T.O.’nun su atışı ile Su Yumuşatma 
cihazlarının rejenerasyonda attığı su karşılaştırıldığında T.O. cihazı verimsizmiş gibi görünür. Ancak, 
bir buhar tesisinde yalnızca su hazırlama cihazlarını değil de buhar kazanı işletmesinin tamamını 
karşılaştırdığımızda T.O. sistemi ile su hazırlayan buhar tesisinin çok daha verimli olduğu görülür. 
Çünkü T.O. üretim suyu ile beslenen buhar kazanından yapılan blöfler klasik yumuşatıcılı tesise 
kıyasla en az 1/10 oranındadır. Buhar kazanından yapılan blöfler ise T.O.’nun telef ettiği “ham su” 
kadar ucuz değildir, bu blöf ile atılan su çok yüksek miktarda ısı ve birçok kazan kimyasalı içerir. 
 
T.O. cihazının kendini temizlerken attığı su sanayi tesislerinin atığı ile karıştırılmamalıdır. T.O.’nun 
attığı su içinde yalnızca tabiatta bulunan mineraller konsantre halde bulunur, bu su içinde tabiata zarar 
verebilecek bir kmyasal olmadığı için, T.O. cihazını çok kullanan ülkelerine göre bu su doğrudan 
denize, derelere veya yağmur kanallarına verilebilir. [3]  
 
 
5.2. İçme Suyu Arıtımı 
 
İçme suyu kalitesi uluslar arası standartlarla belirlenmiş ve bu standartlar bir çok ülke tarafından kabul 
edilmiştir. 
 
Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) içme suyu standardında EPA’ da (Environmental Pro tection Agency of 
USA) olduğu gibi, müsaade edilen en yüksek TDS 500 ppm (mg/lt)’ dir. Tuzlu su arıtımı yapan bir RO 
sisteminde bu kalitenin elde edilebilmesi, giriş suyu ve buna göre seçilecek sistem şartlarına bağlıdır. 
 
WQA ( Water Quality Association ) giriş sularını TDS değerlerine göre aşağıdaki şekilde 
sınıflamaktadır. 
 
Su Tipi    TDS (mg/lt 
 
Genel Kullanım suyu  < 1000 
Tuzlu Kuyu Suyu     1000 - 5000 
Çok Tuzlu Kuyu suyu     5000 - 15000 
Tuzlu Su     15000 - 30000 
Deniz Suyu     30000 - 40000 
Salamura     40000 – 300000 +  
 
Deniz suları Atlantik Okyanusu TDS’ i 35.000 ölçülürken Kızıl Deniz’ de bu değer 50.000’ i 
bulmaktadır.  
 
Karadeniz TDS’i bu değerlerin çok altında olduğundan, zaman zaman İstanbul’a su temin eden baraj 
ve göller’ in bu suyla beslenmesi gündeme getirilmiştir. 
 
Daha önce belirtildiği gibi, bu tuzlulukda 55-70 bar arasında osmotik pompa basınçları gerekmektedir. 
 
Şekil :8 tipik bir içme suyu TO sistemini şematik olarak göstermektedir. 
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Şekil 8. Tipik Bir TO İçme Suyu Arıtma Sistemi 
 
 

5.3. Hemodiyaliz Suyu Arıtımı 
 
Bu sektör, başlangıçtan beri RO Sistemleri’ nin en çok kullanılan biri olmuş ve böbrek hastalarına 
hayat vermiştir. 
 
Sektörde, zaman zaman kullanılan diğer arıtma yöntemleri’ nin özellikle suların çok klorlu vaka’ larda 
böbrek hastalarına zarar vermesi hatta ölümlere neden olması bu alanda RO sistemlerinin 
kullanımında standartlaşmasına neden olmuştur. (AAMI/ASAIO/FDA Standartları) 
 
Suyun içerisinde bulunması istenmeyen diğer tehlikeli iki mineral Aluminyum ve Fluor’dur. 
 
Bu minerallerin yüksek olduğu suları kullanan tesislerde yine ölüm vakalarına rastlanmıştır.[4]   
  
Şekil: 9 Tipik bir Hemodiyaliz TO Arıtım Sistemi gösterilmiştir. 
 
 

 
Şekil 9. Tipik Bir Hemodiyaliz TO Arıtım Sistemi 

 
 
5.4. Eczacılık 
 
Eskiden beri kullanılmakta olan deiyonizasyon sistemlerinin bakteri üretme riskine karşı TO sistemleri 
son yıllarda eczacılık sanayinde geniş ölçüde kullanılmaya başlanmıştır. 
 
 
5.5. Gıda ve Meşrubat Sanayii 
 
Ülkemizde son yıllarda, biracılık ve meşrubat sanayinde, süt endüstrisinde TO sistemleri 
kullanılmaktadır. 
 
 
5.6. Turizm Endüstrisi / Oteller 
 
Son yıllarda, su kaynakları’ nın giderek azalması nedeni ile gerek kalitesiz yüzeysel sular gerekse 
Deniz suları’ nın arıtılması TO uygulamalarını gündeme getirmiştir. 
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Bu tesislerde, merkezi sistemler kurulmakla beraber, sadece mutfak gereksinimleri için’ de TO 
sistemleri kurulmaktadır. 
 
Bu amaçla kullanılan bir paket EKORO® cihazı aşağıda şekil: 10’ da görülmektedir. 
 

 
 

                                     Şekil 10. Paket Bir EKORO® İçme Suyu TO Arıtma Cihazı 
 
 
5.7. Konutlarda  
 
Günümüzde, paket halinde, küçük, mutfak tezgâhlarında evye altına monte edilen, içme suyu amaçlı 
TO cihazları üretilmekte ve cazip fiyatlarla satılmaktadır.  
Böyle bir cihaz aşağıda şekil: 11’ de görünmektedir. 

 
 
 

 
 

Şekil 11. Konutlarda Evye Altında Kullanılan TO Cihazları ve Bağlantı Şeması 
 
 
Konutlarda, ayrıca, suların tuzlu ve çok kireçli olduğu yerlerde, konut tipi TO cihazları, merkezi ve evin 
tüm gereksinimini karşılayacak şekilde MERKEZİ olarak ta kullanılabilir. 
 
Böyle bir sistem aşağıda Şekil: 12’ de gösterilmiştir. 
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Şekil 12. Konutlarda Merkezi TO Arıtma Cihazı 

 
 
5.8. Deniz Suyu Arıtımı 
 
Günümüzde, yer üstü ve yer altı suları’ nın giderek azalması ve kirlenmesi tuzlanması, bazı yerlerde 
ise hiç bulunmaması insanlığı, deniz suyu arıtımına yöneltmiştir. 
 
Başlangıç’da Distilasyon metodu ile çalışan bu işletmeler çok pahalı ve hantal tesisler olduğundan, 
giderek yerini TO tesislerine bırakmışlardır. 
 
Aşağıda fotoğraflarda Malta adasında Du pont firması tarafından inşa edilen bir Deniz suyu Arıtım 
tesislerinden bazı görüntüler gösterilmiştir. 
                        
 
 

 
 

Şekil 13. Tesisin Genel Görünümü        Şekil 14. RO Membran Dizilimi ve Deniz Deşarjı 
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Şekil 15. Tesis Yerleşim Planı           Şekil 16. Akış Şeması 
 
 
Deniz suyu TO sistemlerinde son yıllarda meydana gelen yeni buluşlar, işletme ekonomisinde büyük 
avantajlar sağlamıştır 
 
Önceki sistemlerde, bir ton tatlı su üretimi için yaklaşık 6 kw/h elektrik gideri varken, yeni bir buluş olan 
Enerji Geri kazanım (Pressure Exchanger) sistemi ile bu değer nerde ise yarı / yarıya 3kw/h’e 
düşürülmüştür. 
 
Aşağıda şekil 17’ de böyle bir sistem gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 17. Deniz suyu TO Sisteminde Enerji Geri Kazanım Sistemi 
 
 
5.9. Arsenik Giderimi 
 
Son yıllarda, yer altı sularında meydana gelen Arsenik kirliliğinin artması, diğer taraftan insanlar 
üzerindeki kansorejen etkisinin ortaya çıkması gibi nedenlerle Uluslar arası standartlarda içme 
sularında bulunan Arsenik’in litrede 10 mikrogram’ın üzerinde olmaması istenmiştir. 
 
TO (Ters Ozmoz) teknolojisi ile diğer minerallerle birlikte Arsenik %99 ‘a kadar giderilebilmektedir. 
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Bu yöntemle İzmir de kurulmuş bir Arsenik Giderici tesiste İZSU laboratuarlarında yapılan TO öncesi 
ve sonrası ölçümler aşağıdaki raporlarda görülmektedir. (Rapor 1&2) 

 

 
           Rapor 1. TO Öncesi                                            Rapor 2. TO Sonrası 
 
TO ile yapılan Arsenik Gideriminde bir dezavantaj atık su kaybıdır. 
 
Kurulacak sistemin büyüklüğüne göre başka arıtma yöntemleri de Arsenik giderimi için düşünülebilir. 
 
 
 
 
6. İŞLETMELERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
En çok karşılaşılan sorunlar aşağıdaki gibidir. 
- İşletme Giderlerini kısalım düşüncesi 
- TO membranları’ nın uygunsuz kimyasallarla tıkanması 
- TO cihazı uzun süre çalıştırılması 
- Kimyasal eksikliği 
- TO Atık su Vanası’nın kapatılması 
- TO Ana Giriş Vanası‘ nın Bozulması 
- TO sistemi’ nin Tasarım dışı ham su ile beslenmesi  
- TO Membranları’ nın yüksek basınç farkı ile çalıştırılması 
- Yanlış satın alınan TO membranlar.[5] 
 
Bu konuda daha fazla bilgi için bak: Enis Burkut, SU DÜNYASI (Su ve Çevre Dergisi, Aralık 2008 
sayısı) 
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ULTRAVİYOLE IŞINLARI İLE SULARIN DEZENFEKSİYONU 
 
 

Kanat AYDIN 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Hızla artan dünya nüfusu ve çevre kirliliği, temiz su eldesini giderek güçleştirmektedir. Sunulan 
bildiride, ultraviyole ışınları kullanılarak suların dezenfekte edilmesi işlemi anlatılmaktadır. 
Dezenfeksiyon, sularda bulunan ve hızla çoğalabilen; insan, hayvan ve hatta bitki sağlığı açısından 
sakıncalar teşkil eden virüsler dahil tüm patojen mikroorganizmaların (bakteriler, sporlar, parazitler) 
yok edilmesi veya üreme imkanlarının sona erdirilmesi olarak tanımlanabilir.  
 
UV teknolojisi ile dezenfeksiyon, 254 nm dalgaboylu UV-C ışınları kullanılarak sağlanır. Bu ışınlar 
mikroorganizmalar ile temas ettiklerinde, DNA’larına “fotooksidasyon” yoluyla hasar vermektedir. 
DNA’sı tahrip olan canlının üreme dahil tüm hücre faaliyetleri durur ve hücre ölümü gerçekleşir.   
 
UV dezenfeksiyonu için geliştirilmiş cihazlar, 254 nm dalgaboylu UV ışınları üreten özel UV lambalarla 
donatılmıştır. Dezenfekte edilecek su bu cihaz içinden akarken yoğun şekilde UV ışınlarına maruz 
kalmakta, su içindeki mikroorganizmalar etkisiz hale gelmektedir. UV cihazlarının seçiminde, 
dezenfekte edilecek suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri ile anlık su debisi en önemli 
parametrelerdir.  
 
Doğru tasarlanmış ve kapasitesi uygun bir UV cihazı, montaj noktası da uygun belirlenmiş ise, 
istenmeyen yan etkiler oluşturmadan güvenli bir su dezenfeksiyonu sağlayabilmektedir. Cihazda 
kullanıcıyı zamanında uyaran ölçüm/kontrol donanımları bulunmalıdır. Verimin devamlılığı için gereken 
bakımlar yapılmalı, ömrünü tamamlayan UV lambalar zamanında yenilenmelidir.    
 
Anahtar Kelimeler: Ultraviyole ışınları, UV dozu, dezenfeksiyon, UV cihazı, su arıtma 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Disinfection is the process to remove or to stop proliferation of all microorganism and viruses in the 
Water which may be harmfull to man, animal and vegetable. 
 
The UV light with 254 nm of wave length is used in the UV disinfection technology. Those UV lights 
damage DNA of microorganisms by “photooxydation”.  When the DNA of an microorganism is 
damaged, all biological funtions stop and all cell dies. 
 
UV disinfections equipment have special lamps emitting UV-C lights.  When Water flows through the 
UV disinfection equipment,  microorganisms in Water are effected by the UV light and loose all 
functions. 
 
A well designed and with the right capacity of UV disinfection equipment provides a reliable Water 
disinfection without producing any bad side effects. 
 
Key Words: Ultraviyole ışınları, UV dozu, dezenfeksiyon, UV cihazı, su arıtma 
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Su Dezenfeksiyon  
Teknolojileri 

Kimyasal 
- Klor 
- Klordioksit 
- Ozon 

Fiziksel 
- Isıl işlem 
- Filtrasyon 
- UV Işınları 

Diğer 
- Gümüş iyonları 
- Biyosidler 
- Diğer 

GİRİŞ 
 
Doğadaki su kaynakları içme ve kullanma suyu olarak yerleşim bölgelerindeki insanlara ulaştırılmadan 
önce özel şirketler veya kamu kuruluşlarınca işletilen “içme suyu arıtma” tesislerinde çeşitli arıtma 
işlemlerinden geçirilir. Şartlara bağlı olarak sanayi kuruluşları da ihtiyaç duydukları temiz suyu 
gerektiğinde çeşitli doğal kaynaklardan temin eder, kendi su arıtma tesislerinde istenen kaliteye getirip 
kullanırlar.  Ne tür bir arıtma tesisi olursa olsun, kapsamında “dezenfeksiyon” işlemi mutlak yer alır.  
 
Tablo 1.’de en yaygın su dezenfeksiyon teknolojileri sınıflandırılmıştır.  
 
Tablo 1. Dezenfeksiyon Teknolojileri 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
UV-C ışınlarının dezenfektan etkisini su arıtımında kullanmaya yönelik çalışmalar 19. yy sonlarına 
dayanır. İhtiyaç duyulan UV-C ışınlarını sentetik olarak üreten civa buharlı UV lambalar 20. yy 
başlarında keşfedilmiş ve dünyanın ilk UV su dezenfeksiyon sistemi 1910 yılında Marsilya - 
Fransa’daki arıtma tesisinde devreye alınmıştır. Fakat birkaç yıllık işletmeden sonra uygulama 
durdurulmuş, yerine daha kolay ve ucuz olması nedeniyle klorlama uygulaması getirilmiştir. Gelişen 
teknoloji ile birlikte UV lambalar daha etkili ve ekonomik hale gelmiş, her kapasitede UV 
dezenfeksiyon cihazları üretilebilmiştir. 1950’li yıllardan itibaren UV ışınları ile su dezenfeksiyonu hızla 
yaygınlaşmış ve günümüzde standart ve güvenilir bir uygulama halini almıştır.  
 
 
 
 
 
ETKİ MEKANİZMASI  
 
Doğada UV ışınlarının kaynağı güneştir (Şekil-1). Güneşten atmosferimize ulaşan UV-A (315-…-400 
nm) ve UV-B (280-…-315 nm) ışınları yeryüzüne kısmen ulaşabilir. Bu ışınlar aşırıya kaçılmadıkça 
insanlar açısından faydalıdır, örneğin vücudumuzun D vitamini sentezi yapmasını veya cildimizin 
bronzlaşmasını sağlar. Buna karşın dezenfektan etkisi olan güçlü UV-C (200-…-280 nm) ışınları ozon 
tabakası tarafından büyük oranda emilmekte ve yeryüzüne ulaşamamaktadır. Aksi halde bu ışınlar 
mikro yaşamı yok edecek, dünyada insan dahil hiçbir canlının gelişmesi mümkün olmayacaktı.   
 
Şekil 1’deki “hücre ölüm eğrisinden” görüldüğü gibi, mikroorganizmaların DNA’sı üzerinde en fazla 
tahribata yol açan UV ışınları 240 ila 280 nm aralığındaki UV-C ışınlarıdır. Eğrinin pik noktasında 
yaklaşık 253 - 256 nm dalga boylu ışınlar için etki en üst noktaya ulaşır.  
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Dezenfektan etki
en üst noktada !!

Hücre ölüm eğrisi 

 
 

Şekil 1. UV Işınları Dezenfektan Etkisi 
 
Bu etki kısaca şöyle açıklanabilir: Yaklaşık 254 nm dalga boylu yüksek enerjiye sahip UV-C ışınları 
mikroorganizmaların hücre zarından içeri süzülür ve DNA’yı oluşturan başta “Timin” adlı nükleik asitler 
tarafından absorbe edilir. Bu enerji transferi sonucu DNA zinciri bir çok noktasından tahrip olur. DNA’sı 
bozulan canlının üreme dahil tüm hücre faaliyetleri durur ve hücre ölümü gerçekleşir. (Şekil-2)   
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Şekil 2. UV Işınlarının DNA’ya Etkisi 

 
 
UV Lambalar UV Işınlarını Nasıl Üretir? 
 
Günümüzde su dezenfeksiyon cihazlarında kullanılan UV lambalar “civa buharlı” tiptedir. Dayanıklı 
kuvarstan imal cam tüp şeklindeki UV lambanın içinde özel inert bir gaz ve katı formda civa mevcuttur 
(gelişmiş UV lambalarda “amalgam” veya “indium-amalgam” alaşımları vardır).  Lambanın her iki 
ucunda elektrodlar bulunur ve özel tasarım enerji kaynakları (elektronik balast) ile beslenir. Öncelikle 
inert gaz ısıtılır, civanın buharlaşması ve iyonlaşarak tüp içine dağılması sağlanır. Ardından elektrodlar 
elektron yaymaya başlar. İki elektrod arasındaki potansiyel farkı (volt) ile elektronlar tüp içinde bir 
elektrodtan diğerine ve akış yönü sürekli değiştirilerek (AC frekans) yüksek hız ve yoğunlukta hareket 
etmeye başlar (elektron bombardımanı). Elektronlar civa iyonları ile çarpışarak enerji seviyelerini 
yükseltir. Civa iyonları aldıkları enerjiyi 254 nm dalgaboylu UV-C ışınları yayarak deşarj ederler.  
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Şekil-3’de modern bir UV lambanın 254 nm UV ışınlarını nasıl ürettiği gösterilmektedir.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. UV Lambaların 254 nm Dalgaboylu UV Işın Üretimi 
 
Başarılı bir UV lamba en az elektrik enerjisi harcayarak en fazla miktarda UV ışını üretmeli ve mümkün 
olan en uzun süre hizmet etmelidir. Ayrıca lambanın yaydığı ışın spektrumu “monokromatik” olmalı 
yani sadece 254 nm dalgaboylu ışınlar üretmelidir (Şekil-4). Daha geniş spektrumda 200 nm ile 400 
nm aralığında UV ışınları üreten “polikromatik” UV lambalar da mevcuttur. Ancak aşırı enerji 
tüketimleri ve 240 nm altı ışınların oluşturduğu yan etkiler nedeniyle bu tür UV lambaların içme suyu 
arıtımında kullanımı sınırlıdır.  
 
 

 
 

Şekil 4. Monokromatik UV Lambaların Işın Spektrumu 
 
UV DEZENFEKSİYON CİHAZLARI 
 
UV ışınları ile su dezenfeksiyonu için, UV lambanın ürettiği UV ışınları ile arıtılacak suyun uygun 
şartlarda ve yeterli süreyle temas ettirilmesi gerekir. Üstün özellikleri olan bir UV lambadan optimum 
dezenfeksiyon verimi almak, ancak o lambaya uygun tasarlanmış bir UV sistemi ile mümkün olabilir. 
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Basit bir örnekle, çok güçlü bir motor ona uygun bir karoser ve güç aktarma organları ile birleştiğinde 
ortaya başarılı bir otomobil çıkabilir.  
   
Şekil-5’de merkezi konumlandırılmış tek UV lambalı bir UV cihazı ve cihazı oluşturan ana parçalar 
görülmektedir. Şekil-6’da ise çok UV lambalı bir UV reaktörü verilmektedir. Büyük kapasiteli UV 
sistemleri ihtiyaca göre iki veya daha fazla lamba içerebilir. Dünyanın en büyük UV cihazında yaklaşık 
8000 adet UV lamba hizmet etmektedir.   
 
 

 
Şekil 5. UV Cihazı Basit Enkesit    Şekil 6. Çoklu UV Lambalı Cihaz 

 
Bir UV cihazını oluşturan ana parçalar, 
 

 UV reaktörü: İçinde UV lamba(lar) yer alır. Suyla direkt temastan korumak için her UV lamba 
ayrı bir koruyucu kuvars tüp içindedir. UV reaktörü içinden akan su, lambalardan yayılan UV 
ışınlarına maruz kalmaktadır. Başarılı bir dezenfeksiyon için UV reaktörünün tasarımı ve lamba 
yerleşimi çok önemlidir. 

 
 Elektrik/Kontrol panosu: UV lambaları çalıştıran güç kaynaklarını (balast) ve cihazın 

fonksiyonlarının kontrolü/izlenmesi için gerekli elektrik/elektronik donanımları içerir. Ana enerji 
beslemesi bu panoya yapılır, UV lamba ve sensörlerin enerjileri panodaki özel kablolar 
üzerinden UV reaktörüne aktarılır.  

 
 UV sensörü: UV lambalardan yayılarak suya ulaşan UV ışın şiddetini ölçer. Ölçülen değer 

panodaki göstergeden eşzamanlı izlenebilir. Cihazın veriminin takibi açısından önemlidir.   
 
 
 
 
 
 
 
 

UV Lamba 

Paslanmaz çelik
UV reaktörü 

Koruyucu kuvars
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Elektrik-Kontrol 
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UV lamba 
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DEZENFEKSİYON GÜCÜNÜN ÖLÇÜSÜ : “UV DOZU”  
 
Mikroorganizmaların UV ışınları ile nasıl etkisiz hale getirildiğini ve bu teknolojinin ancak özel tasarım 
UV cihazları yardımıyla uygulanabileceğini açıkladık. Ancak pratik uygulama noktasında UV 
cihazlarının su debisine bağlı dezenfeksiyon gücünün sayısal bir değer olarak verilmesi gerekir. Bu 
sayısal değer “UV dozu” olarak adlandırılır ve ölçüsü “Joule/m2”dir. BİR UV CİHAZININ SUYA 
VERECEĞİ UV DOZU, İÇİNDEN AKAN SUYUN DEBİSİ ARTTIKÇA DÜŞER, AZALDIKÇA 
YÜKSELİR.  
 
UV cihazının doğru seçimi için hedef alınan mikroorganizmanın hangi UV dozu ile etkisiz hale 
getirileceğinin bilinmesi gerekir. Aşağıda Tablo-1’de çeşitli mikroorganizmaların UV dozuna bağlı 
giderim oranları verilmektedir. Örneğin “Hepatit A” virüsüne karşı %99,99 oranında giderim sağlamak 
için seçilen UV cihazının kullanım noktasındaki su kalitesi ve pik debisine göre suya en az 300 J/m2 
UV dozu vermesi gerektiği tablodan görülebilir. Ek bilgi olarak, yapılan çalışmalar göstermiştir ki, 400 
J/m2 UV dozu ile hemen hemen tüm patojen mikroorganizmaları %99,99 oranında gidermek 
mümkündür. Bu nedenle UV cihazı seçiminde emniyetli tarafta kalmak için UV dozu en az 400 J/m2 
olarak tercih edilmelidir.  
 
Tablo 2. Patojenlerin Giderimi İçin Gerekli UV Dozları 
 

Giderim için gerekli asgari UV dozları (J/m2) 
Patojen Mikroorganizma 

%90 %99 %99,9 %99,99 
Cryptosporidium oocysts - 100 190 350 
Vibrio cholerae 65 110 180 300 
Escherichia coli O157:H7 15 28 41 56 
Salmonella typhimurium 80 118 152 195 
Hepatitis A virus 55 140 220 300 
Poliovirus Type 1 60 140 230 300 
Coxsackie B5 virus 69 140 220 300 
Rotavirus SA11  71 150  240  365  
Corynebacterium Diphtheriae - - 65 125 
Sarcina Lutea - - 265 350 
 
 
Bir UV cihazının sağlayabileceği UV dozu temelde aşağıdaki parametrelere bağlıdır: 
 

1. Reaktördeki UV ışın yoğunluğu: UV reaktörü içinde “ortalama UV ışın yoğunluğu” yeterince 
yüksek seviyede olmalı ve mümkün olduğunca homojen bir şekilde dağılmalıdır. UV ışın 
yoğunluğu, birim yüzey alana düşen UV-C254nm enerjisidir ve W/m2 birimiyle ölçülür. Merkezi 
tek UV lambalı bir cihazın reaktör enkesiti düşünülürse (Şekil-7), UV lambaya yaklaştıkça UV 
ışın yoğunluğu artarken, uzaklaştıkça azalır. Lambadan en uzak nokta olan UV reaktörü 
cidarında UV ışın yoğunluğu en düşüktür. 
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Şekil 7. Tek UV Lambalı Cihazda Işın Dağılımı 
 

UV ışın yoğunluğu UV reaktöründen akan suyun kalitesine de bağlıdır. Kıyasla daha kirli bir 
suda UV ışınları kısa mesafelerde enerjisini kaybedeceğinden ortalama UV ışın yoğunluğu 
temiz su şartlarına göre daha düşük olacaktır.  

2. Temas süresi: UV reaktörü içinden akan suyun reaktör içinde yeterince kalması, böylece 
mikroorganizmaların UV ışınlarına “yeterli süreyle temas etmesi” gerekir. Bu nedenle 
reaktörde ihtiyaca uygun net hacim bulunmalıdır. Temas süresi “saniye” cinsinden belirtilir. 
Dezenfeksiyon için, UV ışın yoğunluğundan bağımsız, en az 1 saniye temas süresi gereklidir 
denilebilir. 

 
UV dezenfeksiyon gücü için ana ölçü olan “UV dozu” yukarıda açıklanan iki parametre ile hesaplanır: 
 

UV dozu [Joule/m2] = UV ışın yoğunluğu [Watt/m2]  x  Temas süresi [saniye] 
 
UV dozu birimi J/m2 = 0,1 mJ/cm2 = 100 mikroWatt-s/cm2 olarak birbirine dönüştürülebilen çeşitli 
şekillerde gösterilebilir.  
 
Eğer yeterli UV dozu uygulanmazsa, UV cihazı çıkışından alınan su numunelerinde önce “öldüğü” 
görülen bazı mikroorganizmaların sonradan DNA’larını enzimler yoluyla onararak tekrar “canlandığı” 
gözlenmiştir. Bu olaya “fotoreaktivasyon” adı verilmiştir. Yapılan araştırmalar, 40.000 mikroWatt-
s/cm² (= 400 J/m2) UV dozunun fotoreaktivasyon ihtimalini ortadan kaldırdığını göstermiştir. 
Fotoreaktivasyon sorununa karşı için UV cihazlarının en az 400 J/m2 UV dozu verebilecek şekilde 
seçilmesi gerekir.  
 
Örneğin, içinde “ortalama” 100 W/m2 UV ışın yoğunluğu olan bir UV reaktörü kabul edelim. Reaktörün 
net hacmi 90 lt olsun. Bu reaktörden 108 m3/h (= 30 lt/sn) debiyle su geçirilirse, su reaktörde 
“ortalama” 3 saniye kalmış olacak ve suya uygulanan UV dozu 100 W/m2 x 3 sn = 300 J/m2 olacaktır. 
Aynı reaktörden 81 m3/h (= 22,5 lt/sn) debiyle su geçirilirse bu kez su reaktörde 4 saniye kalmış olacak 
ve suya uygulanan UV dozu 100 W/m2 x 4 sn = 400 J/m2 olacaktır. Daha önce belirtildiği gibi, bir UV 
cihazının suya vereceği UV dozu, içinden akan suyun debisiyle ters orantılıdır.  
 
Bu basitleştirilmiş UV dozu hesabı, konunun daha kolay anlaşılabilmesi amacıyla verilmiştir. Gerçek 
şartlarda UV dozu hesabı çeşitli değişkenlere bağlıdır ve özel matematiksel modelleme teknikleri ile 
hesaplanır. Buna ilişkin bilgiler Şekil-8’de verilmektedir. 
 
 

UV sensör 

UV lamba 

Kuvars cam 

UV reaktörü 
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Şekil 8. UV Dozunu Etkileyen Parametreler 
 
Su kalitesi => UV ışın geçirgenliği ve UV dozu ilişkisi 
 
Şekil-8’de görüldüğü gibi, UV reaktöründeki UV ışın yoğunluğu (W/m2), kullanılan UV lambanın ışın 
üretim verimi ile birlikte suyun UV ışın geçirgenliği (“UV-Transmission(1cm) @ 254nm” veya kısaca 
“UV-T(1cm)”) değerine bağlıdır. UV-T(1cm) parametresi, 1 cm kalınlığındaki suyun 254 nm dalgaboylu 
UV-C ışınlarını hangi oranda geçirebildiğini gösterir. 254 nm’ye ayarlanmış bir spektrofotometre ile 
ölçülebilir (Şekil-9), yaygın kullanılan birimi “%”dir.  
 

 
Şekil 9. UV Işın Geçirgenliği UV-T(1cm) Ölçümü 

 
 

 
UV ışın kaynağı 
(başlangıç değer) 
%100   

UV Lamba Referans 
Sensör 

Ölçüm yapılan su numunesi   
1 cm su sütunu 

Ölçülen UV ışın 
miktarı, örneğin %93   

UV sensörün  
okuduğu değer
(W/m2) 

Su sıcaklığı 

Kuvars cam
kirlenmesi 

İşletme 
şartları

Lambanın 
yaşlanması

Lambanın  
UV-C (254nm)
üretimi 
 

UV Lamba
 

Bulanıklık 
ve renk 

Çözünmüş 
maddeler 

UV ışın geçirgenliği 
(254nm için)

Su kalitesi

UV Işın 
Yoğunluğu

Laminar akım

Optimal hidrolik şartlar

Türbülanslı akım 

Pik su debisi
(m3/saat) 

UV reaktörü 
net hacmi 

Temas süresi 

UV DOZU



  ___________________________________________ 997 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Seminer Bildirisi

Bir UV cihazında UV-C ışın kaynağı UV lambadır ve lambadan yayılan ışının yoğunluğu koruyucu 
kuvars cama kadar sabit kabul edilebilir. Ama ışınların su içine girdikten sonra ne kadar 
ilerleyebileceği ve ilerlerken gücünden ne oranda kaybedeceği suyun UV-T(1cm) değerine bağlıdır 
(Şekil-10).  
 

 
Şekil 10. UV Işın Yoğunluğunun Su İçinde İlerlerken Azalışı 

 
Bir UV cihazının, UV-T(1cm) değeri %98 olan çok temiz bir sudaki verimi (suya verdiği UV dozu) ile UV-
T(1cm) değeri < %80 olan daha kirli bir sudaki verimi arasında büyük farklar oluşacaktır. UV geçirgenlik 
değerine göre suların basit bir sınıflandırması ve UV kullanımına uygunluğu aşağıda Tablo-2’de 
verilmektedir. 
 
Tablo 2. UV-T(1cm) Değerine Göre Sınıflandırılma 
 
UV-T(1cm) değeri UV kullanımına uygunluk Örnek su kalitesi 

%99 - %96 Mükemmel Demineralize su (iletkenlik <100 µS/cm) 
%96 - %92 Çok uygun Doğal kaynak suyu, içme suyu  
%92 - %86 Uygun (cihaz seçiminde dikkat edilmeli) Yeraltı suları, deniz suyu 
%86 - %75 Uygun (cihaz seçiminde dikkat edilmeli, 

özel dizayn UV cihazları kullanılmalı) 
Kirlenmiş yüzeysel sular, yüksek 
organik madde ve/veya iletkenliğe sahip 
(>2000 µS/cm) yeraltı suları  

%75 - %50 Kısmen uygun (mutlaka özel dizayn UV 
cihazları kullanılmalı) 

Arıtılmış ve filtrelenmiş atıksular  

< %50 Uygun değil (çok spesifik UV cihazları 
ile dezenfeksiyon mümkün olabilir)  

Atıksular, meyve suları 

 
 
Örnek bir UV cihazının farklı UV-T(1cm) değerine sahip sular için, 400 J/m2 UV dozu ile dezenfekte 
edebileceği su debileri Grafik-1’de görülmektedir.  
 
Örneğin, UV-T(1cm) değeri yaklaşık %98 olan çok temiz bir su 400 J/m2 UV dozu ile dezenfekte 
edilecekse, bu cihaz 45 m3/h debi ile işletilebilir. Ancak aynı cihaz UV-T(1cm) değeri yaklaşık %86 olan 
düşük kalite bir su için kullanılacaksa, kapasite 25 m3/h değerine düşecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm

9900%%  8811%%  7733%%  6655%%  6600%%  6600%%  
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Grafik 1. Bir UV Cihazının 400 J/m2 UV Dozu Sağlamak İçin UV-T(1cm) Değerine Bağlı Debi Değerleri 

 
 
 
UV REAKTÖR TASARIMI 
 
UV reaktörü tasarımı büyük önem taşır (su giriş-çıkış yerleri ve çapları, UV lamba yerleşimi, 
türbülatörler, v.b.). Suyun bir kısmının reaktör içinden hızla akıp gitmesini, yani kısa devreyi önlemeli; 
bununla birlikte suyun UV ışın yoğunluğunun yüksek olduğu lambaya yakın bölgelerde mümkün olan 
en uzun süre kalmasını sağlamalıdır.  
 
Şekil-11’de dizaynı uygun olmayan bir UV reaktöründe oluşan kısa devre görüntülenmektedir. Sarı ve 
kırmızı renkli bölgeler > 3 m/sn ile akışın en hızlı olduğu kısımlardır. O bölgelerdeki su damlacıkları 
yeterli süreyle UV ışınlarına maruz kalamayacak, diğer bir deyişle düşük UV dozu alacaklardır. Bu 
nedenle taşıdıkları olası mikroorganizmalar UV cihazını “canlı” terk edebilecektir. Sonuç, başarısız bir 
UV dezenfeksiyonu uygulamasıdır.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Şekil 11. Yanlış Tasarlanmış UV Reaktöründe Oluşan “Kısa Devre” Su Akımı 
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Şekil-12’de verilen üç lambalı bir UV reaktör enkesitinde UV ışın yoğunluğu dağılımı görülmektedir. Bu 
UV reaktörü tasarımı, akan suyu UV ışın yoğunluğunun en yüksek olduğu koyu mavi alanlara doğru 
yönlendirecek şekilde olmalıdır.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 12. Toplam 3 UV Lambalı Bir UV Cihazında UV Işın Yoğunluğu Dağılımı 
 
 
UV CİHAZINDA UV DOZUNUN İLERİ TEKNİKLERLE HESAPLANMASI VE DOĞRULANMASI  
 
UV cihazının suya uygulayacağı UV dozu, üç boyutlu matematiksel modelleme teknikleri ile tasarım 
aşamasında hesaplanır. Bunlardan en yaygını “PSS - Point Source Summation” metodudur. Bu 
metodta belirli sayıda su zerreciğinin faklı su debilerinde UV reaktörü içinde izleyecekleri yol özel 
yazılımlar yardımıyla dijital olarak canlandırılır ve maruz kaldıkları UV dozu belirlenir. Bu değerlerin 
ortalaması “hesaplanmış UV dozu” (calculated UV dose) olarak adlandırılır. Metodun hata payı 
günümüz bilgisayar teknolojisiyle bile oldukça yüksektir.   
 
UV cihazının “gerçek performansının” belirlenmesi, diğer bir deyişle “hesaplanmış UV dozunun” 
düzeltilmesi/doğrulanması “Biodozimetrik UV doz testi” ile gerçekleştirilir. Dünyada bu testleri 
yapmaya yetkili özel kuruluşlar bulunmaktadır (örneğin alman “DVGW”). UV cihazı biodozimetrik test 
laboratuvarlarında gerçek şartlarda test edilir (Şekil-13). Bu testlerde, UV dozuna bağlı ölüm eğrisi 
önceden belirlenmiş dirençli mikroorganizmalar kullanılır (örneğin “B.subtilis”). Belirli konsantrasyonda 
bu mikroorganizmaları içeren sular UV cihazına beslenerek çıkış suyundaki mikroorganizma giderimi 
sürekli izlenir. Testler farklı su debileri ve UV-T(1cm) değerleri ile tekrarlanır.  

Üç lambalı bir UV reaktörü enkesiti 
(UV ışın yoğunluğu dağılımı) 

 

Kuvars cam 

UV lamba 

Reaktör cidarı 

Burada UV ışın yoğunluğu >80 W/m² ile 
en düşük değerdedir. 
Bu bölgede üç(3) saniye gibi uzun bir süre 
kalarak UV reaktörünü terkeden bir su 
zerreciği bile ancak >240 J/m² UV dozu 
almış olacaktır.   

Burada UV ışın yoğunluğu >700 W/m² 
ile en yüksek değerdedir. 
Bu bölgede sadece bir(1) saniye kalarak 
UV reaktörünü terkeden bir su zerreciği  
>700 J/m² UV dozu almış olacaktır.   
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Şekil 13. Biodozimetrik UV Doz Test Standı Basit Akım Şeması 
 
 
Elde edilen test sonuçlarına göre UV cihazının gerçek dezenfeksiyon verimi tablo haline getirilir ve 
sertifikalandırılır. Şekil-14’de bu şekilde test edilmiş bir UV cihazının su debisi ve UV-T(1cm) değerine 
bağlı UV dozu tablosu görülmektedir.   

Şekil 14. Biodozimetrik Test Edilmiş Bir UV Cihazı İçin UV Dozu Tablosu 
 
 
DOĞRU BİR UV CİHAZINDA OLMASI GEREKEN GENEL ÖZELLİKLER  
 

1. Yeterli kalite ve yoğunlukta UV-C ışını üretimi. UV lambanın UV-C üretim gücü çok 
önemlidir. Bununla birlikte lambanın sadece 250-260 nm aralığında ışın üretmesi, daha kısa 
veya uzun dalgaboylu ışınlar üretmemesi istenir. Bu tür UV ışınları nitrat’ı nitrit’e dönüştürmek, 
alg oluşumunu hızlandırmak gibi istenmeyen yan etkiler oluşturur ve aşırı ısı yayarlar. Ayrıca, 
lambanın ömrü boyunca sağlıklı çalışabilmesi için lambaya uygun tasarlanmış enerji besleme 
sistemi (balast) kullanılmalıdır.  

 
2. Su sıcaklığından etkilenmeyen dezenfeksiyon performansı. Kullanılan UV lambanın geniş 

bir su sıcaklığı aralığında hemen hemen stabil bir verimle çalışması istenir. Mevsimsel 
değişiklik gösteren su sıcaklıklarında güvenli bir dezenfeksiyon verimine ulaşmak için bu 
durum büyük önem taşır.   

 
3. Yüksek UV dozu. Patojen bir çok mikroorganizma için 10.000 - 25.000 mikroWatt-s/cm²      

(=100-250 J/m2) UV dozu yeterli oluyorsa da; virüslere, sporlara, parazitlere ve 
“fotoreaktivasyon” ihtimaline karşı UV cihazlarının seçiminde en az 400 J/m2 UV dozu esas 
alınmalıdır.  
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4. Test edilmiş sertifikalı cihaz. Dezenfeksiyon verimi test edilmiş bir cihaz kullanmak, yetersiz 
kapasite nedeniyle oluşacak ciddi riskleri minimize edecektir. Ayrıca farklı üretici ve modellerin 
kıyaslanması durumunda haksız rekabetin önüne geçilecektir.    

 
5. UV sensörü. Sadece 254 nm dalgaboyuna duyarlı alması gereken bu sensörler, UV reaktörü 

cidarında yer alır. Böylece UV lambaya en uzak noktadaki “minimum UV ışın yoğunluğunu” 
sürekli olarak ölçer, yeterli yoğunluğu bulamazsa alarm verir ve/veya girişteki otomatik vanayı 
kapatarak su geçişini durdurabilir. Kullanılan UV sensörün ilgili standartlara uygun olması 
gerekir.    

 
6. UV lambaların izlenmesi. UV cihazının tam olarak kontrolü için UV sensörü yanında (özellikle 

birden fazla UV lamba içeren cihazlarda) her bir UV lambanın ayrı olarak izlenmesi ve çalışıp 
çalışmadığının kontrol edilmesi gerekir. Çoklu UV lambalı cihazlarda tek bir lambanın sönmesi 
bile dezenfeksiyon performansını önemli oranda düşürebilir.  

 
7. Malzeme ve imalat kalitesi. UV cihazı imalatında kullanılan malzeme kalitesi 

önemsenmelidir. UV reaktörü kaliteli çelikten (en az AISI-316) ve uygun kaynak / polisaj 
teknikleri ile imal edilmelidir. Kuvars camlar uzun ömürlü ve yüksek UV-C geçirgenliğine sahip 
olmalıdır. Ayrıca sızdırmazlık parçaları (contalar, oringler, v.b.) gıda kalitesinde olmalıdır. 
Elektrik panosu ve kablolar ilgili standartlara ve çalışma ortamına uygun seçilmelidir.    

 
 
UV CİHAZI İÇİN EN UYGUN MONTAJ VE İŞLETME ŞEKLİ 
 
UV teknolojisinde dezenfeksiyon işlemi ışınlar yardımıyla sağlanır. UV-C (254nm) ışınları suda kalıcı 
değildir, kimyasal dezenfektanlar gibi bakiye bırakmaz. UV ile dezenfekte edilmiş su bir depoda 
bekletildiğinde dışarıdan bulaşabilecek mikroorganizmalar ile tekrar sağlıksız duruma gelebilir. UV 
dezenfeksiyonu uygulanırken bu durum göz önüne alınmalı, UV cihazı mümkün olduğunca su 
kullanım noktasına en yakın noktalara yerleştirilmelidir.  
 
UV cihazı, su hattından geçen “pik su debisine” göre seçilmelidir. Ortalama debiye göre seçilen UV 
cihazları pik debi geçtiği anlarda yetersiz kalacaktır.   
 
UV ışınlarının mikroorganizmaları etkisiz hale getirmesi için bu canlıların UV ışınlarına karşı 
“korunmasız” ve "kalkansız" olarak suda bulunmaları istenir. Suda aşırı partikül yani askıda katı 
madde mevcutsa UV dezenfeksiyon verimi düşer. Mikroorganizmalar bu partiküllerin içine yerleşebilir 
ve UV ışınlarından kaçabilirler. AKM yüksek ise UV cihazı öncesinde uygun bir filtrasyon uygulanması 
verimi arttırır.   
 
Not : Askıda Katı Madde (AKM) miktarının > 20 mg/l olduğu veya UV-T(1cm) değerinin %30’un altında 
olduğu düşük kalite sularda bile dezenfeksiyon yapabilecek özel dizayn UV sistemleri bulunmaktadır. 
Ancak yapılan araştırmalar, bu tip özel UV cihazları için bile sudaki partikül büyüklüğünün 30 µm 
(mikron) üzerinde olmaması gerektiğini göstermektedir.  
 
Demir, mangan, organik bileşikler gibi “su içinde çözünmüş” maddeler de UV ışınlarını absorbe ederek 
UV ışın yoğunluğunu düşürür. Çözünmüş madde miktarı yüksek olan ama çıplak gözle bakıldığında 
“berrak” gibi duran bir suyun UV-T(1cm) değeri düşük çıkabilir. Bu nedenle UV uygulamasından önce 
suyun UV geçirgenlik ve bulanıklık analizlerinin yapılması ileride sorun yaşamamak için önemlidir.   
 
 
 
ÖRNEK UV UYGULAMALARI:  
 

1. Depoda bekleyen ön arıtmadan geçmiş temiz su pompa ile kullanıma verilirken, pompa basış 
hattı üzerine UV cihazı takılabilir.   

2. Doğal kaynak suyu veya maden suyu şişeleme tesislerinde son filtrasyondan sonra (dolumdan 
önce) UV cihazı kullanılabilir. 
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3. İlaç, kozmetik, elektronik gibi sanayilerde saf suların kullanımından önce UV dezenfeksiyonu 
uygulanabilir. 

4. Aktif karbon filtreler ve reçineli su yumuşatma cihazları gibi “bakteri üretmeye müsait” olan 
cihazlardan sonra ve/veya önce UV dezenfeksiyonu uygulanabilir.  

5. Sıcak su hatlarında kimyasal dezenfektanlar (klor, ozon, v.b.) etki gösteremediğinden 
“lejyoner” gibi tehlikeli mikroorganizmalara karşı UV dezenfeksiyonu kullanılabilir. Burada 
seçilecek UV cihazının sıcak suya (>45 C) uygun olması şarttır.  

6. Klora karşı dayanım kazanmış çeşitli parazitler sularda bulunabilir (örneğin “cryptosporidium”). 
Bu nedenle güvenlik açısından klorlamaya ek olarak UV cihazı kullanılabilir.  

7. Hastahanelerde dializ sistemleri için ters ozmos cihazı ile üretilen suyun dializ cihazlarına 
giderken UV ile dezenfekte edilmesi şarttır. 

8. Membran sistemleri (ters ozmos gibi) öncesinde UV kullanılarak membranlar üzerinde bakteri 
üremesi kaynaklı tıkanma sorunu (biofouling) önlenebilir.  

9. Atıksuların biyolojik arıtılmasından sonra, doğal ortama verilmeden önce UV ile 
dezenfeksiyonu yapılabilir. Bu sular geri kazanım veya sulama amaçlı kullanılabilir. 

10. Özel tasarım UV cihazları ile şeker şurubu veya ışın geçirgenliği düşük meyve suları (elma 
suyu gibi) dezenfekte edilebilir.  

11. Özel tasarım UV cihazları ile suda bakiye klor veya bakiye ozon giderimi yapılabilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 15. Bir UV Uygulama Örneği 
 
 
 
 
UV CİHAZI KULLANIMININ AVANTAJLARI 
 

 Çevre dostudur, kimyasal kullanmadan dezenfeksiyon sağlar; 
 Su içine herhangi bir kimyasal verilmediği için suyun kimyasal özelliğini (iletkenlik, pH gibi) 

değiştirmez; 
 Suda kanserojen yan ürünler oluşturmaz (klor veya klorlu dezenfektanlar kullanıldığında   “THM 

- Trihalometanlar” olarak adlandırılan kanserojen bileşikler oluşmaktadır) 
 Yeterli UV dozu (> 400 J/m2) sağlandığında tüm mikroorganizmalar üzerinde etkilidir; 
 Suyun sıcaklığı veya pH değerinden bağımsız olarak dezenfeksiyon yapar 
 Dezenfeksiyon süresi çok hızlıdır, genelde 5 saniyeden az. Bu nedenle kimyasal maddeler ile 

dezenfeksiyonda gerekli uzun temas süresini temin eden büyük temas tanklarına ihtiyaç yoktur; 
 Tehlikeli kimyasallarla çalışma sorunu yoktur, işleticilere zarar verme riski olmayan bir yöntemdir 

(ancak direkt UV ışınının çıplak göze ve cilde çok zararı vardır, UV dezenfeksiyon cihazının 
bakımı sırasında UV lambaları mutlaka kapatılmalıdır); 

UV uygulama örneği – Hambleden/İngiltere 
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 İşletme maliyeti alternatif teknolojilere kıyasla düşüktür; 
 Basit işletme, kontrol ve bakım imkanı sağlar; 
 Kimyasal maddeler ile dezenfeksiyona kıyasla satın alma, nakliye, depolama, kalite kontrol gibi 

işletme yükleri yoktur. 
 
UV'nin su içinde herhangi bir bakiye bırakmaması yukarıda bir avantaj olarak sayılmasına karşın, bazı 
uygulamalar için aynı özellik UV'nin bir dezavantajı olmaktadır. Bu özelliği nedeniyle UV teknolojisi 
şehir şebeke suyu dezenfeksiyonunda genellikle tek başına kullanılmaz. UV dezenfeksiyonundan 
sonra su içinde bakteri öldürücü bir ajan kalmadığından suyun iletildiği ve depolandığı yerlerde 
tekrar ortamdan bakteri alması ve kirlenmesi mümkündür. Bu durumda şebeke koruması için 
UV’den sonra düşük miktarda klor veya klordioksit dozajı yapılması uygundur.   
 
 
 
UV CİHAZLARINDA KONTROL VE BAKIM  
 
UV sensörü ve UV lamba kontrolü bulunan UV cihazlarının fonksiyon kontrolu kolaylaşır. Bu tür 
cihazlarda sensörün doğru çalıştığının kontrol edilmesi daha önemlidir. UV cihazları kullanımı basit 
cihazlar olup fazla bakım gerektirmezler. Ancak UV lambalarının ömrü sınırlıdır ve zamanı gelince 
mutlaka yenilenmelidir. Aksi halde yeterli UV ışını üretemeyecek ve cihaz dezenfeksiyon işlemini 
yerine getiremeyecektir. UV sensörlü cihazlar reaktördeki UV ışın yoğunluğunu sürekli izlediğinden 
lamba değişim zamanını en doğru şekilde belirler ve işletmeciyi uyarır. 
 
UV cihazlarında diğer bir önemli nokta, koruyucu kuvars camların temizliğidir. Su içindeki 
çözünmüş maddeler (kireç, demir-mangan, organik bileşikler, v.b.) kuvars cam üzerine zamanla 
tutunacak ve bir kir tabakası oluşturacaktır. Eğer bu kir tabakası temizlenmezse UV lambanın ürettiği 
ışınlar suya giderek daha az ulaşacaktır. UV sensörü bu noktada yine önemli bir görev üstlenir. 
Kirlenen kuvars cam nedeniyle reaktörde UV ışın yoğunluğu azalacaktır. UV sensörü bunu tesbit 
edecek, kritik değere düştüğünde işletmeciyi alarm vererek uyaracaktır. Sık kuvars cam temizliği 
gerektiren çok kirli sularda “mekanik silicili” UV cihazları tercih edilmelidir. Bu tür silici donanımlarının 
“tam otomatik” olması tavsiye edilir. Manuel silicilerde temizleme sıklığı ve hızı işletmecinin “keyfine” 
kaldığından verimsiz olur. En etkili kuvars cam temizliği ise “kimyasal temizleme” metodudur. UV 
reaktöründe sirküle edilecek seyreltik asit ile hem kuvars camlar hem de UV reaktörü iç cidarı 
temizlenebilmektedir. Silicili UV cihazlarında bile en az senede bir kez kimyasal temizleme 
uygulanmalıdır.    
 
 
 
UV CİHAZI SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR  
 
Dünyada ve ülkemizde birçok firma UV cihazları üretmektedir. Bugün internet üzerinden basit bir 
arama ile belki yüzlerce farklı marka UV cihazı bulunabilir. Ülkemizde genel yaklaşım, UV cihazlarının 
basit ve ucuz ekipmanlar olduğu şeklindedir. Sadece su hattının çapına göre UV cihazı seçen ve 
satan firmalar ne yazık ki hiç az değildir.  
 
İhtiyaca en uygun UV cihazını seçebilmek için, teklif isterken ve verilen teklifleri değerlendirirken 
aşağıdaki hususlarda dikkat edilmelidir: 
 
 
TEKLİF İSTERKEN 
 

 Pik su debisini m3/saat veya lt/dakika olarak belirtin  
 Su basıncını belirtin 
 Su sıcaklığını ve cihazın çalışacağı ortam sıcaklığını belirtin 
 Su kaliteniz hakkında bilgi verin (mevcut su analizlerini gönderin), mümkünse suyunuzun UV-T 

değerini analiz ettirin veya teklif alacağınız firmadan bunu talep edin 
 Mevcut bir su arıtma sisteminiz varsa kapsamını belirtin 
 Su iletim hattınız konusunda bilgi verin (borulama, su depoları, pompa istasyonları, v.b.) 
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 UV’den çıkan suyun ne amaçla kullanılacağını belirtin 
 Mevcut sorununuzu ve UV uygulamasından beklentinizi net bir şekilde belirtin  
 Cihazda özellikle istediğiniz donanımlar varsa belirtin (UV sensörü, numune alma vanası, v.b.)  
 İstediğiniz garanti şartlarını belirtin (örneğin %99,9 dezenfeksiyon verimi veya UV çıkışında 

istenen mikrobiyolojik su kalitesi) 
 
TEKLİFİ DEĞERLENDİRİRKEN 
 

 Kullanılan malzemelerin kalitesi (paslanmaz çelik kalitesi, kuvars cam ve contalar, kaynak ve 
polisaj şekli, kontrol panosu, v.b.) 

 UV lamba teknolojisi ve UV lamba verimi (UV-C üretimi) 
 Cihazdaki izleme/kontrol amaçlı donanımlar (UV sensörü, lamba kontrolü, alarmlar, v.b.)    
 İstenen pik su debisinde ve “UV lamba ömrü sonunda bile” suya yeterli UV dozu veriyor mu? Bu 

UV dozunu hangi UV-Transmisyon değeri için garanti ediyor? Cihazın UV-T değerine göre 
verdiği UV dozunu gösteren test edilmiş ve sertifikalı bir debi tablosu var mı? 

 Cihazın işletme maliyeti nedir? (cihazın enerji sarfiyatı ile UV lamba ve kuvars cam birim fiyatları 
ve bunların değişim periyodu öğrenilerek hesap yapılmalıdır) 

 Türkiye’deki ve dünyadaki referansları, benzer uygulamalar için referanslar var mı? 
(gerektiğinde referans olarak verilen işletmeler aranıp bilgi alınmalıdır) 

 Cihazın garanti şartları nedir, firmanın servis/yedek parça temin garantisi var mı?     
 
Doğru cihazı seçmek ve bilinçli kullanmak şartı ile UV yöntemi çok başarılı bir dezenfeksiyon 
teknolojisidir. Yanlış uygulamalar firmalar için para ve üretim kaybı yanında kalite sorunlarını 
beraberinde getirebilir. Bunun ötesinde, dezenfeksiyon yöntemine güvenerek bu suyu her işinde 
kullanan tüketiciler açısından tehlikeli tıbbi sonuçlar da ortaya çıkabilir. Benzeri sorunlar yaşanmaması 
için cihaz seçiminde yukarıda değinilen hususlara dikkat ederek konusunda uzman güvenilir markalar 
tercih edilmelidir.        
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Rüknettin KÜÇÜKÇALI 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Yüksek yapının kullanım amacına göre farklı klima sistemleri seçilebilir. Konut, ofis, otel, hastane vb 
yapıların yükselen katılarında kullanılabilecek klima sistemlerinin ömür boyu maliyeti, konfor vb 
şartlarından başka “Sürdürebilirliği” en önemli kriterlerden birini oluşturmaktadır. Artan enerji 
maliyetleri, çevre şartları ve değişen beklentiler seçilecek klima siteminin ekonomik ömrünün 
tamamında kullanılabilirliğinin sorgulanmasını gerektirmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yüksek Yapı, Sürdürebilirlik, Sürdürebilir Sistemler, Çevre, E+ 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Different air conditioning systems can be chosen for skyscrapers. The criteria for decision of air 
condition system of high levels of residential accommodation, office blocks, hotels, hospitals and other 
similar constructions, is not only based on life time cost, efficiency, comfort level and etc, but most 
importantly their “sustainability”. Rapidly increasing energy costs, environmental factors, and steadily 
changing expectations of consumers requires the need to investigate the cost effectiveness of these 
air conditioning systems for their life time. 
 
Key Words: High Buildings, Skyscrapers, Sustainability, Sustainable Systems, Environment, E+ 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Kaliteli yapılmış mekanik tesisatların ekonomik ömürlerinin ~ 25 yıl olduğu söylenebilir. Ancak enerji 
maliyetlerinin gelecekte çok yükseleceği ve çevreyi koruma ile ilgili yeni düzenlemelerin getirileceği 
dikkate alındığında; bugün projelendirilen sistemlerin kaç yıl kullanılabileceği, yani sürdürülebilirliği 
tartışma konusudur. 
 
Mimari, mekanik ve elektrik tesisatlarının birlikte tasarlandığı ve birbirini daha fazla şekillendirdiği yeni 
tasarım modelleri oluşmaktadır. Konfor ve hijyenden şimdilik vazgeçmeden (Japonya yaz klimasında 
ortam sıcaklığını 24 oC’den 28 oC’ye yükseltti bile) Enerji tüketiminin her anlamda en aza indirildiği, 
mimarinin izin verebildiği kadar yapının tüm olanakları ile en fazla enerji üretebilen “E+” yapılarını 
planlamalıyız. 
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YÜKSEK YAPILARIN MEKANİK TESİSATI  
 
Amerika da yüksekliği 20 katı (75m’yi) geçen yapılar yüksek yapı olarak adlandırılır. ASHRAE (VDI 
912) ise 91m’den daha yüksek yapıları, yüksek yapılar sınıfına almaktadır. Çok kesin bir tanım 
olmamakla birlikte 60 katın üzerindeki yapılar ise çok yüksek yapılar olarak adlandırılır. Optimizasyon 
ve riski azaltma çabaları her yapıda önemli olmakla birlikte, yüksek yapılardaki sonuçları çok 
çarpıcıdır. 
 
A- Sıhhi Tesisat Açısından 
 
Ortalama her 35m, bir basınç zonu kabul edilir. Her basınç zonuna: 
a) Ayrı hidrofor sistemleri, 
b) ya da birkaç basınç zonuna bir hidrofor sistemi ve basınç dengeleme valfleri, 
c) ya da çatı üzerinde su depolama sistemleri seçilebilir. Ama bu durumda lejyoner hastalığı riskinin 
artabileceği dikkate alınmalıdır. 
 
Kullanma sıcak suyunu kendisi üreten yapılar olmalıdır. Kullanma sıcak suyu öncelikle güneş 
kolektörlerinden veya bir atık ısıdan yararlanılarak elde edilmelidir. Baca gazı, yüksek basınçlı buhar 
varsa (çamaşırhane gibi) kondensin 100 oC altına soğutulması vb kaynaklar kullanılarak kullanım 
sıcak suyu üretilebilir veya bunlar ön ısıtmada kullanılabilir.  
 
B- Klima Sistemi Açısından 
 
Klima sistemi ise bugüne kadar uyguladığımız sistemlerin gelişmiş modelleri olacaktır. Örneğin kışın 
da soğutma ihtiyacı olan çarşının mağazalarındaki ısıyı dışarıya atmak yerine, klima santralarına 
alınan taze havayı ısıtmak için kullanmalıyız. 
 
Benzer şekilde otellerde yazın ve ara mevsimlerde binayı soğuturken dışarıya attığımız ısıyı mutlaka 
sıcak su üretimi vb yerlerde kullanmalıyız. 
 
Enerji maliyetlerinin gelecekte artacağı, ancak elektriğin hidroelektrik santralar, kömür, rüzgar vb farklı 
kaynaklardan da üretildiği için elektrik enerjisi maliyetinin petrol ve gazlara göre daha az artacağı 
düşünülerek “sürdürülebilir sistemler” seçilmelidir. Hiç şüphesiz ki bu nedenle geleceğe dönük 
olarak yüksek yapılarda da yenilenebilir enerjilerden en fazla yararlanılmaya çalışıldığı alternatif 
sistemler daha fazla kullanılacaktır.  
 
Bu oturumda enerji ekonomisi, E+ yapılar ve sürdürülebilirlik konuları ağırlıklı olacaktır.  
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Çap: 29 m

Her Biri 29 metre Çapında 3 adet Rüzgar Türbini ile
Senelik 1.300 Megawatt’lık Güç Üretimi.

 
 

Şekil 1. Bahreyn Dünya Ticaret Merkezi 
 
Sistem seçimine etki eden birçok kriter olmakla birlikte, her zaman üç kriter: ”İlk yatırım maliyeti, 
işletme maliyeti ve ömür”(yani ömür boyu maliyet) daha fazla önemsenmektedir. Sistem seçim 
kriterlerini aşağıdaki altı ana başlık altında toplayabiliriz: 
 
1- İşletme maliyeti (sürdürülebilirlik açısından da değerlendirilmelidir) 
2- Performans kriterleri 
3- İlk yatırım maliyeti 
4- Servis, bakım, onarım (İşletme kolaylıkları) 
5- Mimari projeye etkileri 
6- Sistemin güvenirliliği ve riskleri 
 
Yüksek yapıların altında genellikle küçük veya büyük bir çarşı ya da büyük bir AVM bulunmaktadır. 
Farklı işlevleri birlikte barındıran yüksek yapılar da yaygındır. Alt bodrum katları garaj, ilk bodrum-
zemin ve 1. katları AVM, sonraki 25 katı ofis, daha sonraki 15 katı da otel vb kullanım amaçlı yüksek 
yapılarda farklı tesisat uygulamaları birlikte yer almaktadır. Yüksek yapılar genel olarak konut, ofis, 
otel, hastane, çarşı, üniversite vb olarak yapılır. 
 
Bu defa enerji tüketim maliyetinin sonuçlarını “sürdürülebilirlik” kavramı ile tekrar kontrol etmeliyiz. 
Yüksek yapılarda: 

- Çarşı, 
- Ofis, 
- Konut, 
- Otel vb  

işletmeler olabilir. 
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Kullanım amaçları ve kullanım saatleri tamamen farklı olan blokların veya işletmelerin, mekanik 
sistemleri de tamamen ayrı yapılmalıdır. Bina giriş-çıkış yolları ve asansör sistemleri de tamamen ayrı 
olmalıdır. Böylece enerji tüketimi ve diğer genel giderlerin daha doğru paylaşılması sağlanabilir. Bina 
yönetiminin ve güvenlik biriminin işleri daha kolaylaşır. 
 
Hastane; altı çarşı üzerinde konut-işyeri-otel vb olan bir kompleksin içinde olmamalıdır. Çünkü 
hastanelerin egzoz sistemlerinden havaya atılabilecek bakteri vb zararların oluşturulabileceği risk 
potansiyeli söz konusudur. Hastaneler ayrı bir arsa içinde, en yakındaki binaya risk oluşturmayacak 
güvenli bir mesafe içinde tamamen ayrı bir yapı veya yüksek yapı olarak inşa edilebilir. 
Sistem seçiminde ilk etapta sistemin: 
 
- Merkezi ya da  
- Bireysel olacağı kararlaştırılmalıdır. 
 
Böyle büyük ve kompleks bir yapı içinde yaşayacak insanların “bireysel” bir sistem tercih etmeleri 
tuhaf, hatta komik gelebilir. Ancak özellikle konutlarda bireysel sistemler daha fazla tercih edilmektedir. 
Bunun genel sebebi bireysel sistemlerde kullanıcıların enerji tüketimini azaltacak önlemleri çok daha 
özen göstererek basit olan bu sistemi başarılı şekilde kullanabilmesidir. 
 
Bireysel ısıtma sistemi seçildiğinde komşulara olabilecek olumsuz etkileri en aza indirilmelidir. 
 
a) Sistem kullanıldığı zaman: Gürültü, baca gazının üst komşuya çıkması vb sorunlar (Şekil 2, Şekil 

3), 
b) Sistem kullanılmadığı zaman: Isı çalınması, kışın soğuk döşemeye basarkenki konforsuzluklar, su 

basma riski vb sorunlar oluşabilir. 
Bireysel sistem kullanıldığında döşemelerde ve komşu duvarlarda mutlaka ısı yalıtımları 
yapılmalıdır. 

c) Yüksek yapıların bireysel ısıtma sistemlerinde “kombi” kullanılmasının sakıncalarını daha önceki 
seminerlerde defalarca açıklanmıştır. 

 

 
Şekil 2. Yüksek Bir Yapıda Hermetik Kombi Baca Bağlantısı (Balkon Çıkışlı) 
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Şekil 3. Yüksek Bir Yapıda Hermetik Bacalı Kombi Bağlantısı (Duvar Çıkışlı) 

 
d) Hermetik kombi baca bağlantılarının oluşturduğu görsel ve çevresel kirliliği, yeni yapılacak binalarda 
önleyebiliriz. 
e) Kombiler düşey bacalara bağlanmalı ve baca gazı bina cephesinden değil, düşey bacalarla çatı 
üzerinden atılmalıdır. (Şekil 4) Bacalar ile ilgili standartlara uyulması insanların can güvenliği için çok 
önemlidir. 
 

 
 

Şekil 4. Düşey Hermetik Baca Bağlantısının Çatı Üzerindeki Görünümü 
 
f) Mini split + statik ısıtma yapılan binalarda binanın dış cephe görünüşüne özen gösterilmeli, adeta 
yüksek gecekonduyu andıran bir görüntü kirliliği oluşmamalıdır. (Şekil 5) 
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Şekil 5. Split Klima Dış Ünitelerinin Bina Cephesinde Oluşturduğu Görüntü Kirliliği 
 
g) Dış ünitenin yeri, mimari proje aşamasında servis yapabilme imkanı ve teknisyenlerin can güvenliği 
göz önüne alınarak belirlenmiş olmalıdır. (Şekil 6) 
 

Şekil 6. Split Klimalara Servis Yapan Teknisyenlerin Riski (Yorumsuz) 
 
h) Konut olarak kullanılan yüksek yapılarda: 
 
Isıtma sisteminin merkezi yapılması, her daire için kalorimetre (ısı sayacı) kullanılması, cam 
önlerindeki radyatörlerde termostatik radyatör vanaları kullanılması, klima sistemlerinin de bina dış 
cephesini bozmayacak şekilde merkezi yapılması genellikle daha uygundur. 
 
Konut yapılarında yaşayanların bir kısmı yazın okullar kapandığında yazlık evlerine taşınırlar. 
Kalanların çoğu da yaz tatiline gittikleri için daireleri yazın bir süre boş kalmaktadır. Diğerleri de 
gündüz işe, gece ve hafta sonları da dışarıda ki bir sosyal faaliyete katıldıkları için konutlarda merkezi 
klima sistemi yerine bireysel sistem kullanımı genellikle daha kullanışlı ve ekonomiktir. 
 
i) Konut olarak kullanılan yüksek yapılarda hava kaynaklı ısı pompalarının kullanımı yaygınlaşacaktır. 
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Bireysel sistemlerin avantajlarını kullanmak ve işletme maliyetini azaltmak gibi avantajları vardır. En 
önemli dezavantajı ise kuruluş maliyetinin yüksek olmasıdır. Ancak “sürdürülebilir bir sistem” olarak 
görünen bu bireysel hava kaynaklı ısı pompasının kullanım adetleri arttıkça kuruluş maliyeti de 
azalacaktır. 
 
j) Yangın riski ve duman tahliye sistemi: 
 
Bireysel sistemler kullanılan yüksek yapılarda sulu yangın söndürme ve duman tahliye sistemleri 
merkezi olmalıdır. 
 
Yüksek yapıların yükselen katlarında: 
 
a) Otellerde: Fan-coil veya değişken gaz debili sistemler (Isı geri kazanımlı). 
b) Ofislerde: Fan-coil, değişken gaz debili sistemler (Hava veya su soğutmalı), VAV. 
c) Konutlarda: Değişken gaz debili sistemler, fan-coil veya statik ısıtma (radyatör) + hava kanallı split 
sistemler ve hava kaynaklı ısı pompaları kullanılmaktadır. 
Sunuda bu sistemlerin avantaj ve dezavantajlarını tartışacağız. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bugün projesini yaptığımız binaların tesisatlarının kaç yıl kullanılabileceği yani sürdürülebilirliği dikkate 
alındığında; binanın enerji tüketiminin tamamını en aza indirmek ve binanın enerji üretim 
potansiyelinin de en fazla olmasını sağlayacak şeklinde planlamalıyız. Alternatif sistemleri daha fazla 
kullanabiliriz. 
 
Yüksek yapıların çatılarındaki (terasları) güneş panelleri ile bina ısıtması, sıcak su üretimi ve elektrik 
üretimi yapılmalıdır. 
 
“Enerji Kimlik Belgesi”nde toplam enerji tüketiminin en aza indirildiği binalardan daha büyük hedef olan 
“E+” binaları planlamalıyız.  
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YÜKSEK YAPILAR 
TASARIM VERİLERİ VE 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
 
 

Bekir Erdinç BOZ 
 
 
 
 
ÖZET 
 
İklim değişikliği ve küresel ısınma artık bir senaryo değil bir hakikat olarak karşımıza çıkmıştır. Nüfusu 
sürekli artan dünyamızda insanoğlu, artan tüketim ve israfla tüm ihtiyaçlarını doğadan karşılıksız 
almaya devam ederken başta toprak, yeşil örtü, su, hava ve biyolojik çeşitlilik olmak üzere doğal 
varlıklar üzerinde yarattığı tahribatı ancak insan hayatını etkilemeye başladığında fark etmeye 
başlamıştır.  
 
Hiç şüphesiz ekonomide lokomotiflerden biri olan konut ve yapı sektörü de bu tükenişte önemli 
sorumluluk taşımaktadır. İnsan sağlığını temelden etkileyen binaların toplam enerjisinin üçte birini, 
elektriğin üçte ikisini suyun sekizde birini kullandığını unutmamak gereklidir. 
 
Artan çevresel sorunlar ve azalan enerji kaynakları yapı mühendisliğini ve özellikle tesisat sektörünü 
her geçen gün daha yüksek verimli, daha az girdi kullanan, daha düşük işletme maliyetli, 
optimizasyonun daha da ön plana çıktığı çözümler üretmeye zorlamakta bina çözümlerinde ekolojik, 
enerji etkin tasarımlar önem kazanmaktadır. Yüksek yapılar konusunda kullanılan dizayn kriterlerinin 
paralelinde cihaz seçimleri ve enerjiyi daha az kullanan sistemler konusunda bilgiler ve örnekler 
sunulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji Etkin Binalar 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Change in the climates and global warming is not a scenario any more but a fact right in front of us. 
On our earth world a constantly increasing population, the damage on the earth, green areas, water, 
air and natural assets as biological diversity has been realized yet after the effects on the humans’ life. 
 
There is no doubt that, the construction sector which is one of the most important accelator of the 
economy, has a considerable responsibility in this consumption. We shall not ignore that the buildings 
which effects human life directly, uses the one third of total energy, two third of electricity and one 
eighth of the water. 
 
Increasing environmental problems and decreasing energy sources made construction and especially 
mechanical engineering more efficient, using less input, less operation costs, forcing  to produce more 
optimized solutions, in construction solutions; ecological and energy-effective designs are gaining 
priority. In parallel with design criteria in high rise buildings, information and examples for the 
equipment selection and more energy-saving systems will be presented. 
 
Key Words: Energy Effıcient Buildings 
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1.0. GİRİŞ 
 
Ekolojik dengelerin bozulduğu ve iklimlerin yavaş yavaş değişmeye başladığı dünyamızda bunlara 
sebep olan nedenlerin mümkün olduğunca ortadan kaldırılması için büyük bir gayret sarf edilmektedir. 
 
Bireylerin yaşam standartlarının artmasına paralel konfor seviyelerinin yükselmesi, nüfusun hızla 
artması teknolojinin gelişmesi doğrultusunda elde mevcut fosil kökenli yenilenemeyen enerji 
kaynakları hızla tüketilmeye başlamış ve buda ekolojik dengenin bozulmasının en önemli 
nedenlerinden biri olmuştur. 
 
Bu nedenle bina çözümlerinde ekolojik ve enerji etkin tasarımlar önem kazanmıştır. 
 
1997 yılında KYOTO’da sera gazlarının emisyonlarının indirilmesi için imzalanan protokol imza sahibi 
ülkelere 2008 – 2012 seneleri arasında atmosfere verilen sera gazları miktarının 1990 senesini %15 
altına azaltmak yükümlülüğü getirmiştir. 
 
Yurdumuzda ve Avrupa Birliği ülkelerinde tüketilen toplam enerjinin yaklaşık (%40) konut ve ofis 
binalarında tüketilmektedir. Bu nedenle enerji verimliliğine bu alanda öncelik vermenin hem iklim 
değişikliği hem de kaynakların güvenliği konularında çok önemli olduğu görülmektedir. Sonuç olarak 
Avrupa Birliği içerisinde binaların enerji performansına ilişkin bir direktifin düzenlenmesi ihtiyacını 
doğurmuştur. 
 
Bu doğrultuda “ Binalar Enerji Performansı Direktifi (2002/91/EC)” 16 Aralık 2002 tarihinde kabul 
edilmiştir. Direktif Üye Ülkelerde 4 Ocak 2006 tarihi itibarı ile zorunlu uygulamaya girmiştir. 
 
 
2.0. Avrupa Birliği Enerji Direktifi 
 
• Başlangıç : 2003 

• Süre  : 6 Yıl 

• Uygulama : Tüm üye ülkeler  

• Kapsam  : İbadet, tarihi ve kültürel bina hariç tüm binalar 

• Gözden geçirme peryodu: 5 Yıl 
verilmektedir. 
 
 
2.1. Direktifin Ana Teknik Maddeleri 
 
1. Binalarda enerji tüketim hesaplama prensiplerinin tekrar belirlenmesi (CO2 emisyon oranı) 
2. Performansa dayalı olarak binalarda tüketilen enerji miktarları üst sınırlarının tekrar 

belirlenmesi ( 45-60-250 KWh/m2 y) 
3. Yenilenen binalarda enerji verimliliğinin arttırılması 
4. 10 yaşını geçmemiş binalar için “Enerji Sertifikası” 
5. Kazanların bakımı, bölgesel ısıtma, ısı pompaları 
6. Klima sistemlerinin bakımı 
7. 1000 m2’yi geçen yeni binalarda Enerji üretimi ve kaynakları için fizibilite çalışması 

zorunluluğu 
 
 
2.2. Binanın enerji verimliliğinin hesaplanmasında ana çerçeve 
 
* Bina zarfı-dış cephe izolasyonu (bina sızdırmazlığı dahil) 

* Isıtma / Soğutma ve sıcak su ihtiyacı –Merkezi sistemler – Enerji kaynakları ve elektrik üretimi 

* İç Hava tasarım değerleri 
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* Klima sistemleri  

* Havalandırma - Doğal havalandırma 

* Aydınlatma – Doğal aydınlatma 

* Binanın yerleşim yeri ve tasarımı 

* Güneşten yararlanma / korunma ve pasif sistemler (Yenilenebilir enerji kaynakları) 

 
Birincil Enerji Kullanımı için Almanya’da yürürlüğe giren ENEV (Enerji Tasarrufu Yönetmeliği) hedef 
olarak seçilmelidir. Avrupa Birliği de ENEV’ı baz alarak bir enerji tasarrufu yönetmeliği üzerinde 
çalışmaktadır. ENEV binalardaki birincil enerji kullanımını sınırlandırarak yalıtım ve tesisat 
teknolojilerini birlikte değerlendirmektedir. 
 
 ENEV’a göre Primer enerji hedefi: 
 
 Qpmax = 50,94 + 75,29 x A/V + 2600/(100+An) 
 
 Qpmax : kWh/m²yıl, Bir yılda beher m2 bina kullanım alanı ısıtılması ve sıcak su için müsaade 

edilen maksimum birincil enerji miktarı 
 V : Binanın ısıtılan hacmi m3 
 An : Kullanım alanı m2, An=V x 0,32 ile hesaplanmaktadır. 
 A : Isı kaybı olan dış yüzey alanı m2 
 
Bu hedef formül ile bazı bina tiplerinin yaklaşık birincil enerji sınırları aşağıdaki şekilde bulunmaktadır: 
 
Müstakil evler   : < 120 kWh/m2 yıl enerji kullanımı, 
4 kata kadar bina  : < 100 kWh/m2 yıl enerji kullanımı, 
Çok katlı binalar  : <   90 kWh/m2 yıl enerji kullanımı, 
 
Ülkemizde, bazı binalarda halen 250 kWh/m2 yıl’a kadar enerji tüketilmektedir. Mevcut binaları da 
Gelecek 1 yıl içinde enerji tasarrufu açısından gerekli iyileştirmeyi yaparak ısıtılma ve soğutulma 
yüklerinde azaltmayı hedeflemeliyiz. Yüksek tasarruf potansiyeli bulunan endüstriyel uygulamalar için 
işletmeye göre özel hedefler belirlenmelidir ki çıkan son yasa ile bu belirlenmiştir. 
 
Alınacak önlemlerle birincil enerji kullanımında sadece konutlarda %30’a varan tasarruf mümkündür. 
Böylece yılda 4,5 – 5 milyar USD tasarruf edilebilir. Kısa vadede bu tedbirlerin getirilerek özendirilmesi 
gerekmektedir. Buna paralel yalıtımı, otomatik kontrol, test – ayar – balans işletme tedbirleri ve bakım 
konuları belli yönetmeliklerle kontrol altına alınmalıdır. 
 
Uzun vadede mevcut binaların daha enerji etkin yapılar haline geleceği ve devlet bütçesine çok önemli 
bir katkıda bulunacağı bir gerçektir. 
 
 
 
 
3.0. TASARIM  
 
 
3.1. Yapı Yerleşim ve Oryantasyonu 
 
Yapılarda sarf edilen enerji ağırlıklı olarak şu sistemlerde kullanılır. 
 
• Isıtma, sıcak su hazırlama 
• Soğutma ve iklimlendirme, havalandırma 
• Aydınlatma 
• Düşey taşıma sistemleri ( Asansör ve yürüyen merdivenler) 
• Kominikasyon, komputer ve diğer cihazlar. 
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Enerji etkin bir yapının projelendirmesi sadece mekanik tesisat tasarımcısı sorumluluğunda olmayıp 
mimar, elektrik ve diğer tasarımcılarla birlikte bir takım çalışması sonucunda ortaya çıkmaktadır. 
 
Enerji etkin yapıların tasarımında dikkate alınması gerekli önemli hususlar şöyle sıralanabilir. 
 
a. Yapının oturuş biçimi, güneş, rüzgar tabii aydınlatma ve çevre binalara göre konumu 

belirlenmelidir. Burada güneş enerjisinden yararlanmak, doğal ışığı kullanmak, yaz ayları için 
güneş radyasyonundan korumak yapı tasarımında önemli kriterler olarak ortaya çıkmaktadır. 

 
Tasarım çalışmaları başlangıcında yapı formuna ve geometrisi konusunda yapılan çalışma örnekleri 
şöyledir. 
 
 
Pozitif vasıfları 
 
 
 
 
- Güney cephesi minimum  
 ( minimum güneş etkisi ) 
- Güneş enerjisi kazancı maksimum 
- Tabii havalandırma potansiyeli var 
 
Olumsuz yönleri 
 
- Güney cephe uzunluğu az 
- Kuzey cephe uzunluğu nedeniyle  
- ses problemi 
 
  
Olumlu yönleri 
 
- Güney yönü cephesi az  

( minimum güneş ısı kazancı ) 
- Genelde maksimum güneş  

ısı kazancı  
- Tabii havalandırma imkanı  
 
Olumuz yönleri 
 
- Az güney cephe 
- Kuzey cephe fazlalığı  
 nedeniyle ses problemi 
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Olumlu yönleri  
 
- Çok iyi bir görüş açısı 
- Güney cephesi küçük  
 olduğundan güneş ısı kazancı az 
- Ortalamada maksimum ısı kazancı 
 
Olumsuz yönleri 
 
- Kuzey yönünde ses problemi 
- Tabii havalandırmaya uygun değil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olumlu yönleri 
 
- Yapı görüş açısı çok iyi 
- Güney cephesi daha küçük 
- Genel görüş ısı kazancı yüksek 
- Tabii havalandırmaya uygun 
 
Olumsuz yönleri 
 
- Kuzeye açık olduğundan ses problemi  
- Kuzey yönü görüş açısı kötü 
 
 
 
 
 
 
b. Bina dış zarfı gerek yapı bileşenleri gerekse tabii aydınlatma açısından çok önemlidir. 
 
Şekil 1’de ve ASHRAE 90.1.2007’de belirtildiği gibi aydınlatma enerji giderleri toplam enerji giderinin 
%35’ini oluşturmaktadır. Bunun tabii aydınlatma ve bunun paralelinde aydınlatma otomasyonu ile en 
düşük seviyeye getirilmesi hedeflenmektedir. 
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Şekil 1. İstanbul’da Ofis Binası 

 
 
İstanbul’ da yapılan toplam 15.000m² alana sahip Abdi İbrahim yapısında aydınlatma 
otomasyonundan hedeflenen kazançlar aşağıda verilmiştir. 
 
Yapının asansör holleri, merdivenkovaları otopark bölümü hareket sensörleriyle yönetmelikte normal 
ofis katlarında ise yönlere göre kullanılan fotoseller ile aydınlatma sistemi kısılmakta veya 
açılmaktadır. (DİM) Ortalama ışık şiddeti ofislerde 450 – 500lux olacak şekilde kontrol yapılmaktadır. 
Plan ve tablolardan görüleceği gibi teorik olarak %40 - %45 bir tasarruf sağlamaktadır ve kullanılan 
otomasyon ekipmanlarına göre 7,5 senede amorti etmektedir. 
 
Yapının normal katı güney, doğu, batı 1. zon, kuzey 2. zon ve iç bölümler 3 zon olarak isimlendirilmiş 
ve buna göre otomasyon yapılmıştır. 
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Grafik 1. Birinci Bölge Günlük Enerji Harcaması 
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Grafik 2. İkinci Bölge Günlük Enerji Harcaması 
 
 

3.BÖLGE GÜNLÜK ENERJİ HARCAMASI
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Grafik 3. Üçüncü Bölge Günlük Enerji Harcaması 

 
 
 

TOPLAM YILLIK ENERJİ HARCAMASI
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Grafik 4. Toplam Yıllık Enerji Harcaması 
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15 YILLIK DÖNEMDE OFİS KATLARI
OTOMASYON SİSTEMİ MALİYET EĞRİLERİ
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Grafik 5. 15 Yıllık Ofis Katları Otomasyon Sistemi Maliyet Eğrileri 
 
Yapılan tasarımlarda güneş ışığının yapının içine direk girmemesi ancak gün ışığından yararlanma ön 
planda tutulmalıdır. 
 
ASHRAE 90.1.2007’de aydınlatma yük yoğunluğu şöyle verilmiştir. 
 
Tablo.1. Aydınlatma Gücü Yoğunluğu Bina Alan Metoduna Göre 
 

Bina alan tipi LPD (W/m²) 

Otomotiv 10 

Convention center 13 

Courthouse 13 

Dining : bar lounge / leisure 14 

Dining : Cafeteria / fast food 15 

Dinig : family 17 

Yurt 11 

Egzersiz Merkezi 11 

Jimlastikhane 12 

Healt – care clinic 11 

Hastane 13 

Otel 11 

Kütüphane 14 

İmalathane 14 

Motel 11 

Sinema 13 

Apartman 8 

Müze 12 

Ofis 11 
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Otopark 3 

Penitentiary 11 

Tiyatro ve gösteri merkezi 17 

Polis ve itfaiye merkezi 11 

Postahane 12 

İbadethane 14 

Kiralık dükkanlar 16 

Okul / üniversite 13 

Spor salonu 12 

Şehir merkezi 12 

Nakliye merkezi 11 

Depolar 9 

Atölyeler 15 
      ASHRAE 90.1.2007 
 
3.2. Yapı Dış Zarfı 
 
Enerji etkin yapılarda yapı dış zarfı ısı kayıp ve kazançlarının minimum olmasını temin edecek şekilde 
dizayn edilmelidir. TS-825 Mayıs 2008 ve ASHRAE 90.1..2007 baz alınmalı AB direktiflerine göre 
standartlarda verilen değerlerin altına düşülmemeli hatta % 10 – 20 üzerine çıkılmalıdır. 
 
ASHRAE 90.1.2007 ye göre  
 
c. Düşey pencere alanları toplam brüt dış cephe alanının %40’ı geçmemelidir. 
d. Sky – Light alanı ise çatı alanının %5’inden fazla olmamalıdır. 
e. Kayar veya döner giriş kapılarında maksimum hava sızıntısı 5,0l/s.m² ve diğer tip kapılarda ise 

maksimum 2,0lt/s.m² olmalıdır. 
f. Bu dizayn yapılırken tabii aydınlatma faktörleri göz ardı edilmemelidir. 
 
Aşağıda Sapphire yapısı ön ve arka cephesinde tasarlanan bahçeler ve bunların gerek ısıtma 
soğutma yüküne etkileri, gerekse gün ışından yararlanabilme özellikleri şöyle özetlenebilir. 
 
Yapı dış cam kabuktan 7,5metre geride olup bahçe bölümü altta ve üstte bulunan menfezlerle tabii 
olarak havalandırılmaktadır. Dış cephede güneş gene hareket eden çok zayıf dokulu pnotorlu perde 
tasarlanmıştır. Güneş ışığı bahçeye girmekte oturma alanlarına ulaşmamaktadır. Gün ışığı ise tüm iç 
mekanlara ulaşmaktadır. Yapılan (CFD) hesaplanabilir. Akışkanlar Dinamiği simülasyonu ile yazın 
maksimum 30°C kışın ise 5 – 6°C iç bahçe sıcaklığı hesap edilmiştir. (İstanbul dizayn şartlarına göre 
+32°C (-3°C) ) 
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Şekil 2. Sapphire yapısı 

 
 
 
3.3. Hava Kanalları ve Hava Dağıtımı 
 
Enerji ekonomisi açısından her ne kadar yapı özelliklerine bağlı ise de aşağıda verilen değerlerin 
kullanılması tavsiye edilmektedir. 
 
Hava kanal kesitleri önce birim basınç düşümüne (equal friction) göre boyutlandırılmalı ve bu şekilde 
bulunan kesitlerde maksimum hız kontrolü yapılmalıdır. Birim basınç düşümüne göre hesaplanmış 
kanallarda maksimum hızların aşılması halinde belirleyici faktör olarak maksimum hızlar alınmalıdır. 
 
Kanal tasarımı düşük basınçlı ve düşük hızlı olacak, imalat ve montajı Amerikan SMACNA esaslarına 
uygun olmalıdır. Kanal malzemesi galvaniz çelik sac olacak ve difüzör ve menfez bağlantılarında 
fabrikasyon izoleli esnek yuvarlak kanallar kullanılmalıdır. 
 
 
a. VAV sistemleri 
 
• Katlardaki basma havası ana dağıtım kanalları için maksimum 1,2Pa/m basınç düşümü ve 

7,5m/s hava hızı; hangisi daha büyük bir kanal kesiti veriyorsa 
• Ana basma havası dağıtım kanalları, gelecekteki herhangi bir artışı karşılamak için, tasarım 

hava miktarının %110una göre hesaplanmalıdır. 
• Bütün basma havası kanalları dıştan izole edilmelidir. 
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• VAV kutularından difüzöre bağlanan branşman kanallar için maksimum 0,8Pa/m basınç düşümü 
ve 6m/s hava hızı; hangisi daha büyük bir kanal kesiti veriyorsa. 

• Difüzöre bağlanan esnek kanallar maksimum 0,8Pa/m basınç düşümü ve maksimum 4m/s hıza 
göre seçilmelidir. Esnek kanal boyu en fazla 3m olmalıdır. 

• Geri dönüş havası kanalları için maksimum basınç düşümü 1,2Pa/m ve maksimum hava hızı 
7.5m/s olmalıdır. 

• VAV kutuları seçimi için maksimum hava debisi 800litre/s alınmalıdır. (Gürültü problemi) 
• Mahallerdeki maksimum gürültü seviyelerinin aşılması için klima santralleri basma ve dönüş 

havası kanallarının makine dairesinden çıkışlarına ve santral bağlantılarına susturucu 
yerleştirilmelidir. 

 
 
b. Fan Coil ve Su Kaynaklı Isı Pompası Sistemleri  
 
• Basma havası ve dönüş havası kanalları maksimum 0,8Pa/m basınç düşümü ve 6m/s hava hızı 

olarak alınmalıdır. 
• Taze hava kanalları 0,5Pa/m basınç düşümü ve 6m/s hava hızı kabul edilmelidir. 
 
 
c. Sabit Debili Primer Hava Sistemleri 
 
• Basma havası ve dönüş havası katlar arasındaki ana şaftlar içine yerleşecek kanallar için 

maksimum basınç düşümü 1,2Pa/m ve maksimum hızı 9/m olmalıdır. 
• Katlar içinde basma ve dönüş kanalları maksimum basınç düşümü 1,2Pa/m ve maksimum hava 

hızı 7,5m/s olmalıdır. 
• Difüzörlere bağlanan esnek kanallar maksimum 0,8Pa/m basınç düşümü ve maksimum 4m/s 

hıza göre seçileceklerdir. Esnek kanal boyu en fazla 4m olmalıdır. 
• Mahallerdeki maksimum gürültü seviyelerinin aşılması için klima santralleri basma havası ve 

dönüş havası kanallarının makine dairesinden çıkışlarına ve/veya santral bağlantılarına 
susturucu konacak veya santralden en az 10 fan çapı kadar içten kanallara akustik izolasyon 
yapılmalıdır. 

 
 
d. Tuvalet Banyo Egzsot Sistemleri 
 
• Maksimum basınç düşümü 1,2Pa/m maksimum hava hızı 7,5m/s olacak şekilde kanallar 

boyutlandırılmalıdır. 
 
e. Garaj Havalandırma Sistemleri 
 
• Taze hava ve egzost kanal ve şaftları maksimum 1,2Pa/m basınç düşümü ve 9m/s hava hızına 

göre boyutlandırılmalıdır. 
 
 
 
 
4.0. SİSTEM YERLEŞİMİ İÇİN GEREKEN ALANLAR 
 
Yapıda Kullanılacak Sistemlere Göre 
 
a. Makina Dairesi ihtiyacı     Toplam yapı alanına  
   Oranı 

- Isı kazanımlı terminal unit + primer hava %5 

-  Fan-coil unit+primer hava   % 5 

-  Yapı perimetresinde indiksiyon  % 5 
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  +primer hava 

-  Soğuk tavan+primer hava    % 5 

-  Tek kanallı hava sistemleri  % 7 

-  Çift kanallı hava sistemleri  % 8 

-  Perimetre ısıtmalı VAV sistem  % 6-6.5 

 
 
b. Asma Tavan İçi Boşluk 
 
Uygulanan sistemlere göre gerekli asma tavan yükseklikleri, yapının mimari formuna ve 
fonksiyonlarına göre çok değişir. Sistemlere göre yaklaşık değerler şöyledir; 
 
- Primer hava devreli, fan-coil sistemi 

 Fan-coiller döşemede  200-300 mm 

    Fan-coiller tavanda  450-500 mm  

-    Statik ısıtmalı VAV  450-600 mm 

     Sistem (tek kanatlı) 

-  Su kaynaklı ısı pompası + primer hava  550 mm 

-  Çift kanallı sistemler  600-700 mm 

-  Soğuk tavan+taze hava  500 mm 

 (Katlarda sprinkler borulaması olduğu varsayılarak bu değerler verilmiştir.) 

 
c. Cihazlar için gerekli makine dairesi alanları 
 
Projenin ön safhasında kullanılmak üzere kullanılabilecek yaklaşık değerler şöyledir. 
 
Su soğutma grupları yer ihtiyacı  8,0m² + her kw soğutma yükü için  

8,0m² ilave edilmelidir. 
1000kw cihaz için 8 + 8 x 10 = 88m² 

 
Soğutma kuleleri   5 m² + her kw soğutma yükü için  
(Açık kule)     2,5m² 1000kw cihaz için  

5+2,5x10 =30m² 
 
Havalandırma klima   12m²+13m² beher m³/s ilave  
edilecektir. 
 
 
 
5.0. SİSTEM VE CİHAZ VERİMLİLİĞİ 
 
Isıtma ve soğutma ekipman seçimleri yapının ihtiyacına uygun seçilmelidir. ASHRAE “Green Guide” 
da göre eski bilgilerle yapı soğutma ihtiyacı yaklaşık olarak 150 – 175 watt / m² gibi değerler alınarak 
hesap edilirken performansı yükselen yeni yapılarda 65 – 50 watt / m² gibi değerler hedeflenmektedir. 
 
Green Guide soğutma cihazları ve sistemleri için aşağıda verilen değerlerin hedef alınmasını 
önermektedir. 
 
Chiller    0,145kw/kwR 

Soğutma kulesi   0,003 kw/kwR 
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Chiller pompaları  0,007 kw/kwR 

Kondenser pompaları  0,006 kw/kwR 

Klima santralları  0,0014 kw/kwR 

 
Soğutma ve ısıtma sistem tasarımında yük dağılımı cihazın hangi yükler altında çalışacağının 
bilinmesi sistem ömrü açısından çok önemlidir. 
 
Enerji etkin bir yapı için mutlaka dış hava ekonomizörlerinin kullanılması gerekmektedir. Şekil 2.’de dış 
hava ekonomizörü uygulaması için yapılmış bir çalışma gözükmektedir. 
 

 
Grafik 6. Soğutma Yük Profili (5 Gün Çalışan Ofis Binası) 

 
 
6.0. POMPA VE FANLAR 
 
Pompa ve fanların çalışma noktaları değişen basınçlara göre çalışma nokta ve verimlerinin 
belirlenmesinde öncülük eder. 
 
Pompa ve fanlar için aşağıda verilen şu eşitlikler geçerlidir 
      Pν         Q 
-------------                              =  Sabit     veya               -------------                         = Sabit 
    N3 D5            Max verim       ND³             Max verim 
Burada 
Q = Hacimsal akış miktarı, N = Devir sayısı, D = Rotor çapı, P =Güç ihtiyacı, ν = Özgül hacim 

Bu eşitlikte aynı fan kullanıldığı kabul edilirse birinci eşitliğin kullanılması daha doğrudur. 

      Pν 
-------------   =  Sabit  
      N3        
Pompa veya fanlarda akışkana bağımlı olmayan aşağıdaki eşitlikler geçerlidir. 

                                           2                                                                                                                       3   
   ΔP2                   Debi2              HP2                    Debi2    
-------------   =   ---------------                                   -------------   =       -------------- 
   ΔP1                   Debi1         HP1                   Debi1 
 
Bu eşitliklere göre basınç basma debisinin karesi, güç ise debinin küpü ile orantılıdır. 
Şöyle basit bir misal ile pekiştirelim: 
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Ofis binasının 1000m² olduğu kabul edilerek ve soğutma yükü 175watt/m² alınarak toplam soğutma 
yükü yaklaşık 175kw bulunur. Hacmi klimatize etmek için gerekli hava debisi 13°C’de 47000m³/h ve 
basınç kaybı 1000Pa seçilmiştir. 
 
            Q(m³/h)  ΔP (mmSS) 
HP = ------------------------------------ ≅25 HP 
          3600 x 75 x 0,75 x 0,95 

Kullanılan bu fanın genelde %75 kapasitede çalıştığı kabul edilirse 

                                              3       

   HP2                   35000         
-------------   =   --------------   
  25hp                  47000  
 

       HP2       = 10,5Hp 

       ΔHP      = 25 - 10,5 = 14,5Hp 
 
Buradan da anlaşılacağı gibi %25 bir hava debisi azalması %58 enerji azalmasına tekamül etmektedir. 
 
Netice olarak  
 

• ΔT sıcaklık farkı artırılarak akışkan debisi düşürülmelidir. Düşük sıcaklıktaki havanın elde 
edilebilmesi düşük sıcaklıkta çalışan chillerler gerektirdiği ve bunların COP’lerinin düşük olacağı 
unutulmamalıdır. 

 
• Sistem dizaynında büyük ΔT ve değişken hava debisi kullanılmalıdır. 
• Taze hava girişinde ısı kazanım cihazları kullanılarak iç hava kalitesi artırılmalıdır. 
 
• Soğutma yükü soğutulmuş su kullanan Fan-coil gibi cihazlarla hacim içinden alınmalı böylece 
hava debisi düşürülmelidir. Benzer şekilde statik ısıtma yapılarak hava debisi düşürülebilir. 
 
• Sistemlerde elverdiğince basınç düşümü azaltılmalı boru ve kanal ebatları optimize edilmelidir.  
 
• Pompa verimini arttırmak için doğru pompa tipleri kullanılmalı ( End – suction vs. gibi ) ve 
yüksek devirlere geçilmelidir. 
 
• Basınç ve hava debisine göre doğru tip fanlar seçilmelidir. 600 – 700Pa kadar öne eğik kanatlı 
ve daha büyük değerler için geriye eğik kanatlı fanlar kullanılmalıdır. 
 
 

Tablo 2. Fanların Güç Limitlemesi ASHRAE 90.1.2007’de Şöyledir. 
 

 Limit Sabit Debi Değiken Debili 

Fan sistemi motor gücü 
kw 

Motor plaka güç değeri 
kw 1,7kw/1000lt/s 2,4kw/1000lt/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  __________________________________________ 1033 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Seminer Bildirisi

Aynı standart 2004 baskısında ise  
 

 Müsaade edilen motor etiket değerleri 

Besleme Hava Debisi Sabit debili Değişken Debili 

<9400L/s 1.9kW/1000L/s 2.7kW/1000L/s 

≥9400L/s 1.7kW/1000L/s 2.4kW/1000L/s 
 
 
Havalandırma Sistemlerinde İlave Enerji Tasarrufu Tedbirleri 

• Havalandırma sisteminde sağlanacak en önemli tasarruf cihazın gereksiz çalışmaması 
durdurulmalıdır. 

 
• Diğer önemli bir husus ise dış taze havanın minimize edilmesidir. Hava kalite sensörleri 

kullanılarak hacimlerdeki kişi sayısı azaldığında dış taze hava debisi düşürülmelidir. 
 
• Klima santrallerinde entalpi kontrolü yapılarak Hava Tarafı Ekonomi Çevrimi uygulanmalıdır. 

Bu uygulama ilk ve son bahar aylarında çok önemli bir tasarruf getirecektir. 
 
• Sabah güneş doğmadan yapılacak gece soğutma ve havalandırması soğutucu serpantin 

devreye sokulmadan hacimlerde oluşan ısı ve kokunun en ucuz şekilde dışarı atılmasını sağlar. 
• Egzost havasından ısı geri kazanım sistemleri her uygulama için etüd edilmeli ve uygun 

şartlarda mutlaka kullanılmalıdır. 
 
 
 

7.0. SOĞUTMA SİSTEMİ OPTİMİZASYONU 
 
Hassas bir şekilde merkezi bir soğutma sisteminin optimizasyonu enerji maliyetini ve ilk yatırımı 
etkileyen çok sayıda tasarım kararının verilmesi gereken hacimli bir iştir. 
 
Enerji maliyeti açısından aşağıdaki hususlar önemlidir. 
 
• Soğutma makina dairesindeki tüm ekipmanların tam ve kısmi yük performansları 
• Kullanılacak tüm ekipmanın tespiti  
• Dağıtım sistemi tasarımı ( Değişken – sabit debili, sadece primer veya primer sekonder pompalı) 
• Kontrol şekli ve sıralaması 
• Boru ve vana ebatlandırması. 
 
İlk yatırım maliyeti tespiti ise çok değişken bulunması nedeniyle oldukça karmaşıktır. 
 
ASHRAE 90.1.2007’de chiller performansı, yüke göre chiller tip ve sayısı şöyle verilmiştir. 
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Tablo 3. Soğutma Grupları Minimum Verileri 
 

Cihaz tipi Cihaz Ebadı Minimum verim Test 
presüdürü 

Hava soğutmalı  2,80COP 
( kondenser dahil ) 

Tüm 
Kapasiteler 3,05IPLV 

Hava soğutmalı  3,10COP 
( kondenser hariçl ) 

Tüm 
Kapasiteler 3,45COP 

4,20COP Su soğutmalı  
(reciprocating) 

Tüm 
Kapasiteler 5,05IPLV 

 
 
 
 

ARI 550 / 590 

4,45COP 
<528kW 

5,20IPLV 
ARI 550 / 590 

  

≥528kW 4,90COP 
<1055kW 5,60IPLV 

5,50COP 

Su soğutmalı  
(rotary vidalı veya scroll)  

≥1055kW 
 6,15IPLV 

5,00COP 
<528kW 

5,25IPLV 

ARI 550 / 590 

≥528kW 5,55COP 
<1055kW 5,90IPLV 

6,10COP 

Su soğutmalı  
santrifüj 

≥1055kW 
 6,40IPLV 

ARI 550 / 590 
  
  
  

0,60COP Hava soğutmalı Absorbsiyonlu 
tek etkili 

Tüm 
Kapasiteler  

0,70COP Hava soğutmalı Absorbsiyonlu 
çift etkili 

Tüm 
Kapasiteler  

1,00COP Absorbsiyon çift etkili indirek 
yakmalı 

Tüm 
Kapasiteler 1,05IPLV 

1,00COP 
Absorbsiyon çift etkili direk yakmalı Tüm 

Kapasiteler 1,00IPLV 

  
  

ARI 560 
  
  
  
  
  

ASHRAE 90.1.2007 
 
 
Tablo 4. Kullanılacak Chiller Sayısı 
 

Soğutma sistem kapasitesi Chiller sayısı 

≤1055kW 1 ad. 

>1055kW, 2110kW 2 ad. Eşit kapasitede 

≥ 2110kW 
2 ad. Hiçbir cihaz kapasitesi – 

2813kW geçmeyecek şekilde ilave 
chiller konulacaktır. 

ASHRAE 90.1.2007 
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Tablo 5. Soğutma Grubu Tipleri 
 

Konulacak chiller kapasitesi 
Elektrikli chiller tipi Fosil yakıt kullanma 

chiller tipi 

≤352kW Reciprocating Tek etkili absorbsiyon 

>352kW, 1055kW Vidalı Çift etkili 

≥ 1055kW Santrifüj Çift etkili 
ASHRAE 90.1.2007 

 
 
7.2. Tasarım Prosedürü 
 
Sistemin ömür boyu maliyet analizi hassas bir şekilde yapılabilmesi sistemde bulunan cihazların hepsi 
için matematiksel modelleme yapımı gerektirir. Bu usul pratik olmadığından soğutma sistemi 
bölümlere ayrılarak incelenmelidir. 
 
Detaylı tasarım işlerine başlamadan yapı veya yapı grubunun yük profiline uygun olarak kurulacak 
soğutma sistemi yük profili belirlenmelidir. 
 
Chiller sistemi tasarımında optimuma yaklaşabilmek için aşağıda belirtilen basamaklar takip 
edilmelidir. 
 
1. Soğutulmuş su dağıtımı akış şeması belirlenmelidir. 
2. Soğutulmuş su sıcaklığı, akış debisi belirlenmelidir. 
3. Soğutma kulesi control sistemi verimi kondenser suyu sıcaklıkları verilmelidir. 
4. Soğutma grubunun performans spesifikasyonlarına göre ömür boyu maliyet analizleri 

yapılmalıdır. 
5. Soğutma grubuna göre kule büyüklükleri tespit edilmelidir. 
6. Boru çapları ve pompa büyüklükleri tespit edilmelidir. 
7. Otomatik kontrol senaryosu oluşturulmalıdır. 
 
 
7.3. Dağıtım sistemi seçimi 
 
Alışılagelmiş soğutma sistemi tasarımında sabit debili soğutma suyu hem chiller devresinden hemde 
binayı soğutmak için kullanılan bütün devrelerden dolaştırılmaktadır. Sistem büyüklüğüne ve yüküne 
göre kullanılan soğutma grubu ve pompa sayısına uygun olarak aşağıda basit şemaları verilen 
sistemler kullanılabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Şekil 3. Sabit Debili Tek Soğutma Grubu Birden Fazla Batarya 
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Şekil 4. Sabit Debili Çoklu Paralel Grup ve Batarya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. Sabit Debili Çoklu Seri Soğutma Grubu ve Bataryalar 
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Şekil 6. Sabit Debili Seri Bağlı Soğutma Grubu ve Batarya 
 
Şekil 3 – 6 sabit debili değişik sayıda yük devreli sistem şemaları verilmiştir. 
 
• Sabit debili tek chillerli çok devreli sistem ( Şekil. 3) 
• Sabit debili paralel çok chillerli ve çok soğutma devreli sistem ( Şekil.4) 
• Sabit debili seri bağlı çok chillerli ve çok devreli sistemler ( Şekil.5-6) 
 
Birden çok chiller ve soğutma devreli sistemler için değişken debi uygulaması enerji açısından çok 
önemlidir. Özellikle yükün düşük olduğu dönemlerde pompalama enerjisinden önemli tasarruf 
sağlanabilir. 
 
Yakın zamana kadar chiller devrelerinde değişken debili pompalama sistemlerinin kullanılması 
imalatçılar tarafından tavsiye edilmemiştir. 
 
Eğer chiller sabit şartlarda çalışıyor ise evaparatör içindeki akışın düşmesi çıkış sıcaklığının da 
düşmesine neden olacaktır. Eğer debi düşmesi yavaş olur ise, kontrol cihazları buna cevap verecek 
zamana sahip olacaklarından sistem çalışma rejiminde oynama olmaz. Debi değişimi hızlı olur ise 
cihazdan çıkan su sıcaklığı düşer ve cihaz düşük sıcaklık sensörü vasıtasıyla devre dışı kalır. Bazı 
imalatçılar kullandıkları yeni kontrol sistemleri ile bu ani sıcaklık düşüşünü önlemişlerdir. 
 
Değişken debili soğutma sistemlerinde diğer önemli konu evaparatörde laminar akımın meydana 
gelmemesidir. Genelde akışkan hızının minimum 1m/s (3ft/s)  olması halinde iyi bir ısı transferi 
sağlanır.  
 
Mesela iki geçişli bir evaparatörde ΔT = 6,7°C (12°F) minimum akış dizayn debisinin %50’sine kadar, 
üç geçişli evaparatörde ise %30’a kadar düşebilir. 
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Sadece Primer Devreli VSD Pompalı Sistem 
 
Sadece primer devreli ve değişken debili pompalı sistemlerin primer / sekonder pompalı sistemlere 
göre birçok avantajı vardır. Sistem tek veya daha çok chiller ve pompalarını ihtiva eder. Soğutucu 
serpantin kontrolü 2 – yollu vanalarla sağlanır. Ana besleme borusu ile ana dönüş borusu arasında 
bulunan bir by-pass hattı ile chillerdeki minmum akış temin edilir. By – pass hattında bulunan kontrol 
vanası basınca bağımsız çalışan ΔP kontrolu yapabilen tipte olmalıdır. ( Şekil.7 – Şekil.8 ) By – pass 
vanası devreden her çalışan chiller için gerekli minimum debiyi geçirecek şekilde programlanmalıdır. 
İhtiyaç noktalarında bulunan iki yollu vanalar kapanmaya doğru hareket ettiğinde ihtiyaca göre 
soğutma grupları teker teker devreden çıkartılır. Devrede olmayan chillerlerden su dolaşması 
engellenmelidir. Değişken hız kontrolü fark basınç şalteri veya soğutma serpantin vana pozisyonlarına 
göre yapılabilir. Pompa hız düşümü minimum akış sağlayacak şekilde limitlenmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7. Primer Devresi Değişken Debili Tek Soğutma Grubu, Çoklu Batarya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 8. Primer Devresi Değiken Debili Çoklu Grup ve Batarya 
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Şekil 9. Primer ve Sekonder Devreleri Değişken Debili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 10. Primer Sabit Sekonder Değişken Debili 
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Şekil 11. Primer Sabit Sekonder Değişken Debili 
 

En çok kullanılan soğutma sistemleri yukarıda tartışılmıştır. Sistem seçiminde dikkat edilmesi gerekli 
hususlar şöyledir. 
 
1. Soğutma sistemi eğer büyük soğutma yüklerine hizmet veriyor ise ( Üniversite kampüsü, 
havaalanı gibi), yapı gruplarına dağıtılmış VDS üçüncül pompalar ile sistemi kurmak en iyi çözümdür. 
(Şekil 10B) Yapılara yerleştirilen bu pompa basınçları soğutulmuş suyun makine dairesinden gelip 
yapı içi dağılımını sağlayacak büyüklükte seçilmelidir. Konvensiyonel primer / sekonder pompa ( Şekil 
9 ) şematiğinde yakın binalardaki basınç fazla olacağından otomasyon vanaları ile düşülecek böylece 
enerji kaybedilecektir. 
 
2. Şayet sistem küçük az sayıda soğutucu var ve dağıtım basıncı düşükse (>15mSS) işletmesi 
basit ilk yatırımı düşük sabit debili primer pompalar sistem enerji sarfiyatı VSD sisteme göre daha 
fazla olmasına rağmen seçilmelidir. Şayet sistemdeki yükler aynı zamanda azalıp çoğalıyor ise Şekil 7 
– Şekil 8 ’de verilen bir dağıtım şekli kullanılmalıdır. 
 
3. Soğutma sistem devresi dağıtım basınç düşümü fazla (>15mSS) ise primer pompalı değişken 
debili sistem kullanılması optimum bir çözümdür. Veya primer ve sekonder pompalı sekonder devresi 
VSD sistemler seçilmelidir. ( Şekil 9) 
 
4. Eğer sistem büyük soğutma kapasiteli havalandırma sistemlerine hizmet veriyor ise soğutma 
yüklerinin oluştuğu bölgelere yerleştirilmiş VSD sekonder pompaların kullanılması en iyi çözümdür. 
Şekil 10A Bu sistem primer / sekonder pompalı sistemden ilk yatırım ve işletme giderleri açısından 
daha uygundur. Sistemin daha enerji verimli olmasının sebepleri 1(kontrol vanaları basınç düşümü 
ortadan kaldırılmıştır. 2)Yaygın bir sistemde, sekonder pompa basınçları suyun makine dairesinden 
soğutma serpantinleri besleyecek şekilde seçilmiş olmalıdır. Konvensiyonel primer / sekonder şemada 
(Şekil 9) yakın soğutma yükü devrelerine binen basınç fazla olacağından otomatik vanalar vasıtasıyla 
basınç bertaraf edilir, böylece enerji ziyan edilmiş olur. 
 
Bu sistemin dezavantajı daha çok pompaya ihtiyaç göstermesidir. Şayet yükler küçük ve dolayısı ile 
pompalarda küçük ise küçük pompa verimlerinin düşüklüğünden dolayı bir verimsizlik yaşanabilir. 
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Soğutulmuş Su Sıcaklığının Tespiti 
 
Soğutucu akışkan besleme ve dönüş sıcaklıklarının optimizasyonu sistemin ömür boyu maliyetini 
minimize ettiği gibi havalandırma cihazları maliyetini de etkiler. Soğutulmuş su sıcaklığı batarya 
dizaynını ve dolayısı ile basınç düşüşü ve fanın enerji çekişini etkiler. 
 
Tablo 6 tipik soğuksu sıcaklık farkının (ΔT)enerji kullanımı ve ilk yatırım maliyetine etkilerini 
göstermektedir. ΔT'nin büyümesi ilk yatırım maliyeti açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Enerji 
maliyeti açısından da tasarruf sağlayabilmesi artan fan enerjisinin düşen pompa enerjisi mukayesesi 
ile görülebilir. Soğutma grubu enerji çekişi belli bir cihaz çıkış sıcaklığında ΔT' den çok etkilenmez 
 
Tablo 6. İlk Yatırım ve Enerji Maliyetine Soğutma Suyu ΔT' sinin Etkisi ( Sabit Soğuk Su Sıcaklığında) 
 

 ΔT 

 Küçük Büyük 

Tipik aralık 5°C 11°C 

İlk yatırım Küçük serpantin 
Küçük boru çapı 
Küçük pompa 
Küçük pompa motoru 

Enerji maliyeti Daha az fan enerjisi Daha az pompa enerjisi 

 
Çokça kullanılan soğutulmuş su serpantin giriş – çıkış sıcaklıkları hava tarafında basınç değişimini 
nadiren ve çok az etkiler. Önemli olan ΔT' büyüdükçe hava tarafı basınç kaybının fazla etkilenmeden 
su tarafı basınç kaybının azalmasıdır. 
 
Şekil 12 soğutma suyunun ΔT' sinin artması durumunda bir ofis binasının enerji kullanımı 
göstermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 12. Senelik Enerji Kullanımı – Soğutulmuş Su ΔT 
 
Soğutma sistemlerinde genel olarak ΔT = 5,5 °C olarak kullanılmakta ve 2,6lt/dak.kw debi sistemde 
sirküle edilmektedir. Son yıllara da soğutma grupları minimum verimleri %60 artarak 3,8COP 
(ASHRAE STD. 90-75) değerinden 6,1COP değerine yükselmiştir. (Ashrae 90.1.2004) Dolayısı ile 
hidronik sistemlerin yeniden gözden geçirilerek pompa seçimlerinde kullanılan enerjinin düşürülmesi 
hedeflenmelidir. 
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Sonuç olarak soğutma suyu gidiş – dönüş sıcaklıkları ΔT'si artırılarak, pompa debileri düşürülmeli, 
chiller verimi daha yüksek dönüş suyu sıcaklığı nedeniyle arttırılmalıdır. Bu ilk yatırım ve işletme 
masraflarını düşürecektir. Soğutma suyu gidiş – dönüş sıcaklık farkının 7°C – 11°C arasında seçilmesi 
tavsiye edilmektedir. (ASHRAE – GREEN GUİDE) 
 
Kondenser Su Sıcaklığı ve ΔT Optimizasyonu 
 
Optimum kondenser giriş – çıkış sıcaklıklarının belirlenmesi, direkt olarak chiller performansını 
etkilediği için çok dikkatle etüd edilmesi gereken bir husustur. Soğutulmuş su devresinde artan ΔT 
sıcaklık farkına göre besleme fanının çektiği enerjinin etkisi çok küçüktür ve genelde sistemin enerji 
kullanımını azaltır. Kondenser suyu giriş çıkışı arasındaki fark ise direk chilleri etkileyeceğinden enerji 
kullanımı açısından küçük bir fark olmayacaktır. 
 
Soğuk su hazırlama sisteminin performansı kule seçimi ve kule fanlarının kontrolü ile yakından ilgilidir. 
Kule kapasitesi belirlenmesinde yaş termometre sıcaklığına yakın bir su çıkış sıcaklığı chiller verimini 
arttıracak ancak kule fanı enerji giderlerini arttıracaktır. Bu anlamda ilk yatırım bedeli de artacaktır. 
Diğer önemli bir faktör kule fan hızının kontrolüdür.  
 
Aşağıda kondenser – kule suyu sistemi tasarımında kullanılması gerekli adımlar belirtilmiştir. 
 
1. Kule fan hız kontrolünün seçilmesi  
2. Kule veriminin tespiti 
3. Kule giriş – çıkış sıcaklıkları ve çıkış sıcaklığı yaş termometre yaklaşımı 
 
Kule fanı hız kontrolü seçimi 
 
1. Tek hızlı  
2. Çift hızlı 
3. Çift motorlu cihazlar 
4. Değişken hız anahtarlı sistemler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 13. Soğutma Kulesi Fan Tipi Kısmi Yükte Güç Çekimi 
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Şekil 13’ de kule tiplerinin kapasite ve buna bağlı yük değerleri görülmektedir. Fanın kontrolü özellikle 
cihazın çalışma yük ve saatlerine bağlıdır. İki hızlı ve değişken hızlı fanlı kulelerin diğer kulelere göre 
çok daha enerji verimli olduğu söylenebilir. 
 
Soğutma kuleleri verimi kule debisi (lt/s) motor gücüne (kw) bölümüdür ve ASHRAE 90.1.2007’de 
minimum değerleri verilmiştir. 

 
Tablo 7. Soğutma Kuleleri ve Kuru Soğutucular 
 

Cihaz tipi Toplam sistem 
kapasitesi Ölçüm şartı İstenen 

performans Test proseduru 

35°giriş su  
29°C çıkış su ≥3,23L/s-kW Propeller or 

aksiyal fanlı Tüm kapasiteler 
24°C yaş termometre  

CTI ATC-105 ve 
CTI STD-201 

35°giriş su  
29°C çıkış su ≥1,7L/s-kW Santrifüj fanlı Tüm kapasiteler 

24°C yaş termometre  

CTI ATC-105 ve 
CTI STD-201 

52°C kondens sıcaklığı  
(R22)   

88°C giriş gaz sıcaklığı ≥69COP 
8°C subcooling  

Hava soğutmalı 
kondenser Tüm kapasiteler 

35°C giriş kuru 
termometre  

ARI 460 

 
İki ana faktör kule verimini etkiler 
 
• Fan Tipi: Kuleler propellerfanlı veya santrifüj fanlı olarak imal edilirler. Santrifüj fanlı kuleler 

genelde propeller fanlı kulelere göre 2 kat daha fazla enerji kullanırlar ve ilk yatırım olarak daha 
pahalıdırlar. 

 
• Kule dolgusu üzerinde basınç kaybı: Basınç düşümü kule dolgu malzemesi ebatları ve dizayn ile 

ilgilidir.  
 
Genel olarak kulenin biraz büyük seçilmesi ilk yatırımı bir miktar arttırmakla birlikte daha ucuz bir 
işletme getirecektir. Bu kararı desteklemek için California iklim şartlarında çalışan “ data centre” ve ofis 
yapıları için daha verimli kuleler seçildiğinde ( daha büyük kapasiteli ) gelecek ilave maliyetler Tablo 
8’de görülmektedir. 
 
Tablo 8. Maliyet Arttırıcı Büyük Kule Seçimi Maksimum İlave Maliyeti 
 

Maksimum ilave bedel $/ ton atılan ısı Kule verimi @ CTI şartlarında 
(standart 90.1.2007) Uygulama Yaş termometre 

sıcaklığı Tarif lt/s / kw Data center ofis 
Orta 4,9 $ 15,60 $ 6,0 ≥23° 

 Yüksek 6,7 $ 24,0 $ 9,0 
Orta 4,9 $ 21,6 $ 7,8 21°C - 22°C Yüksek 6,7 $ 33,6 $ 12,0 
Orta 4,9 $ 26,4 $ 9,0 < 21°C Yüksek 6,7 $ 39,6 $ 13,2 

 
Standart kule verimi 3,2lt/s.kw alınmıştır. 
 
Tablo 9 Kondenser su giriş – çıkış sıcaklık farkına ( range ) göre maliyet mukayesesini göstermektedir. 
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Tablo 9. Kondenser Suyu Giriş – Çıkış Sıcaklık Farkının İlk Yatırım ve Enerji Maliyetine Etkisi ( Sabit 
Kondenser Giriş Sıcaklığı ) 
 

 ΔT 

 Düşük Yüksek 

Aralık 4,5°C 10°C 

İlk yatırıma etkisi Küçük kondenser 

Küçük boru çapı 
Küçük pompa 
Küçük kule 
Küçük kule motorları 

Enerji maliyetine 
etkisi 

Daha düşük chiller 
maliyeti 

Düşük pompa enerjisi 
Düşük kule enerjisi 

 
Kule kondenser devresinde genelde ΔT = 5.5°C kullanılır. (3.2lt/min.kw) “ Cool Tools Guide ” göre 
daha yüksek ΔT ilk yatırım maliyetini düşürecek ( boru, pompa ve kule ebatları küçülecektir. ) Fakat 
enerji kullanım maliyeti belki yüksek belki düşük olacaktır. Bu chiller – kule dizaynına göre ortaya 
çıkacaktır.  
 
“ Cool Tool Guide “ kondenser giriş – çıkış sıcaklık farkına 7°C başlatacak 10°C maksimum 
kullanılmasını tavsiye etmektedir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yüksek yapıların ısıtma, soğutma ve havalandırma sistem tasarım verileri kullanılacak örnek devreler 
ve bunların uygulama şekilleri, mimari tasarımda dikkat edilmesi gerekli hususlarda bilgiler 
sunulmuştur. Enerji etkin ve enerji – maliyeti etkin yapıların tasarımında en önemli faktörlerden biride 
yapıyı kullananların konfor şartlarının arttırılması ve üretimlerinin arttırılmasıdır. 
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Zeynep H. AKDİLLİ ORAL 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Ülkemizdeki hızlı ancak bir o kadar da plansız gelişme sonucu yüksek yapılar ile ilgili yatırımlar çoğu 
kez tartışmalı hale gelinmiştir. Bu konu her ne kadar şehir planlamacıları ile yerel yöneticiler ve 
hukukçuların işi ise de, çok nüfuslu şehirlerde dikey yapılaşma zorunluluk olabilmektedir. Bunun 
sonucu insanlar bu yüksek yapılarda yaşamaya başlayınca bazı sendromlar da ortaya çıkmaktadır. Bu 
sendromların başında “kapalı bina sendromu” gelmekte bazen “hasta binalardan” söz edilmektedir. 
Gerek izolasyon gerekse sert hava akımları nedeni ile açılmayan pencerelerde yaşamaya zorlanan 
insanlar gittikçe daha kaliteli iç havaya gereksinim duymaktadır. Yüksek yapıların ana vatanı olan 
ABD’de en önemli konu İç Hava Kalitesi (Indoor Air Quality) olmakta, hava kalitesini iyileştirici çözüm 
ve sistemler aranmaktadır. Yüksek yapılar ülkemizde önce ofis amaçlı kullanılmakta iken günümüzde 
yüksek yapı niteliğinde konut binaları da hızla çoğalmaktadır. Ama üzülerek ifade etmek isterim ki 
konutlar daha çok satış amaçlı yatırımlar olup, yüksek binalarda uygulanması gereken HVAC ve sıhhi 
tesisat sistemlerini içermemekte, özellikle dış havalı sistemleri içeren kanallı sistemler kullanılmamakta 
ve sadece ısıtma soğutma gözetilerek bağımsız “split sistemlere” yönelinmektedir. 
 
Günümüzde en önemli konuların başında gittikçe tükenen enerji kaynaklarının geldiği dikkate alınırsa, 
bağımsız sistemlerin düşük verimlilik katsayıları ile çok değerli olan enerjiyi nasıl düşüncesizce 
savurduğumuz ortaya çıkmaktadır. Yeşil dendiğinde sadece uçsuz bucaksız çayırlardan başka şeyleri 
düşünmenin zamanı çoktan gelmiş geçmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Akıllı Binalar, Akıllı Yöneticiler 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Because of rapid but unplanned property developments in the country, proposed investments in high-
rise buildings have been arising debates in most of the cases. Although it is a matter to be resolved by 
the city planners, in highly populated cities vertical development seems inevitable. As more people live 
in high-rise buildings as a result of this trend, some syndromes emerge. Among these syndromes, the 
so-called "closed building syndrome" occupies the first place. Some even talk about "sick buildings". 
As people are forced to live in a space where windows cannot be opened due to insulation issues and 
strong winds, the need for more quality indoor air is growing. In the United States, the homeland of 
high-rise buildings, the most important issue is the Indoor Air Quality, which urges the specialists to 
look for solutions and systems that will improve the air quality. In our country, at the beginning the 
high-rise buildings were designed as office buildings, but now high-rise buildings are increasingly built 
as residence. However, I regret to say that the residential high-rise buildings developed for selling do 
not have the proper HVAC system including freish air supply which is a must for the high-rise 
buildings, instead mostly the independent "split systems" are utilized for heating and cooling purposes 
only.  
 
Given that the most important issue of today is “the very limited energy resources”, it is not possible to 
approve the split systems wich consume a high amount of energy due to their low productivity 
coefficient. Time has come to think something other than the vast meadows when one talks about the 
green. 
 
Key Words: Maintain to Sustain 
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1. GİRİŞ 
 
Gerek konut gerekse ofis binalarının yüksek yapılar olarak tesis edilmesi, yüksek yapılarda 
uygulanması gerekli mekanik sistemleri güncel kılmaktadır. Ofis binalarında bina sakinleri genelde iş 
saatlerinde bu binalarda yaşarken, konutlar 24 saat yaşanan yapılardır. Çalışma saatleri farklılığı ile 
kişi sayısı farklılıkları ofis ve konut yapılarını ayıran temel özellikler olup, mekanik sistemler bu 
çerçevede tanımlanmalıdır.1990’ların başında planlanan ofis binalarında sigara içilebilirlik bir kriter 
iken günümüzde bu kriter geçerliliğini yitirmiş ve kişi başına gereken taze hava miktarları düşmüştür. 
 
Öte yandan mimari ve inşaat teknolojileri geliştiği için giydirme cepheler, cephelerde kullanılan 
malzemeler, izolasyon malzemeleri, cam açma-kapama sistemleri gelişmiştir. Ancak günümüzde en 
önemli kriter enerjinin doğru kullanımı olduğu için konfor koşulları tesis edilirken enerjinin en verimli 
şekilde kullanımı da birinci sırada gelmektedir. 
 
 
 
 
2. YÜKSEK OFİS YAPILARI  
 
Yüksek ofis yapıları genelde çok fazla çalışanı barındıran ve bu nedenle sürekli konfor şikâyetleri 
yaşanan binalardır. Ashrae’de yayınlanan bir makaleye göre insanlar çoğu kez hava akımları ile 
soğuk-sıcak şikâyetlerini karıştırmaktadır. Çok boğucu bir ortam şikâyeti alındığında bunun nedeni 
sıcaklık, güneş ışınımı, duvardan gelen radyan ısı veya taze hava eksikliği olabilmektedir. Ancak tüm 
klasik konfor koşullarını sağlasanız bile insanların % 5’inin şikâyetlerinin sürdüğü gözlenmiştir. Bu tip 
binalarda ana sorun havasızlık olarak karşımıza çıkmakta ve bunun başlıca nedeni de açılmayan 
pencereler olmaktadır. Bu nedenle kişi başına verilen taze havalar doğru seçilmelidir. Binanın mimari 
formuna göre dağıtılan ve toplanan taze havalar özellikle açık ofislerde asma tavanlarda yapılan 
mimari hatalar sonucu tüm mahallere ulaşamamakta, yanlış konumlandırılan ara bölmeler ve kapılar 
projecinin dizayn ettiği koşulların oluşmamasına neden olmaktadır. Bu nedenle bölümleme kolay gibi 
görünmekle beraber çok iyi tasarlanmış ve uygulanmış HVAC sistemlerinin verimsiz ve yetersiz 
kullanımına neden olmaktadır Bu durum göz önüne alınarak binanın ana HVAC projesine mümkün 
oldukça sadık kalınmalı, iç dekorasyonlar yapılırken işletme ekiplerinin talimatlarına kesin olarak 
uyulmalıdır. İşletmeci olarak karşılaştığımız bu temel sorunu özellikle vurgulamak isterim. Yüksek 
yapılarda merkezi sistemlerin kullanımı binanın toplam enerji verimliliğini arttırmakta ancak iç ayar 
sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu yapılarda basınç zonları ve yön zonlamaları dikkatle 
yapılmalıdır. Yaşadığımız örnekler literartürü doğrulamakta, aynı katta Kuzey zonunda ısıtma 
gerekirken doğrudan güneş ışınımından ötürü Güney-Batı zonunda soğutma gereksinimi doğmaktadır. 
 
Yüksek yapılarda bakım onarım çalışmaları özen ve dikkat gerektirmektedir. Özellikle 15-20 yıl sonra 
ortaya çıkan boru değişimi veya kanal, terminal ünite çalışmaları çalışma saatleri dikkate alındığında 
ofislerde konutlara oranla nispeten daha kolay olmaktadır. 
 
Enerji verimliliği sürekli göz önünde tutulmalıdır. Konut binaları ile ticari binalar Amerika’nın primer 
enerjisinin % 40’ını, toplam enerjisinin % 71’ini tüketmektedir. Bu tablo enerji-elektrik tüketiminin ne 
kadar duyarlı bir konu olduğunu ortaya koymaktadır. Amerika Enerji Departmanının (US Department 
of Energy ) Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Ofisinin (The Office of Energy Efficiency and 
Renewable Energy) raporuna göre ticari binalardaki HVAC sistemleri binadaki enerji tüketiminin başını 
çekmekte ve binadaki toplam motor enerjisinin yaklaşık % 72’sini tüketmektedir. HVAC 
uygulamalarında ise toplam tüketimin % 50’si verici ve emici fanlar, % 33’ü egzost fanları, % 4’ü soğuk 
su ve kondanser pompaları, % 5’i ısıtma hattı pompaları , % 5’i kondanser fanları , % 1’i kule fanları ve 
% 2’si de son uniteler (terminal box)  tarafından tüketilmektedir. 
 
Bu verilere bakarak ABD’de enerji verimliliğine yönelik adımların bina yapım ve işletmelerinden 
geleceğini söylemek yanlış olmaz. Tam bu noktada biz işletmeciler düşen görevi göz ardı etmemeliyiz. 
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3. YÜKSEK KONUT YAPILARI 
 
Son zamanlarda özellikle tekil konut yapılarında enerji verimliliği çok ön plana çıkarılmakta, ABD 
kaynaklı yayınlarda “zero effect” bina uygulamaları hakkında bilgiler aktarılmaktadır. Ülkemizde 
yüksek bir konut yapısının giydirme cephesinde güneş pilleri kullanılması durumunda konut elektrik 
enerjisinin ne kadarı karşılanır bilememekteyim. Ancak biz tesisat mühendisleri artık yatırımcıyı bu 
yöne çekmeli, öncü binalar yaparak “pionner” olmalıyız. Enerji verimliliğinin bu kadar ön planda olduğu 
ve yaşamsal önem ortaya koyduğu günlerde doğru yönlendirme yapmak mühendisin temel görevi 
olmalıdır.  
 
Önceki bölümde de değindiğim gibi konut yatırımları daha çok satış geliri elde etmek amacına yönelik 
olduğu ve işletmeci firma kavramı henüz yeterince gelişmediği için konutlarımızda gerek ısıtma 
gerekse soğutma sistemleri tekil, bağımsız sistemler olarak tasarlanmakta sonuçta son derece düşük 
enerji verimliliği olan yapılar ortaya çıkmaktadır. Bu alanda ilk yatırım giderlerinden sakınan 
yatırımcılar global açıdan bakıldığında enerjinin bilinçsizce kullanılmasında rol oynamaktadır. Oysa 
ASHRAE’nin son dönemlerdeki yayınlarına bakıldığında KYOTO protokolüne imza atmış ülkelere ne 
denli önemli görevler düştüğü ortaya konmaktadır. 
 
Yüksek konut yapıları kullanım saatleri gereği işletme hatalarını kabul etmeyen binalardır. Bu 
çerçevede ilk yatırım aşamasında kullanılan borular, fittingler, izolasyon malzemeleri çok dikkatle 
seçilmeli, binalarda 15-20 yıl sonra karşılaşılacak teknik sorunlar göz önüne alınmalıdır. Ofis 
bölümünde de değindiğimiz gibi 24 saat kullanılan konut yapılarında bakım onarım çalışmaları 
zorlayıcı olmaktadır. Konutlarda da ofis yapılarında olduğu gibi mekanik sistemlerin basınç zonları ve 
yön zonlamalarına dikkat edilmelidir. Şu bir gerçektir ki ne kadar bağımsız sistem kullanırsanız 
kullanıcının kullanım konforunu o kadar arttırabilirsiniz, tek bir koşulla; olağanüstü enerji harcayarak. 
Bu durumda merkezi sistemlerin bağımsız kontrol edilebilme özelliği ve otomasyon sistemleri ön plana 
çıkmaktadır. Kontrol özelliği kadar, bazen daha fazla önemli olan diğer bir özellik;”doğru ölçümleme, 
doğru paylaşım” özelliğidir. 
 
 
 
 
4. İŞLETME GİDERLERİ 
 
Gerek ofis yapıları gerekse konutlarda işletme giderlerinin dağılımı ve doğru ölçümlenmesi önem 
kazanmaktadır. Artan enerji ve personel maliyetleri doğrudan işletme giderlerine yansımakta ve gerek 
mal sahibi gerekse kiracı için önemsenecek bedeller söz konusu olmaktadır. Mekaniğin konusu 
olmamakla beraber yüksek yapılarda cephe temizleme işi bile profesyonellerce, özel ekipmanla yapılıp 
maliyeti kiracı ve/veya mal sahibine yansıtılmaktadır. Bu giderler üst üstte konulduğunda önemli 
tutarlara ulaşılmaktadır. İşletme giderlerinin dağılımının ölçülebilir ve doğru tanımlanabilir olması 
seçilen teknik sistemler-otomasyon işbirliğine bağlı olup, otomasyonun önemi bir kez daha 
vurgulanmalıdır. Kullanıcıya bağımsız kontrol olanağı sağlayan veya kendi kullanım miktarlarını 
doğrudan gösteren sistemler işletmeciye de kullanıcıya da kolaylık sağlayacaktır. İşletme giderlerinin 
paylaşım-bölüşüm esasları yapıların “yönetim planlarında” yer almalı ve ileride doğabilecek 
anlaşmazlıkları en aza indirger biçimde hukukçular-tesisat mühendisleri ve işletmeciler ile ortaklaşa 
ele alınmalıdır. 
 
 
 
 
5. SONUÇ 
 
ABD’de Texas A&M Üniversitesi Enerji Sistemleri laboratuarında yapılan bir çalışma binaların işletme 
stratejilerini iyileştirerek %10-40 arasında enerji tasarrufu yapılabileceğini ortaya koymaktadır. Tesisat 
mühendisleri ile mimar ve elektrik mühendisi işbirliği ile daha fazla enerji efektif binalar yapmak 
mümkündür. Özellikle yüksek binaların tesisatları köklü bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Ülkemizdeki 
mevcut yapılar gelecek yapılaşma için önemli bir bilgi birikimi oluşturmaktadır. Geçmişte yapılan 
yanlışların tekrarlanmaması ve enerjinin doğru kullanımı için yukarıda sıralanan üç meslek grubu sıkı 
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bir işbirliğine girmeli “yeşil tasarım” bina uygulamaları yapılmalıdır. Isı geri kazanım sistemleri, doğal 
aydınlatma ve doğal havalandırma olanakları, gün ışığından en fazla yararlanma sistemleri, enerjiyi az 
kullanan aydınlatma elemanları, frekans değiştiricili pompa, soğutma grubu vb. sistemler ilk yatırım 
maliyetleri ile on yıllık enerji harcamaları göz önüne alınarak dikkatle seçilmelidir. 
 
Son 100 yılda nüfusu 4 misli artıp 6 Milyar nüfusa erişen dünyamızda 2030’da “net sıfır enerji” 
hedefleyen binalar öngörülmektedir. Bu hedefe yaklaşmak temel amaç olmalıdır.  
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GÖKDELENLERDE MEKANİK YANGIN TESİSATI 
SULU SÖNDÜRME SISTEMLERI TASARIMI 

 
 

Abdurrahman KILIÇ 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Ülkemizde, yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla olan binalar, yangın riski açısından çok yüksek bina 
olarak tanımlanmakta, son yıllarda 200 m’den fazla yükseklikte binalar gökdelen olarak 
isimlendirilmektedir. Çok yüksek binalarda oluşan yangınlar riskli olduğundan söndürme sistemlerinin 
etkili ve güvenli olması gerekir. Kuşkusuz en uygunu, sulu yangın söndürme sistemidir.  
 
Yüksek binaların sulu yangın söndürme sistemleri tasarımında; su depolarının yerlerinin ve 
pompaların basınçlarının belirlenerek basınç zonlaması yapılması önemlidir. Basınç zonlaması, 
binada bulunanların yangın dolaplarını kullanım kolaylığı, söndürme etkinliği ve itfaiyenin istenilen 
basınç ve debide su alabilmesi bakımından önemlidir. Yangın dolaplarındaki basınç limiti, bina 
sakinlerinin rahat kullanımı için küçük tutulurken diğer taraftan söndürmenin çabuk ve etkili olabilmesi 
için de belli bir değerin üzerinde olması istenir. Yağmurlama sistemlerinde ise üst basınç limiti, 
başlıkların dayanma basıncı ile sınırlıdır. Bu nedenle, yangın dolapları, itfaiye bağlantı ağızları ve 
yağmurlama sistemlerindeki alt ve üst basınç limit değerleri için zonlama yapılmasını gerektirir. Çok 
yüksek binalarda, sulu söndürme sistemlerinin basınç zonlaması için birçok farklı yaklaşım 
bulunmaktadır. Binanın yüksekliği, mimari yapısı, bulunduğu konum, kullanım amacı, yatırım maliyeti 
gibi birçok etken uygulanacak sistemde belirleyici olmaktadır.  
 
Bu çalışmada, yüksekliği birkaç yüz metreyi geçen binalarda, sulu söndürmenin tasarım esasları 
verilmekte, farklı basınç zonlaması uygulamaları karşılaştırılarak, yapı yüksekliğine göre uygun olan 
sistemler belirlenmektedir. Bazı yüksek bina uygulamalarının olumlu yönleri ve eksiklikleri 
tartışılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yüksek bina, gökdelen, yangın tesisatı, sulu söndürme, basınç zonlaması 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Buildings exceeding 51.50 meters in structural height are considered as elevated fire risk buildings in 
Turkey, and structures far exceeding that level are being built in the recent years. Since fires occurring 
in very high buildings are risky, extinguishing systems need to be effective and safe. Without a doubt, 
the most effective one is the water based extinguishing system. 
 
While designing water based extinguishing systems for very high buildings, pressure zoning through 
determining the tank locations and pump pressures is critical. Pressure zoning is important in terms of 
ease of use of the fire hose cabinets by the occupants, extinguishing effectiveness, and receiving 
water supply at the required pressure and flow rate by the firefighters. While the pressure limits at the 
fire hose cabinets are kept low for ease of use by the building occupants, it is desired to be over a 
certain level for the extinguishing to be quick and effective on the other hand. As for sprinkler systems, 
the maximum pressure is limited by the sprinkler head pressure rating. These are the reasons the fire 
hose cabinets, standpipe outlets and the upper and lower limits of sprinkler systems require pressure 
zoning. There are quite a few approaches for pressure zoning for water based fire extinguishing 
systems in very high buildings. Numerous factors such as the building height, architectural design, 
location, intended purpose and investment costs are determining elements in the system to be 
applied. 
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Design principles of water based fire extinguishing systems in buildings exceeding several hundred 
meters in height are explained in this study, and appropriate systems for structure height are 
determined through comparing different pressure zoning applications. Positive aspects, as well as 
shortcomings of the applied sample systems are discussed. 
 
Key Words: High rise buildings, fire protection, water based extingushing, pressure zoning 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde, büyük ve kalabalık şehir merkezlerinde, pahalı arsaların değerlendirilmesi ve küçük 
arsalara büyük hacimli yapıların yerleştirilmesi için yüksek yapıların sayısı her geçen gün artmaktadır. 
Genellikle, yüksekliği on katı geçen veya yüksekliği 30 metreden fazla olan yapılara yüksek yapı denir. 
Fakat son yıllarda, yüksek yapılar üç grupta ele alınmakta, yüksekliği 21.50 m den fazla ve 51.50 m 
den az olan yapılar “yüksek yapı”, yüksekliği 51.50 m’den fazla olan yapılar “çok yüksek yapı” ve 
yüksekliği 200 m’den fazla olan binalar gökdelen olarak isimlendirilmektedir.  
 
Binaların yüksekliği arttıkça, yangın güvenlik sistemlerinin kurulmasında karşılaşılan problemler de 
artmaktadır. Bir binanın yangın güvenliği denildiğinde; tahliye olanakları, yangın yayılmasının 
önlenmesi, algılama sistemleri, uyarı sistemleri, duman kontrol sistemleri ve söndürme sistemleri akla 
gelmektedir. Bu sistemler içerisinde, sulu söndürme sistemleri olarak adlandırılan kısım, bina yangın 
güvenliğinin sağlanmasında oldukça önemli rol oynamaktadır. 
 
Ülkemiz yangından korunma yönetmeliklerinde ve gelişmiş ülkelerdeki yönetmeliklerde yüksek 
yapılarda sulu söndürme sistemleri olarak, yağmurlama sistemi, yangın dolapları ve itfaiye su alma 
ağızları zorunlu tutulmuştur. Yağmurlama başlığı, hortum ucundaki lans ve itfaiye su alma ağzında 
akış olması halinde, arzu edilen en az ve en çok basma yüksekliği değerleri her bir sistem için farklıdır. 
Özellikle bina sakinlerinin, yani yangına müdahale konusunda özel eğitim almamış kişilerin 
kullanabilmesi için tasarlanan yangın dolapları sistemi ile itfaiyecilerin ve eğitilmiş personelin 
kullanması için tasarlanan itfaiye su alma ağızları sistemindeki basma yüksekliği değerleri farklılık 
göstermektedir. Bu sistemlerin etkin olarak kullanılabilmesi için akış halindeki basma yüksekliği 
değerlerinin, sistemlerin izin verdiği alt ve üst değerler arasında tutulmasına özen gösterilmelidir. 
Yüksek binalarda sulu söndürme sistemlerinden istenilen basma yüksekliği değerleri basınç zonlaması 
yapılarak sağlanabilmektedir.  
 
Yüksek binaların yağmurlama sistemlerinin tasarımında söndürme suyu ihtiyacı binanın kullanım 
amacına göre, ilgili tehlike sınıfı dikkate alınarak belirlenmektedir. Mahallerin tehlike sınıfı 
değerlendirilmesi ise, mahal içindeki yanıcı madde miktarına, açığa çıkabilecek enerji miktarına 
bağlıdır. Söndürme suyu ihtiyacı, bina kullanım alanı ve kullanım amacına göre kabaca 500–3500 
lt/dak debiyi, 30-90 dakika süre ile sağlayacak şekilde hesaplanmaktadır. Yağmurlama sisteminin 
çalışması esnasında, yağmurlama başlığından su akışı halinde istenen en düşük basma yüksekliği 
genellikle 50 kPa alınarak dizayn yapılmalıdır. Yağmurlama başlıkları 70 kPa ila 700 kPa basma 
yüksekliği aralığında uygun olarak çalışmakla birlikte NFPA 13, kodun da sistem elemanlarının 
çalışma basınç değeri olarak 1200 kPa basınca izin verilmektedir [1]. 
 
NFPA 14 koduna göre, birinci sınıf olarak nitelendirilen 2½” çapında hortum bağlantısı olan, eğitilmiş 
personel ve itfaiyecilerin kullanımı için düşünülen yangın dolabı sistemi ve 1½” hortum bağlantılarıyla 
birlikte bulunduran aynı zamanda bina içerisinde oturanların da kullanabileceği yangın dolapları 
sistemi mevcuttur[2]. Birinci sınıf sistemler için basınç değerleri akış halinde 690 kPa olmalı ve sistem 
elemanları için basınç değeri 1200 kPa değerini geçmemelidir. İkinci sınıf sistemlerde istenen en az  
akış debisi 100 gpm (380 lt/dak) ‘dır. Birden fazla sabit-borunun olduğu sistemlerde, su kaynağı ise 
yine bu debiyi 30 dakika süreyle temin edebilecek kapasitede olmalıdır. En uzaktaki hortum 
bağlantısının çıkışında istenen en az akış basıncı 450 kPa ve basıncın üst sınırı 690 kPa dır[3]. 
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Binaların Yangın Korunması Hakkındaki Yönetmelikte[4]. ise, içinde itfaiye su alma ağzı olmayan 
yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarında tasarım debisinin 100 l/dak ve basıncın 400 kPa 
olması şarttır. Lüle girişindeki basıncın 700 kPa’ı geçmesi hâlinde, basınç düşürücülerin kullanılması 
gerekir. Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurulmak mecburiyetinde olan yapılarda 
kullanılabilecek yassı hortumlu yangın dolaplarında yassı hortumun; anma çapının 50 mm’yi, 
uzunluğunun 20 m’yi geçmemesi, tasarım debisinin 400 l/dak ve basıncın 600 kPa olması ve lüle 
girişindeki basıncın 900 kPa’ı geçmesi hâlinde, basınç düşürücü kullanılması istenmektedir. 
 
 
 
 
2. YÜKSEK BİNALARDA SÖNDÜRME SİSTEMLERİ BASINÇ ZONLAMASI 
 
Yüksek binalarda sabit boru sistemleri çoğunlukla su sütununun maksimum yüksekliğinin kontrolü 
aracılığıyla sistem basıncını sınırlandırmak için alt sistemlere bölünürler. Bu alt sistemlere zon adı 
verilir. Zonlamanın amacı, sistem borularında ve hortum bağlantılarında oluşan basıncı sınırlandırmak, 
böylece yüksek basınç sınıfı özelliklerine sahip bağlantı elemanlarına, kesme vanalarına, basınç 
düşürücü vanalara, test-drain vanaları ile relief vana gibi diğer yardımcı elemanlara olan ihtiyacı 
azaltmaktır.  
 
Bir yangın tesisatında kullanılan bağlantı elemanları ile diğer armatürlerin dayanabileceği basınç 
seviyesi 1200 kPa’dır. Bu, yaklaşık olarak 120 m’lik bir su sütununun yarattığı basınca eşdeğerdir. 
Buna ek olarak yüksek binalarda zonlamanın gerekliliği aslında binada tesis edilen söndürme 
sistemlerinden istenen basınç seviyeleri ile daha çok ilgilidir. Bununla beraber çok yüksek binaların 
yüksek katlarında yüksek tehlike sınıfı kullanım alanı bulunmadığından  
 
Binaya yağmurlama sistemi tesis edilmesi durumunda daha öncede belirtildiği üzere tesisat üzerinde 
herhangi bir noktada basınç 1200 kPa üzerinde olamaz. Yine NFPA 14‘e göre eğitilmiş personelin 
kullanması için düzenlenen yangın dolapları hattında basma yüksekliği değeri 690 kPa ila 1200 kPa 
arasında değişmeli şayet 1200 kPa’ın üzerine çıkılıyorsa bu bölümlerde basıncı 690 kPa ’a düşüren 
basınç düşürücüler kullanılmalıdır. Şayet eğitilmemiş personel için dizayn edilmiş yangın dolap sistemi 
mevcut ise basma yüksekliği değeri 450 kPa ila 690 kPa arasında değişmesine izin verilir. 
 

 
 

Şekil 1. Basınç Zonları İçin Ayrı Pompa Grupları   
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“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” taslağına göre ise eğitilmemiş kişileri için lans 
girişindeki basınç 400 kPa istenmekte ve basıncın 700 kPa’ı geçmesi durumunda basınç 
düşürücülerin kullanılması belirtilmektedir. Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurmak zorunda 
olan yapılarda ise lans girişindeki basıncı 600 kPa olmalı ve basıncın 900 kPa’ı geçmesi durumunda 
basınç düşürücü kullanılmalıdır. 
 
NFPA 14 standardında, sistem zonlarının oluşturulmasında yükseklik yerine performans yaklaşımı 
önerilmiştir. Bu yeni yaklaşımda zon yükseklikleri, maksimum basıncı sistem bileşenlerini herhangi bir 
güvenlik problemi ya da bozulma riskine maruz bırakmayacak şekilde sınırlayarak belirlenir. 
Maksimum sistem basınçlarının belirlenmesinde ise sistemi oluşturan elemanların maksimum basınç 
oranları, basınç kayıpları ve sulu söndürme sisteminin etkin olarak kullanılabilmesi için izin verilen en 
az ve en fazla basınç değerleri dikkate alınır [2]. 
 
Bağlantı elemanları (fittingler), vanalar ve basınç ayarlama aygıtları genellikle sistemdeki en zayıf 
noktalardır. Bu elemanların basınç dayanımları genellikle 1200 kPa olmakla beraber, 2400kPa basınç 
dayanımına sahip elemanların kullanımlarına izin verilmektedir. Dolayısıyla 2400 kPa basınç değeri 
müsaade edilen maksimum zon yüksekliğinin belirlenmesinde performans esasını oluşturur. Bununla 
birlikte, eğer sistemde 2400 kPa basınç sınıfından daha düşük basınçlı teçhizat kullanıldıysa zon 
yükseklikleri bu duruma göre ayarlanmalıdır.  

 
 

Şekil 2. Üst ve Alt Zonlar için Seri Bağlı Pompa Grupları 
 

Maksimum sistem basıncına göre maksimum zon yüksekliği yaklaşık olarak bulunabilmesine rağmen, 
esas olan zon yüksekliklerini hidrolik hesaplara göre belirlemektir. Bunun için tasarımcı, bir zondan 
oluşan sistemi planlayıp tesisattan pompaya kadar gerekli akış miktarlarını ve bu değerlere karşılık 
gelen basınç kayıplarını hesaplayarak sistem ihtiyacını ve zonlamayı belirlemelidir. 

 
 

2.1 Bağımsız ve Seri Pompa Grupları  
 
Eğer sistem elemanlarının maruz kaldıkları basınç seviyesi 2400 kPa değerini geçmiyorsa bu 
durumda her iki zonun pompaları bodrum katta bulundurulabilir. Bu durum için ise iki alternatif söz 
konusudur. Birinci alternatif, Şekil 1 de görüldüğü alt zon ve üst zon pompaları tamamen ayrı olarak 
seçilir ve her bir zon pompaları birbirlerinden bağımsız olarak çalışırlar. İkinci alternatif ise alt zon 
pompa grubu ile üst zon pompa grubu Şekil-2 de görüldüğü gibi birbirlerine seri bağlamaktır. Alçak 
basınç zonu ve yüksek basınç zonu için ayrı pompa gruplarının kullanılması ile pompa gruplarının 
birbirine seri karşılaştırıldığında, seri bağlı pompa gruplarında yüksek basınç zonu pompalarının 
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basma yüksekliği düşük olduğundan maliyeti de düşük olacaktır. Toplam enerji tüketimleri yaklaşık 
aynı olmasına rağmen, devreye girerken çektiği akımın düşük olması da bir avantaj olarak söylenebilir. 
Bununla beraber yedekleme yapıldığından önemli olmamakla birlikte olasılık hesaplarına göre ayrı 
pompa gruplarının kullanılmasının daha güvenilir olduğu söylenebilir. 
 
 
2.2 Ara Depolu Sistemler 
 
Çok yüksek binalarda, kapalı vana basıncının 2400 kPa değerinin altında kalması için, başka bir 
deyişle yaklaşık 180 m’den yüksek olan binalarda ara su deposu yapılması gerekmektedir.  Hatta 
sürtünme kayıpları ve kapalı vana basıncı ile katta en az 400 kPa basınç göz önüne alınırsa, 
yüksekliği 160 m’yi geçen binalarda ara su deposu yapılması uygun olur. Şekil 3.’de görüldüğü gibi ara 
depo kullanarak, bodrum kattan yüksek zon için ara tesisat katına kadar yapılacak borulamadan 
tasarruf edilmiş olacaktır. Fakat bu pompaları besleyecek elektrik kablolarının korunmuş bölgeden 
geçmesine özen gösterilmelidir. Bu konum için bir başka dezavantaj ise yangın sırasında, ara kattaki 
yangın pompalarına müdahale gerektiği takdirde, ara tesisat katlarına ulaşımın alt katta yer alan 
tesisat katlarına göre daha zor olmasıdır.  

 
 

Şekil 3. Ara Depolu Basınç Zonlaması 
 
 
 
 

3. YAĞMURLAMA SİSTEMİ BASINÇ ZONU UYGULAMARI 
 
Seri bağlı pompa gruplarından oluşan bir uygulama örneği Şekil 4 de görülmektedir. Yüksekliği 225 m 
olan bina beş ayrı basınç zonuna ayrılmış ve bir ara depo kullanılmıştır. Bu sistemde sulu söndürme 
sistemlerinde kullanılacak olan yangın pompalarının basma yükseklik değerleri göz önünde 
bulundurularak, sulu söndürme sistemlerinde basınçların yüksek olduğu iki zonda basınç düşürücü 
kullanılmıştır. Binanın bodrum katında bulunan ana su deposuna alçak basınç pompası olarak 850 
kPa basınçta pompa seçilmiş ve birinci basınç zonu bu pompadan beslenmiştir. Binanın bodrum 
katlarında daha çok otopark yer aldığından ve otoparklar orta tehlike ikinci sınıf olduğundan pompanın 
debisi daha fazladır. 
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Bina içinde itfaiyenin veya bina söndürme ekiplerinin su almasının sağlanması için yangın merdiveni 
içinden çıkarılan hatlar üzerinde ıslak tip itfaiye su alma ağızları oluşturulmuştur. Bu hat üzerinde çıkış 
ağızlarında akış halinde en fazla basınç 850 kPa olacak şekilde basınç düşürücüler kullanılmıştır. Seri 
bağlı pompalardan ikincisi 1000 kPa basınç seçildiğinde ikinci basınç zonuda basınç düşürücü 
gerekmekte, üçüncü zonda ise basınç düşürücüye gerek kalmamaktadır.  
 
Binanın 135 m yüksekliğinde bulunan tesisat katında 30 m3 su deposu yapılmış ve bu su deposuna 
1350 kPa basma basıncı olan yangın pompaları kullanılmıştır. Üst pompa grubu alt zonunda basınç 
düşürücü kullanılarak basınç 850 kPa değere düşürüldükten sonra yağmurlama sistemine ve yangın 
dolaplarına bağlanmıştır.  
 
Basınç değerlerinin seçimine statik basınç yanında sürtünme kayıplarının da alınması gerektiği 
unutulmamalıdır. Boru çapları uygun seçilerek basınç kayıpları azaltılabilir. Genellikle kolonların çapı 
en az 4” ve eğer iki kolon katlarda birleştirilmiyorsa 6” seçilmelidir. Bu durumda yüksek katlarda gerekli 
su debisi genellikle 500 gpm olduğundan, 45 m için sürtünme kaybı vana kayıpları dahil 50 kPa’dan 
fazla olmayacaktır. Üst noktada basınç değeri 350 kPa ile 500 kPa arasında olacaktır ve kabul 
edilebilir bir değerdir. Üst noktada daha fazla seçilmesi basınç zonunun alt noktasında basınç 850 kPa 
dan daha yüksek olacak ve kullanılması zor olacaktır. 

 
Şekil 4. Ara Depolu ve Basınç Düşürücülü Zonlama 

 
Yüksek binalarda eğer her bir yangın dolabı ve itfaiye su alma ağzı için ayrı ayrı basınç düşürücü 
aparatlar kullanılması istenmezse, bu durumda yapılacak uygulama, her bir zon için bina kat 
yüksekliğine ve sulu söndürme sistemlerinde oluşacak basınç kayıplarına, yani sistem 
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projelendirmesine bağlı olarak 8-12 kat olmak üzere binayı basınç bölgelerine ayırmaktır. Bu durumda 
gerekiyorsa her bir zon girişine konulacak basınç düşürücü cihazlar o zona hizmet eden sulu 
söndürme sistemlerinin basınç limitleri istenilen değerlere getirilebilmektedir. 
 
Şekil 5’de yüksekliği 417 m olan WTC’de yağmurlama sistemi basınç zonlaması görülmektedir[8]. Her 
biri 19 m3 (5000 gal) olan beş ayrı seviyede su deposu bulunmaktadır. Şekil 6’da yüksekliği 270 m 
olan İstanbul’ daki bir binada basınç zonlaması görülmektedir. Yedi ayrı basınç zonu olan binada 
bodrum kattaki ana su deposu ve 4.kat (68 m) ile 25 katta (158 m) ara su depoları yapılmıştır. 
Pompaların basma yükseklikleri zonların yüksekliklerine göre seçilmiştir.  

 
 

Şekil 6. WTC Yağmurlama Sistemi Basınç Zonlaması [8] 
 

Alt katlar otopark katları olarak kullanılması sebebiyle kat yükseklikleri düşüktür, bu yüzden yangın 
dolapları hattında herhangi bir basınç düşürücüye gerek kalmaksızın istenen alt ve üst basınç 
değerleri sağlanmış bulunmaktadır. Üst zonlar için ise söndürme için kullanılacak su, transfer 
pompaları ile binanın çatısında bulunan su deposuna pompalanmakta ve burada oluşturulan pompa 
grubu ile binanın diğer katlarına akış sağlanmaktadır. Bu sistemde, iki adet ana kolon üst kattan giriş 
katına kadar çekilmekte ve her 8 katta bir ana kolonlardan alınan branşmanlar üzerine basınç 
düşürücüler konularak ayrı zonlar oluşturulmaktadır. Binanın üst katlarının kat yükseklikleri bodrum  
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Şekil 5. Çok Yüksek Binada Basınç Zonlaması 
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katlara göre daha fazla olması sebebiyle, istenen alt ve üst basınç değerlerini sağlayabilmek için her 
bir zonun kat sayısı on kat yerine sekiz kat olarak alınmıştır. Bu uygulamada her bir zona hizmet veren 
basınç düşürücüler mevcut olup katlarda dolap veya yağmurlama hattı girişlerinde ilave basınç 
düşürücülere ihtiyaç bulunmamaktadır. İtfaiye su alma ağızları için zonlama yapılmamıştır. NFPA 14 
de 1200 kPa değerine kadar izin verilmesine rağmen, akış halinde su alma ağızlarındaki basınç 800 
kPa üzerinde olması durumunda basıncı 800 kPa indirilmesini sağlayan basınç düşürücü cihazlar 
kullanılmıştır. 

 
 
 
 

4.SONUÇ 
 
Yüksek binaların yangın güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynayan ve tesis edilmesi uluslararası 
ve ulusal yönetmeliklerce zorunlu tutulan, sulu söndürme sistemlerinin uygun projelendirmesi oldukça 
önemlidir. Projelendirme yapılırken, sistemlerin türüne göre sağlanması istenen alt ve üst basınç 
değerleri, sistemin düzgün çalışabilmesi ve yangınla etkin mücadele yapabilmek için gereklidir. Bu 
amaçla yukarıda belirtildiği üzere sulu söndürme sistemleri basınç zonlaması değişik şekillerde 
yapılabilmektedir. Sulu söndürme sisteminin kullanım amacı, söndürme sisteminin istediği basınç 
değerleri ve kurulan sistem özelliklerine göre basınç kayıpları dikkate alınarak yapılacak performansa 
dayalı bir analiz ile basınç zonları oluşturulması uygun olacaktır. 
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LEEDTM YEŞİL BİNA SERTİFİKALANDIRMA PROGRAMI 
 
 

Hırant KALATAŞ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
LEEDTM, Amerikan Yeşil Bina Konseyinin Binaları çevresel etki ve etkin enerji kullanımı açısından 
değerlendiren bir sertifikalandırma programları grubudur. Farklı bina tiplerine uygulanan, farklı 
program tipleri mevcuttur. Yeni Binalar için geçerli programda 5 ana kriter altında toplanmış, 32 kredi 
ve bu kredilerden alınabilecek toplam 69 puan söz konusudur. Binaların kredilerde belirtilen koşullara 
uyum sağlamaları ölçüsünde alacakları puanların sayısına bağlı olarak dereceli bir sertifikalandırma 
yapılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: LEED, Yeşil Bina, Sürdürülebilir Tasarım. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
LEEDTM (Leadership in Energy and Environmental Design) is a group of Green Building Rating 
Systems, developed by the U.S. Green Building Council (USGBC), and rates buildings in terms of 
environmentally sustainability and energy efficient consumption. Different versions of the rating system 
are available for specific building types. LEED for New Construction has varied scoring systems based 
on a set of required "prerequisites" and a variety of "credits" in the five major categories, and there are 
69 possible points and buildings can qualify for four levels of certification. Then the corresponding 
LEED certification is granted to the buildings, according to the points earned. 
 
Key Words: LEED, Green Builfding, Sustainable Design. 
 
 
 
 
1. Yeşil Bina veya Sürdürülebilir Tasarımının Ortaya Çıkışı 
 
 
Küresel ısınma ve ana nedeni olan enerji temini için hidrokarbonların yakılması ile; enerji tüketimi ve 
çevre korunumu, bina tasarımı, uygulama ve işletimi süreçlerinin kritik belirleyicileri haline geldi.  Zira 
tüketilen enerjinin en önemli kısmı, ticari ve konutsal binalarda kullanılıyor. Bu binaların enerji tüketimi 
içinde hvac sistemleri çok büyük pay alıyor. Ticari binalarda klima sistemleri tüketilen enerjinin %35’ini, 
aydınlatma %24’ünü kapsıyor. Konutlarda aydınlatmanın oranı %12 ama bu kez de hvac sistemlerin 
enerji tüketimi payı %43’e çıkıyor. Binaların tükettiği enerji ve buna karşılık gelen çevresel etkileri 
sadece elektrik enerjisi kullanımı ile sınırlı değil. ABD istatistiklerine göre elektrik tüketiminin %65’ini, 
birincil enerjinin ise %36’sını binalar kullanıyor. Sera gazı emisyonunun da %30’unu binalar üretiyor. 
ABD’de yılda 36 milyon ton inşaat ve hafriyat atığı ortaya çıkıyor. Bunların taşınması, orada harcanan 
benzin, depolanması gibi süreçlerin de bir enerji tüketimi karşılığı var. Yenilenen binaların %30’unda 
hasta bina sendromundan yakınılıyor. EPA’nın tespitlerine göre iç ortam hava kalitesindeki 
problemden kaynaklanan rahatsızlıklar, sağlık riskleri sıralamasında ilk beşin içinde. İç hava kalitesi 
bozukluğu, hasta bina sendromundan kaynaklanan sağlık sorunlarına bağlı olarak işe gelemeyen, 
çalışma verimi düşen personelin üretkenlik kaybı maliyeti de 60 milyon doların üstünde. Binalar toplam 
şebeke suyunun (kullanılabilir yüzey suları da buna dahil) %12’sini tüketiyor. Bu miktarın dörtte biri ile 
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bahçe sulanıyor. Malzemelerin %40’ı binalarda kullanılıyor. Saf ahşap, yani ormandan kesilen 
ağaçların %25’i, toplam kereste kullanımının %55’i inşaat sektöründe kullanılıyor. Tarımsal alanlar 
hızla tükeniyor. Her yıl, onbin yıl yaşında doğal karbon kullanıyoruz, yani her yıl onbin yılda oluşmuş 
ağaç veya hidrokarbon tüketiyoruz. Petrol rezervlerinin tükenmekte olduğu, sadece 50 yıldan daha az 
süre için yetebileceği söyleniyor.  
 
Bu karanlık tablo karşısında ne yapılabilir? Birincisi mevcudu muhafaza etmek.. Yani yeni 
yapılaşmalardan kaçınmak çözüm olabilir ancak ihtiyaçların karşılanması ve ekonomik katma değer 
üretilmesi açılarından tatmin edici bir seçenek olmayabilir. İşte bu noktada, tüm kaynakların mümkün 
olduğu kadar az kullanımı, tekrar kullanımı, geri dönüştürülmesi, mevcudun yenilenip kullanımı gibi 
yöntemlerle sürdürülebilir tasarım kavramı ortaya çıkıyor.  
 
 
2. Sürdürülebilir Tasarım 
 
Sürdürülebilir tasarım, Birleşmiş Milletlerin 1987’deki Brundsland Raporu’nda; gelecek kuşakların 
kendi ihtiyaçlarını karşılama haklarından taviz verilmeksizin günümüzün ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesine yönelik gelişme olarak tarifleniyor. 
 
 
3. Yeşil Bina 
 
Yeşil bina; çevre, ekonomi, sağlık ve üretkenlik faktörlerini binanın ömrü boyunca geleneksel yapılara 
oranla daha fazla öne çıkarmak üzere inşa edilen binalardır. Bu tanım da Amerikan Yeşil Bina Konseyi 
tarafından “Building Momentum” toplantısında belirlenmiş.  
 
 
4. Yüksek Performanslı Bina 
 
Yüksek performanslı bina; daha az enerji kullanan ve çok iyi bir iç ortam kalitesi sunan, dolayısıyla 
çalışkanlığı, üretkenlik verimliliğini artıran binalardır. Yüksek performanslı bina sadece binanın enerji 
kullanımı ve bununla oluşturduğu iç ortam kalitesi ile ilgili bir kavramdır. 
 
 
5. LEED Sertifikalandırma Sistemi 
 
Adını “Leadership in Energy and Environmental Design” kelimelerinin baş harflerinden alan LEED 
Sertifikalandırma Sistemi, Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından, bu hedef doğrultusunda 
binaların mimari, inşai planlamasından işletmesine kadar yapılması gereken uygulamaları belirlemek, 
öngörülen standartlara uygunluğunu kontrol edip değerlendirmek, derecelendirmek amacı ile 
oluşturulmuş.  
 
2000 yılında ABD’de uygulamaya geçen LEED bina sertifikalandırma sistemi, zamanla diğer ülkelerde 
de; Avrupa’da, Çin’de, Dubai’de yaygınlaşmış.  İngiltere’nin bu alanda BREEAM diye bir 
sertifikalandırma sistemi olmasına rağmen LEED de yaygın. Türkiye’de de yavaş yavaş ilgi görmeye 
başladı.  
 
LEED’ de, yeşil bina konsepti beş ana kriter altında toplanıyor; 
 
• Sürdürülebilir alan planlaması 
• Suyun verimli kullanılması 
• Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı 
• Malzeme ve kaynakların kullanılması 
• İç ortam kalitesi 
 
Bu kriterlere haiz olarak yapılan bir bina, öncelikle doğal kaynak tüketimini minimuma indiriyor ve 
bununla beraber çevresel ve ekonomik faydaları var; işletme giderlerini düşürüyor, dolayısıyla işletme 
kârlılığı artıyor. Ayrıca sağlık ve güvenlik faydaları var; binalardaki insanların sağlığını ve konforunu 
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geliştiriyor. Tabii ki toplumsal faydaları da var; yerel alt yapılara, kanalizasyona, trafiğe az yük 
getiriyor. Bu tip binaların değeri de artıyor. İşletme maliyetleri daha düşük olduğu için, satın alma ve 
kiralama açısından daha cazip bulunuyor. Ayrıca iç ortam kaliteleri daha yüksek olduğu için o 
binalarda çalışmak, yaşamak tercih ediliyor. Risk yönetimi bile iyileşiyor; sigorta bedelleri daha düşük. 
Yapılan araştırmaları göre kira bedelleri biraz daha yüksek olmalarına rağmen doluluk oranı % 10 
daha fazla.  
 
Yeşil binalarda gün ışığından mümkün mertebe daha fazla yararlanılması amaçlanıyor. Araştırmalara 
göre gün ışığı yoğunluklu aydınlatılan okullarda öğrencilerin performansı daha yüksek, alışveriş 
merkezlerinde %40 daha fazla alışveriş yapılıyor. Gün ışığı ile aydınlatılan hastanelerde hastalar biraz 
daha çabuk iyileşiyor.  
 
LEED aslında bir ürün ve sistemle ilgili değil, binayı komple ele alarak bir derecelendirme yapıyor. 
Başvurular “online” olarak yapılıyor. LEED, ABD’de tüm hükümet tesisleri için zorunlu, diğer yapılar 
için bazı eyaletlerde zorunlu, zorunlu olmayan eyaletlerde bile bazı belediyeler zorunlu kılıyor. Buna 
karşılık yeşil binalara bazı teşvikler ve vergi indirimleri sağlanıyor.  
 
Bu beş kriter altında 32 kredi var, LEED’in, binanın türüne göre farklı programları var: Yeni binalar 
veya büyük yenilemeler, alış veriş merkezleri, konutlar, okullar, “çekirdek ve kabuk” denilen, yani 
sadece çekirdeği ve kabuğu, iskeleti tamamlanmış binalar, kampüsler ve mevcut binalar. Sadece 
Burada anlattığım yeni binalar için 32 kredi var. Bunun altında toplam 69 puan alabiliyorsunuz. 26-32 
arası puan aldığınızda sertifikalanmış oluyorsunuz. 33-38 puan aldığınızda gümüş, 39-51 puan 
aldığınızda altın, 52-69 puan aldığınızda ise platin seviyesinde sertifikalandırılmış oluyorsunuz.  
 
Her kredinin ağırlıklı olarak çevresel faydalara hitap eden bir amacı var. Bu amaca ulaşmak için hangi 
koşullar gerektiği ve bu gereklerin ne tip teknoloji ve stratejilerle karşılanabileceği tariflenmiş durumda. 
Bu kriterlerden ayrı olarak kriterlere bağlı önkoşullar var. Bunlar koşulsuz uymanız gereken 
uymadığınız taktirde sertifika alamadığınız uymanız halinde herhangi bir puanın söz konusu olmadığı 
koşullar. 
 
 
5.1. Sürdürülebilir Çevre 
 
Sürdürülebilir çevre derken öncelikle binanın seçilen yeri ile ilgili çevreye etkiyi ve toplumsal yaşama 
etkiyi minimize etmek hedefleniyor. ABD’de yollar, köprüler ve diğer mimari yapılar 1992’den 2003 
yılına kadar %24 artmış ve bütün toprağın %6’sını kaplamıştır, araç kullanımı 1970 ile 2002 arasında 
üç kat artmış. Araçlar, sera gazı emisyonlarının %20’sini, binalar %30’unu oluşturuyor.  
 
5.1.1. Ön Koşul: İnşaat Faaliyeti Kaynaklı Kirlilik Önleme 
 
Sürdürülebilir çevre konusundaki ön koşul; inşaat faaliyetinden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi, inşaat 
faaliyetleri esnasında toprağın erozyonunun ve sedimantasyonunun önlenmesi.  
 
İnşaat esnasında toprağın oturmuş olan yüzeyini kaldırıyorsunuz, bu yüzeyi kaldırdığınızda, toprağın 
yağmur sularının etkisiyle erozyona uğraması, havaya karışması ve havayı kirletmesi söz konusu 
olabiliyor. Toprağın, yağmur suları ile erozyona uğramasının bir diğer sonucu da, sularla taşınırken 
çökelip kanalizasyona giden kanalları tıkamasıdır. Bu nedenle bir errozyon ve sedimantasyon kontrol 
planı yapılması gerekir. 
 
5.1.2. Kredi1 Saha Seçimi 
 
Saha seçimi, binanın tarım alanlarına yapılmaması, sulak alanlardan belirli bir mesafede olması 
gerektiği gibi biraz da yerel kanunlarla belirleniyor. 
 
5.1.3. Kredi 2 İmar Yoğunluğu ve Toplum Bağlantısı 
 
ABD’de yeni yapıların mümkün olduğu kadar mevcut bina alanlarında, yani yapılaşmanın olduğu 
alanlarda yapılması isteniyor, bakir alanların bozulmaması isteniyor. Binanın kapladığı alanda ne 
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kadar metrekare alan yaratıldığı yani kat sayısı da belirleyici bir etken ki bu biraz da yüksek binaların 
yapılmasını teşvik ediyor. 
 
Binanın bulunduğu yerin toplum bağlantısı açısından bir takım servislere yakınlığı gerekiyor; banka, 
postane, çiçekçi, lokanta gibi günlük yaşamda ihtiyaç duyulan hizmetlerin, binadakiler tarafından 
kolaylıkla ulaşabilecekleri mesafede olması lazım. Burada amaç bunlara yaya ulaşım mesafesinde 
olmak. 
 
5.1.4. Kredi 3 Kahverengi Alanların Kullanılması ve Değerlendirilmesi 
 
Kahverengi alandan kastedilen; zehirli atıklarla değil ama ağırlıklı olarak endüstriyel atıklarla kirletilmiş 
alanlardır. Böyle bir kahverengi alanda bina inşa ediyorsanız o alanı iyileştirdiğiniz için size yine bir 
puan veriliyor. Tabii ki birtakım bağımsız kuruluşlar tarafından kahverengi alanların belirlenmiş olması 
lazım.  
 
5.1.5. Kredi 4 Alternatif Ulaşım 
 
Binanın trafik yüküne mümkün mertebe az yük getirmesi isteniyor. Bunun için çeşitli stratejiler olabilir; 
binayı toplu taşıma araçlarına belli yakınlıklarda yapabilirsiniz, metro istasyonlarına otobüs duraklarına 
yakın olabilir, bisikletlere özel park alanı ayrılarak, bisiklet kullanıcıların duş alabilecekleri, üstlerini 
değiştirebilecekleri yerler tahsis edilerek, bisiklet kullanımı teşvik edilebilir. Türkiye’de de 
yaygınlaşmaya başlayan hibrit araçlar, onlara özel park alanları ayrılarak, yakıt doldurabilecekleri 
istasyonlar kurularak teşvik edilebilir. Bizdeki personel servisleri gibi ortak taşıma araçları teşvik 
edilebilir. 
 
5.1.6. Kredi 5  Açık Alanların Düzenlenmesi 
 
Bu krediden hedeflenen mevcut doğal alanların korunması, hasarlı alanların tamir edilmesi, biyo 
çeşitliliğin teşvik edilmesidir. Bu amaçla binanın yapılacağı arsada açık alanların maksimizasyonu ve 
buraların yeşillendirilmesi hedeflenmektedir. 
 
5.1.7. Kredi 6 Yağmur Suyu Tasarımı 
 
Yağmur suyunun büyük miktarı toprak tarafından emilir. Toprağın doygunluğundan sonra veya 
toprağın emiliminin az olduğu yerlerde kalan yüzey suları kanalizasyona, nehre veya başka bir 
mecraya gider. Siz oraya bina yaptığınızda, toprağın geçirgenliğini azaltıyorsunuz. Dolayısıyla yağmur 
suları toprağa süzülemiyor, kanalizasyona gidiyor, yani yaptığınız bina ile kanalizasyon sistemine ilave 
bir yük getiriyorsunuz. Bu kredideki amaç; binanın bu etkisini minimuma indirmek, yani suyun mümkün 
olduğu kadar toprağa karışmasını temin etmek ya da yağmur sularını toplamak, mümkün mertebe 
şebekeye vermemek veya askıda katı partikülleri tutarak vermek, böylelikle sedimantasyon, çökelme 
nedeniyle tıkanmaların önüne geçmek. 
 
5.1.8. Kredi 7 Isı Adası Etkisi 
 
Aynı coğrafyada yapılaşmanın olduğu yerdeki hava sıcaklığı, yapılaşmanın olmadığı yerdeki hava 
sıcaklığından iki-üç derece daha yüksek. Binalar gün boyunca güneş enerjisini emerek daha sonra ısı 
enerjisi olarak yayıyorlar. Mümkün mertebe bina yüzeyleri ve çatılarının güneş ışınlarını absorbe 
etmeyip yansıtacak malzemelerden kaplanması lazım. Çatıların bitkilerle kaplanıp yeşil çatı haline 
getirilmesi de öneriliyor. Bunun yağmur sularının toplanması veya ısı yalıtımı gibi konularda da faydası 
var.   
 
5.1.9. Kredi 8 Aydınlatma Kirliliği 
 
Sürdürülebilir çevre konusunda son kredi aydınlatma kirliliği alanında. Özellikle büyük şehirlerde hava 
ne kadar açık olursa olsun, ortamın çok aydınlık olması nedeniyle gece yıldızları göremiyorsunuz. 
Bunun doğal yaşama etkileri hakkında çok kesin bilgiler olmamasına rağmen neticede doğal yaşamın, 
gece koşullarının bozulduğu bir gerçek. Aydınlatma kirliliğinin azaltılması için; binanın iç 
aydınlatmasının dışarıya sızmayacak şekilde tasarlanmış olması lazım. Belli bir saatten sonra emniyet 
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aydınlatmasının dışındakilerin kapanması lazım. Dış aydınlatmanın binanın sınırlarından taşmaması 
lazım. Bu kredi, aydınlatılması gereken yeri aydınlat, komşuyu aydınlatma diyor.. 
 
 
5.2. İkinci Kriter: Su Verimliliği 
 
Son yüz yılda su kullanımı, nüfus artışından 6 kat daha fazla artmış. Toprağa düşen yağışın %54’ünü 
insanlar tüketiyor. Dünya nüfusunun yarısı yeterli içme suyuna sahip değil. Yani su kıymeti ve yokluğu 
giderek artan yaşamsal bir kaynak. Dolayısıyla binaların su tüketimini azaltmak büyük önem taşıyor. 
Su tüketimi azaldığında kanalizasyona verilen atık su da azalıyor.  
Bu konuyu ilgilendiren üç kredi var. 
 
5.2.1. Kredi 1 Su Verimli Peyzaj 
 
Her yerin çimle kaplanması bizde çok yaygın bir uygulama haline geldi. Göze güzel görünüyor olabilir 
ama çim, çok fazla su isteyen bir bitki. İklim, coğrafya, su kaynakları ve potansiyelleri açısından ne 
derece uygun? Bu kriterlere göre bitki seçimi ve peyzaj anlayışı getirilmesi önem taşıyor. Sulama 
şeklinde de fıskiye ile sulamak yerine damla sulama işe yarayan bir tasarruf yöntemi. Sulama 
amacıyla biriktirilen yağmur sularının kullanılması, gri suyun kullanımı. 
 
5.2.2. Kredi 2  Yenilikçi Atık Su Teknolojileri 
 
Yağmur sularını biriktirip kullanmak, gri-su dediğimiz, binanın lavabo gibi yerlerden gelen sularını belli 
bir derece arıtarak kullanmak gibi uygulamalar da tüketim miktarını azaltabiliyor. LEED sistematiğinde 
azaltabildiğin tüketim miktarı, oranı derecelendirmiş, azaltabildiğin kadar puan kazanabiliyorsunuz.  
 
Atıkları kanalizasyona taşıyacak su miktarının azaltılması hedefleniyor. Tuvaletlerde mümkünse 
yağmur sularının veya gri suların kullanımı söz konusu. 
 
5.2.3. Kredi 3 Binanın Toplam Su Tüketimi 
 
Binanın toplam su kullanımının mümkün mertebe azaltılması da hedefleniyor. Tabii ki burada şebeke 
suları, yüzey suları kastediliyor. Artezyen kuyu da açsan da o da yüzey suyu, temiz su olduğundan bu 
amaca hizmet eden bir seçenek değil. Bu nasıl yapılabilir? Mümkün mertebe az su tüketen armatür 
seçimi, yağmur sularının biriktirilerek kullanılması gibi tüketimi kısan ve yeniden kullanımı mümkün 
kılan yöntemlerle..  
 
5.3. Üçüncü Kriter: Enerji ve Atmosfer 
 
Enerji performansı, LEED’ deki krediler içinde en kompleks ve en önemli sayılanı diyebiliriz. Aslında 
bizim sektörümüzü en fazla ilgilendirenlerden kriterlerden birisi de bu. Çünkü elektrik üretimi doğaya 
çok zarar veriyor. Sadece hidrokarbonların yakılması ile değil, kömür madenciliği bile ciddi bir kirlilik 
yaratıyor ve insan sağlığını kötü etkiliyor. Doğalgazda NOx atıyorsunuz, nükleerden enerji üretiminde 
radyoaktif atıklar gibi pek çok sorun var, hidroelektrik santraller doğal yaşamı, iklimi etkiliyor. Özetle 
elektriği hangi yöntemle üretirseniz üretin, bir ölçüde doğaya olumsuz etkisi var. Bu kriter altında 
mümkün olduğu kadar enerji veriminin optimize edilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının 
artırılması, ozona, sera etkisine zarar veren gazların azaltılması öngörülüyor.  
 
5.3.1. Ön Koşul 1 ve Kredi 3 İşletmeye Alma – İleri Seviyede İşletmeye Alma 
 
Bu kriterde üç ön koşul var: birincisi “commissioning” dediğimiz şey, bizde “işletmeye alma” deniyor 
ama bana göre bu ifade “commissioning” sözcüğünü tam olarak karşılamıyor. “Commissioning”, kalite 
doğrulayarak, uygunluğunu onaylayarak işletmeye almadır. Yani sadece bir şeyi açarak-kapayarak bir 
sistemi çalıştırmaya başlamak değil. Bu anlamda işletmeye alma sürecinde mal sahibinin 
beklentilerinin tanımlanmış olması lazım. Tasarım grupları, bu beklentileri dikkate alarak tasarımın 
esaslarını nasıl belirlediklerini dökümante etmiş olmaları lazım. İşletmeye alacak, kaliteyi doğrulayacak 
kişinin de, uygulamada mal sahibinin beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığını gözeterek kontrollerini 
yapması lazım.  
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Bu standart işletmeye alma uygulamasının dışında “İleri-İşletmeye Alma” (advance commissioning) 
prosedürü var. Standart olan prosedür, zorunlu koşul, yani onu yapınca puan almıyorsunuz. Ama ileri 
işletmeye almada puan kazanıyorsunuz.  
 
İleri işletmeye alma görevini yerine getirecek kişi, mimarın, müteahhidin elemanı olamaz. Bağımsız bir 
üçüncü şahıs veya yatırımcının bünyesinde olması, en az iki kez bu işi icra etmiş olması gerekiyor. 
Binanın kullanım kitapçığını hazırlaması gerekiyor, bunun eğitiminin verilmesi gerekiyor. Düşünün ki 
cep telefonunun bile kullanım kitapçığı var. Bu kadar karmaşık sistemler zinciri oluşturup nasıl 
işletileceğine dair bir rehber hazırlamamanız karışıklık yaratır. O enerji sistemlerini kullanacak kişilerin 
eğitilmesi lazım. Bunları yapınca ileri derecede işletmeye almayı yapmış oluyorsunuz. 
 
LEED binanın enerji kullanan sistemlerinin işletmeye alınması gerekli kılıyor ama diğer sistemlerin de 
böyle bir süreçten geçirilmesini tavsiye ediyor.  
 
5.3.2. Ön Koşul 2 ve Kredi 1 Minimum Enerji Performansı ve Enerji Performansının Optimize 

Edilmesi 
 
İkinci ön koşul: Minimum enerji performansı. Burada Ashrae 90/-1 2004’e atıfta bulunuluyor. Binanın 
bulunduğu iklim zonuna göre ısı geçirgenlik katsayıları, cihazların kabul edilebilir minimum enerji 
performansları, yalıtım kalınlıkları gibi şeyler tanımlanmış. Ashrae 90/-1 2004’e göre iklimlendirme, 
aydınlatma, yalıtım, sıcak su ve asansör gibi diğer elektrikli cihazlarda minimum enerji performansı 
tutturulması gerekiyor. 
 
Bunun bir ileri aşaması var; enerji performansının optimize edilmesi. Yani kabul edilebilir minimum 
performansa göre daha az enerji kullanılması. Genel olarak simülasyon programlarıyla hesaplanıyor. 
TTMD’nin eğitimini verdiği Carrier’in HAB programı bu simülasyonu yapabilen, USGB’nin kabul ettiği 
üç-dört programdan biri. Bina mimarinizi programa yüklüyorsunuz, Ashrae 90/-1 2004’ün G ekinde bu 
simülasyonun nasıl yapılacağı tarifleniyor. Binanızın standartta belirtilen minimumlarla yapıldığı 
varsayılıyor, binayı simüle edip yıllık bir enerji harcaması çıkarıyorsunuz, biz buna temel bina (base 
line building) diyoruz; sonra binanın inşa edildiği yönün olaya etkisini çıkarmak üzere, bu binayı dört 
kez 90 derece döndürüyorsunuz. Bu dört hesaplamanın ortalamasını alıyorsunuz, o binanın Ashrae 
90/-1 2004’e göre yapılmış olsaydı harcayacağı, yönden bağımsız, enerji kullanım maliyeti çıkıyor. 
Sonra sizin binanızın konumu ve uygulamayı düşündüğünüz parametrelerle, 8760 saat, yani bütün bir 
yıllık enerji tüketimine denk bir simülasyonu yapıyorsunuz.  
 
Yıllık enerji harcamanızı buluyor, kıyaslıyorsunuz. İki puan alabilmeniz için en azından %14 daha az 
harcıyor olmanız lazım ve %14’ten sonra az harcadığınız her %3.5 için ilave puan alabiliyorsunuz, 
%42.5 daha az harcıyorsanız 10 puan alabiliyorsunuz. Burada entegre tasarımın önemi ortaya çıkıyor; 
simülasyonda binayı dört yöne çeviriyorsunuz ama, sizin kendi binanızın yönü sabit, o yönü doğru 
seçmek çok önemli, binanın mimarisi, gün ışığının doğru kullanılması, cihaz, sistem, malzeme seçimi, 
bütünleşik bir tercih. 
 
5.3.3. Ön Koşul 3 ve Kredi 4 Soğutucu Gaz Yönetimi 
 
Öncelikle Temel Soğutucu Gaz Yönetimi diye ön koşul var. CFC’lerin kullanılmaması, Montreal 
protokolü ile zaten yasaklanmış durumda. Gazların ozona ve küresel ısınmaya doğrudan etkileri var. 
Bu akışkanları kullanan cihazların verimi ile ilgili dolaylı etkilerinin dışında, doğrudan atmosfere 
salınımından ötürü küresel ısınmaya direkt etkileri de var. Ozon giderim katsayısı (ODP) sıfır olan bazı 
gazların, küresel ısınma potansiyeli (GWP) var ve bu konuda sınırlandırmalar var. Bu akışkanların 
cihazın ömrü boyunca olacak etkisinin hesaplandığı formülde: değiştirilemez sabit olarak (default), bir 
cihazın yıllık gaz şarjının %2’si kadar sızdırma yapacağı ve ömrünün sonunda da içerdiği gazın 
%10’unun atmosfere bırakılacağı kabulü var. Cihazınıza şarj ettiğiniz gaz miktarı, Ashrae’de o cihazlar 
için tanımlanan ömür dikkate alınarak bir hesaplama yapılıyor ve bu değerin tanımlanan bir sınırın 
altında olması isteniyor.  
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5.3.4. Yenilenebilir Enerji Kullanımı 
 
Yenilenebilir enerji; güneş, rüzgâr, dalga hareketi (aslında dalga da rüzgar da güneşle ilintili doğal 
harekeler), baraj yapmadan biriktirmesiz hidroelektrik kullanımı, jeotermal kaynak olarak kabul ediliyor. 
Bu kaynaklardan elektrik üretmesi ve şebekeye geri beslemesi (net metering) ile -bizde şimdilik 
kojenerasyonlar dışında yok ama bildiğim kadarıyla çok yakında olacak- ürettiğin ve tükettiğin enerji 
arasındaki farkı ödüyorsunuz. LEED; binanın enerji tüketiminin %3.5’unu kendi imkânlarınla 
üretiyorsan, 1 puan alırsın, %7’sini üretiyorsan iki puan alırsın diyor. ABD’de ki uygulamalarda, kendin 
üretmesen de yeşil enerji üreten bir yerden enerji alıyorsan, bunu belgeleyebiliyor ve puan 
alabiliyorsun.  
 
5.3.5. Kredi 5 Ölçüm ve Doğrulama 
 
Bizde enerji verimliliği kanunu ve ona paralel çıkarılan enerji verimliliği yönetmeliği var, orada da enerji 
performansı artırıcı projeler yapılması ve bunların taahhüt edilmesi isteniyor. Bunlar ölçüm ve 
doğrulama ile çok ilintili. Bu tür kontratlar gündeme geldiği zaman, neyin nasıl ölçüleceği, hangi 
prosedürlerin kullanılacağı, doğrulamasının nasıl yapılacağı gibi soru işaretleri de gündeme gelecek. 
Bu konuda uluslararası performans ölçümü ve doğrulama protokolü mevcut. LEED’ de puan 
alabilmeniz için, bu protokolde söylendiği şekilde ölçme metodları ve araçlarının kurulmuş olması 
lazım. 
 
5.4. Dördüncü Kriter: Malzeme ve Kaynak Kullanımı 
 
Bu kriterdeki temel amaç kullanılan malzeme miktarını azaltmak. Malzemelerin sadece enerji ve 
hidrokarbonlar açısından olumsuz etkisi yok, bunların üretilmesi, taşınması, depolanması gibi 
süreçlerinin bir maliyeti ve çevreye olumsuz etkileri var. Daha az malzeme kullanımı, daha az çevresel 
etkiye sahip malzemelerin kullanımı ve bina atıklarının azaltılması isteniyor. 
 
5.4.1. Ön Koşul: Geri Dönüştürülebilir Malzemelerin Saklanması ve Toplanması 
 
Geri dönüştürülebilir malzemelerin saklanması, toplanması. Ama bu sadece binanın kullanma 
esnasında değil, binanın inşasından başlayarak geri dönüştürülebilir malzemelerin saklanması 
toplanması şeklinde tanımlanmış. Mesela, bu malzemelerin toplanması için ne kadar alan ayırıyorsun, 
kimlerle kontrat yapıyorsun gibi bilgilerin tanımlanması isteniyor. 
 
5.4.2. Kredi 1:  Binanın Tekrar Kullanımı 
 
Binadaki malzemelerin tekrar kullanılması, duvarların, döşemelerin, asma tavanların tekrar 
kullanılması şeklinde olabilir. Eski binanın ne kadarının tekrar kullanımını sağlamışsanız ona göre 
puan alıyorsunuz. Binanın komple tekrar kullanılması da olabilir. 
 
5.4.3. Kredi 2:  İnşaat Atığı Yönetimi 
 
İnşaat, harfiyat ve arazi temizleme atığının çöp alanları dışında başka bir yerde kullanımı, geri 
dönüştürülebilir, kazanabilir kaynakların tekrar üretim sürecine kazandırılması. Tekrar kullanılabilir 
malzemelerin uygun sahalara yönlendirilmesi. 
 
5.4.4. Kredi 3:  Malzeme Tekrar Kullanımı 
 
Malzemelerin tekrar kullanımında, bir tahta kapıyı alıp yeni yapıda ahşap bir resepsiyon masasına 
dönüştürebileceğiniz gibi başka yapılardan çıkma malzeme de kullanabilirsiniz. Binada kullanılan 
toplam malzeme bedelinin ne kadarı yeniden kullanıma ait ise tanımlanan oranda puan alınıyor. 
 
5.4.5. Kredi 4:  Geri Dönüştürülmüş Malzeme  
 
Mesela alüminyumun cevherden itibaren son malzemeye gelebilmesi için harcanan enerji, geri 
dönüşümün beş katı. Ne kadar geri dönüştürülmüş malzeme kullanırsanız o kadar enerji tasarruf etmiş 
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oluyorsunuz. Geri dönüştürülmüş malzeme oranı; örneğin demirde çelikte %20 mertebelerinde. Diğer 
malzemelerde de geri dönüşüm oranının yükselmesi lazım. 
 
5.4.6. Kredi 5:  Yerel Malzeme Kullanımı 
 
Ocaktan çıkarıldıktan sonra o malzemenin işlenmesinin, nakliyesinin belli bir mesafede olması 
isteniyor. Bu kredi ile hem yerli ekonominin desteklenmesi, hem de nakliye mesafelerinin kısaltılması 
amaçlanıyor. ABD büyük bir yüzölçümüne sahip olduğu için bu mesafe 800 km olarak tanımlanmış. 
Binanın toplam malzeme miktarının belli bir oranını yerel malzeme olarak kullandığınızda puan 
veriliyor. 
 
5.4.7. Kredi 6: Hızla Yenilenebilir Malzeme Kullanımı 
 
Ayrıca ayçiçeği, buğday, bambu kamışından yapılmış suntalar gibi hızla yenilenebilir malzeme 
kullanımı öneriliyor. Yün de, yalıtım malzemesi olarak kullanılabiliyor. Hızla yenilenebilir malzeme, 10 
yılda yerine gelen malzeme demek. 
 
5.4.8. Kredi 7:  Lisanslı Ahşap 
 
Bir de sertifikalı lisanslı ahşap kullanımı var. ABD’de, Avrupa’da çoğu yerde Dünya Ormancılık 
Birliğinin, sadece ağaçla ilgili değil, oradaki çalışma koşullarını, işçilik koşullarını düzenleyen kuralları 
var, ona uygun üretilen ahşaba sertifika veriliyor. Binalarda kullanılan ahşapların bu sertifikalara haiz 
olması halinde puan alıyorsunuz. 
 
5.5. Beşinci Kriter: İç Ortam Kalitesi 
 
Buraya kadar olan kriterler ve krediler, daha çok binanın yatırım ve işletme maliyetlerini 
ilgilendiriyordu. Bu kriter ise binada yaşayan insan faktörü ile ilgili. ABD’deki istatistiklere göre -
dünyadaki tüm kentler için de yaklaşık değerlerde olduğunu sanıyorum- insanlar yaşamlarının %90’ını 
iç mekânda geçiriyor. EPA araştırmaları iç ortamdaki hava kirliliğinin dış havaya oranla iki ila beş katı 
daha fazla olduğunu gösteriyor ki bu oran, on kata kadar çıkıyor.  
 
ABD’de 17 milyon kişi astım, 40 milyon kişide alerjik rahatsızlıklar var. Dikkat edin, alerji bizde de -
özellikle çocuklarda- çok artıyor. Tüm bunlar iç ortam hava kalitesinden kaynaklanıyor. Bu kriterin 
amacı; iyi bir iç mekân hava kalitesi temin etmek, bina içi kirletici kaynakları ortadan kaldırmak veya 
azaltmak, termal konforu sağlamak, termal koşullarla aydınlatma üzerinde bireylerin kontrol 
edebilirliğini artırmak ve bina içindeki insanların dışarı ile ilişkilerini koparmamak.  
 
5.5.1. Ön Koşul 1 ve Kredi 2: Minimum IAQ Performansı ve Taze Havanın Arttırılması 
 
İç ortam kalitesi açısından, hava miktarı ile ilgili krediler var. Bu kredinin ön koşuluna göre; Ashrae 62/-
1 2004’te tanımlanan taze hava miktarlarının içeriye verilmesi gerekiyor. Bu hava miktarını %30 
artırırsanız bir puan alıyorsunuz. Ashrae 62/-1 2004 versiyonu bir önceki versiyona göre taze hava 
miktarını enerji tasarrufu gerekçesiyle %50 civarında azaltmıştı. Bu miktarın yetersiz olduğu yönünde 
bir takım tartışmalar vardı. LEED de bu azaltılan %50’den hiç olmazsa bir %30 artmasını teşvik ediyor. 
Bir önceki değerin %65’i demek.  
 
5.5.2. Kredi 1: Taze Hava Girişinin İzlenmesi 
 
Taze hava girişini tasarımda artırdınız ama gerçekten bu hava miktarı tüm zamanlarda içeriye veriliyor 
mu? İç ortam kalitesinde bozulma olması olasılığının; metrekare başına kişi yoğunluğuna göre, yoğun 
bölgelerde karbondioksit sensörleri ile, yoğun olmayan bölgelerde taze hava beslemesinin ölçülerek 
izlenmesi öngörülüyor.  
 
5.5.3. Ön Koşul 2:   Çevresel Sigara Dumanı Kontrolü 
 
Yeşil bina, bina içinde sigara içilmesini yasaklamıyor. Sigara içilen odanın sızdırmaz olması, belli bir 
vakumun sağlanması, egzosun direkt bağımsız olarak dışarı atılması gibi koşullar çerçevesinde bina 
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içinde sigara içilmesine izin veriyor. Ama tercih olarak bina içinde sigara içilmeyecekse, bina dışında 
sigara içilecek yerlerle ile ilgili bir takım kısıtlamalar var. Bizdeki en yanlış uygulama da burada. Bina 
içinde içilmiyor, binanın hemen dışında kapı önünde içilebiliyor. Oysa bina dışında sigara içme 
alanlarının, binanın tüm açıklıklarına, kapı, pencere, hava alış ağızları, mal yükleme boşaltma 
alanlarına en az 8 metre uzakta olması lazım. 
 
5.5.4. Kredi 3:  İç Hava Kalitesi Yönetim Planı 
 
İç hava kalitesinde bir başka kredi; inşaat safhasında iç hava kalitesinin oluşturulması. Bu kredi ile 
hem inşaatta çalışanlar açısından hem de inşaat safhasından itibaren oluşacak bir takım kirliliklerinin 
olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilmek amaçlanıyor. İç hava kalitesi yönetim planı yapılması 
gerekiyor. Havalandırma kanalları ağızlarındaki menfezlerinin inşaat safhasında kapatılması, klima 
santrali inşaat safhasında kullanılacaksa filtre kullanımı, inşaat safhasında nem alabilecek 
malzemelerin nem almayacak şekilde muhafaza edilmesi, daha sonra küflenme ile oluşacak 
olumsuzlukların önüne geçilmesi gibi uygulamalar öngörülüyor. 
 
İç hava kalitesi yönetim planına göre, bina kullanılmadan önce taze hava ile yıkanması gerekiyor ki 
inşaat safhasında oluşan zararlı kimyasallar bertaraf edilebilsin. 
 
5.5.5. Kredi 4 ve 5:  Düşük Emisyonlu Malzeme Kullanımı ve VOC sınırlandırması 
 
VOC (volatile organic component) - alçak basınçta buharlaşan kimyasallar. Bunlar havadaki oksijenle, 
güneş ışığı ile reaksiyona girip düşük seviye ozon gazı üretiyor. Fotokopi makinaları, printerler, tüplü 
bilgisayarlar bu ozonu direkt üretebilen cihazlar ve bu ozon gazı da kanserojen. Binada kullanılacak 
yapıştırıcı, boya, vernik, sızdırmazlık elemanları, halılar açısından VOC salınımı konusunda 
sınırlandırmalar var. 
 
Tahta malzemelerde, özellikle sunta yapımında kullanılan ve kanserojen olan üre formaldehitin 
kullanılmaması gerekiyor. Bina içinde tıpkı sigara odaları gibi sızdırmaz, vakumu ve direkt egzosu 
bulunan yazıcı, fotokopi cihazı odaları olması gerekiyor. 
 
Binanın temizliğinde kullanılan temizlik kimyasalları hakkında; hem bu malzemelerin emisyonları 
açısından neler olabileceği konusunda, hem de nerelerde muhafaza edilebileceğine dair bir takım 
sınırlandırmalar var. 
Malzemeden kaynaklanan veya bina içinde kullanılan araçlardan oluşabilecek insan sağlığına 
olumsuz etkilerin minimuma indirilmesi ile ilgili sınırlandırmalara uyarsanız puan alıyorsunuz. 
 
5.5.6. Kredi 6: Aydınlatma ve Isıl Konforun Kontrol Edilebilirliği 
 
Sistemlerin insanlar tarafından kontrol edilebilirliği de puan alınan bir alan. İnsanlar bireysel olarak 
kullandığı alanlarda aydınlatma ve ısıl koşulları kendileri kontrol edebildiğinde mutlu oluyor. İhtiyaç 
duyduğu kadar ve ihtiyaç duyduğu zamanlarda kullanıp, kapatabilmesi, ayrıca bu sistemlerde de enerji 
tasarrufu sağlayabiliyor. Aydınlatmada bireysel kullanıcıların %80’i, ısıl koşullarda %50’si kontrol 
edebiliyorsa puan alıyorsunuz. Genel mahallerin de aydınlatma kontrolü, termal kontrolü gerekiyor 
tabii ki. 
 
5.5.7. Kredi 7: Termal Konfor 
 
Binadaki termal konfor koşullarının tasarım safhasında ASHRAE 55-2004 e uygun olarak tasarlanmış 
olması ve bina kullanımından itibaren 6 – 18 ay sonra yapılacak bir anket ile, bina sakinlerinin e az 
%80 inin termal koşullardan memnun olduklarının görülmesi gerekiyor. Memnuniyet daha düşük ise 
düzeltici önlem alınmalı. 
 
5.5.8. Kredi 8: Gün Işığı ve Manzara 
 
Mümkün mertebe gün ışığından yararlanabilmek gerekiyor. Alanın %75’inin tanımlanan miktarda gün 
ışığı ile aydınlatılabiliyor olması lazım. Bunun ayarlanması, tasarım safhasında simülasyon ve diğer 
ölçümlemelerle yapılabiliyor. 
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Binadaki insanların %75’inin dışarıyı görmeleri gerekiyor, bu rahatlık hissi veriyor. Bunları sağlarsanız, 
puan alıyorsunuz. 
 
5.6. Yeşil Bina Konseptine Uygun Tasarım Yenilikleri 
 
Kriterler altındaki krediler bunlar ama bunların dışında kredilerde tanımlanmamış iki unsur daha var: 
Tasarımda yeşil bina konseptine uygun bir yenilik getiriyorsanız, kabul edilmesi durumunda bundan 
puan alabiliyorsunuz. Son olarak ekibinizde LEED AP (Acredite Professional) varsa buna da bir puan 
veriliyor. 
 
Bazı kriterler birbirleri ile çelişiyor gibi görünebilir: Örneğin bir taraftan yeşillendirme yap, öte yandan 
suyu az kullan deniyor. Burada bütün mesele her bir kriteri birbiri ile ilişkili olmaksızın ele alamayacak 
oluşunuz. Yani yeşil bina, entegre bir tasarım. Alışkın olduğumuz bina yapım süreçlerinin dışında bir 
süreç tanımlıyor. Genelde mimar, mimari tasarımını tamamlar, ardından mekanikçi mekaniğini, 
elektrikçi elektriğini yapar, peyzajcı bina bittikten sonra bina çevresini düzenler, yeşillendirir. Yeşil bina 
böyle yapılamaz. Tüm ilgili grupların proje aşamasında mal sahibinin başkanlığında bir araya gelip 
sistemleri optimize etmesi lazım. Binanın yönünü böyle oturtursam enerji kullanımına etkisi nasıl olur, 
bu kadar açık alan yapsam, peyzajını böyle yapsam ne kadar su tüketilir? Ama her disiplin kendisini 
ilgilendiren kriterleri diğer disiplinlerden bağımsız olarak yerine getirmeye uğraşırsa yeşil bina 
konseptini tutturmanız çok zor. 
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ÖZET 
 
Günümüzde küresel ısınmanın getirdiği sorunlar neticesinde karbon dioksit salınımlarını azaltmanın 
yolları giderek önem kazanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre binalar dünyadaki karbon dioksit 
salınımının %40’ından sorumludurlar. Bu sebepten ötürü, binaların karbon salınımlarını azaltmaya ve 
çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmeye yönelik ortaya konulmuş yeşil bina sistemleri dünya 
çapında hızla gelişmektedir. Bunlar arasında en yaygın olanları ABD çıkışlı LEED ve İngiltere çıkışlı 
BREEAM bina sertifikalandırma sistemleridir. Her iki sistemin de ortak amacı insanların kendilerine 
yeni yaşama ve çalışma yerleri yaratırken bir sonraki nesillerin hayatlarını kötü yönde etkileyecek 
ürünlerden ve uygulamalardan kaçınmalarını sağlamaktır. Temelde aynı amaçla ortaya çıkmış bu 
sistemler arasındaki metotsal hesaplama farklılıkları nedeniyle aynı bina için LEED’e veya BREEAM’e 
göre yapılan değerlendirmeler farklı sonuçlar verebilmektedir. Dolayısıyla yatırımını bu sistemlerle 
tescilli yeşil bina yapmak isteyen bir yatırımcıyı dikkatli yapılması gereken bir seçim beklemektedir. Bu 
raporun da ortaya koyduğu gibi, LEED veya BREEAM sertifikalandırma sistemlerine uyum içinde 
yapılacak tasarımların yatırımcıya getireceği finansal yük tahmin edildiği kadar ağır olmamaktadır. İlk 
tasarım aşamasında yeşil bina düşüncesiyle yola çıkılmış projelerin, LEED veya BREEAM sertifikası 
alması sadece bir takım basit yöntemlerin izlenilmesiyle mümkün olacaktır. Her iki sistemin de 
uygulamasındaki zorluklar tüm ülkeler için ortaktır. Sonuçta bu sistemler alışılagelmiş ürün ve 
uygulamaların çevresel boyutunu düşünerek değiştirilmesini amaçlamaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: LEED, BREEAM, sürdürülebilirlik, yeşil bina, sertifika, değerlendirme, küresel 
ısınma 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Due to the environmental problems arising from global warming, ways to decrease carbon dioxide 
emissions is become ever more important. According to various studies, buildings are responsible for 
approximately 40% of overall CO2 emissions in the world. Due to this fact, green building certification 
systems that aim to reduce the carbon emissions of the buildings and the negative impact of building 
construction on the environment are being developed worldwide. Two of the most known green 
building certification systems are US based LEED and UK based BREEAM. Both systems share the 
common goal of making industry professionals avoid the products and implementations that may 
negatively affect the quality of life of future generations, while they create living and working 
environments for all of us. While sharing the same basic principles, a building assessed using LEED 
may give different results than an assessment made by BREEAM due to some of the differences in 
calculation methods.  Therefore an investor who wishes to get certified must select the right system for 
his/her building. As this report outlines, the cost of certification does not have to have a big impact in 
the overall project budget if the considered green building certification system principals have been 
incorporated in the building design starting at conceptual stage. The difficulties in implementing these 
systems exist and are common for many countries because these systems’ main goal is to transform 
the construction industry towards a more sustainable way of thinking. 
 
Key Words: LEED, BREEAM, sustainability, certification, green buildings, assessment, global 
warming, eco-friendly buildings 
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1. GİRİŞ 
 
İçinde bulunduğumuz on-yılda, LEED ve BREEAM gibi yeşil bina değerlendirme sistemlerinin 
kullanımında hızlı bir artış olduğunu görmekteyiz. Dubai gibi bazı ülkelerde, bu sistemler yeni yapılan 
binalar için zorunlu hale gelmeye başlamıştır. Bu sistemlerin kullanımı tüm dünyada yaygınlaştıkça, 
yatırımcıların önüne çıkacak sorulardan birincisi, projeleri için hangi metodu seçmeleri gerektiğidir 
 
Yapılması düşünülen bir yeşil bina için hangi değerlendirme sisteminin seçileceğini belirlemek önemli 
bir karardır. Yanlış seçilmiş bir sistem, uygulanabilirlik ve maliyet yönünden bir takım sıkıntılar 
getirebilir ve hem inşaatın bütçesini hem de tasarım kalitesini negatif yönde etkileyebilir. Öte yandan 
doğru sistemin uygulanması ile tasarım kalitesi yükselebilmekte, binanın oluşumunda çevreye verilen 
zarar en aza indirilebilmekte ve de bina sakinleri için daha sağlıklı yaşam koşullarının egemen olduğu 
bir bina ortaya çıkabilmektedir. 
 
1990 yılında BREEAM’ in İngiltere’de ortaya çıkmasından sonra 1998’de Amerikan kökenli LEED 
sertifika sistemi oluşturuldu. LEED’i sırasıyla 2003 yılında Avustralyalıların GreenStar’ı ve 2004’te 
Japon’ların CASBEE’si ile izledi ve zamanla diğer belli başlı ülkeler de kendi sistemlerini oluşturmaya 
başladılar. Başlangıçta amaç her ülkenin kendi yerel standartlarını, inşaat yöntemlerini, iklimsel 
verilerini ve kültürlerini gözeterek kendine özgü bir sistem oluşturmasıydı.. Ancak son yıllarda LEED 
ve BREEAM yaptıkları ataklarla uluslararası bir kimlik kazandılar ve Türkiye gibi kendine özgü yeşil 
bina değerlendirme sistemleri bulunmayan ülkelerde kabul görmeye başladılar. Hatta kendi 
sistemlerini çıkaran birçok ülke de, bu sistemleri taklit etmeye veya kendi ülkelerine uyarlamaya 
başladılar.  
 
Bu rapor ülkemizdeki inşaat yöntemleri ve yerel koşullar gözeterek LEED ve BREEAM arasındaki 
farkları çeşitli yönlerden ortaya koymaktadır.  
 
 
 
2. LEED BİNA DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 
 
Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından ilk defa 1998’de binaları sertifikalandırmaya başlayan 
LEED (Leadership in ENergy and Environmetal Design) değerlendirme sistemi inşaat sektörünün 
sürdürülebilirlik konusunda kendisini geliştirmesi amacıyla ortaya çıkmıştır. Amacı günümüzde inşaat 
sektöründe kullanılan malzeme ve yöntemlerin zamanla sürdürülebilirlik prensipleri gözeterek 
değiştirilmesi ve bu sayede doğaya en az şekilde zarar veren binaların yapılmasını sağlamaktır. 
Projenin tipine ve yapılacak binanın kullanım şekline göre uyarlanmış, şu anda yürürlükte ve 
planlanmakta olan toplam sekiz tane LEED sertifika kategorisinden birine başvurulabilir: [1] 
 

• Yeni Binalar ve Büyük Renovasyonlar 
• Var olan Binalar: Operasyon ve Bakım 
• Kurumsal İç Mekan 
• Bina Çekirdeği ve Kabuğu 
• Okullar 
• Alışveriş Merkezleri (planlanmakta) 
• Sağlık Kurumları (planlanmakta) 
• Evler (planlanmakta) 

 
Her kategorinin altında altı adet ana başlık bulunmaktadır: 
 

• Sürdürülebilir Arazi 
• Su Tasarrufu 
• Enerji ve Atmosfer 
• Malzeme ve Kaynaklar 
• İç Mekan Yaşam Kalitesi 
• İnovasyon 
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Bu ana başlıklar her kategori için aynı adı taşısalar da içerikleri kategoriden kategoriye farklılıklar 
göstermektedir. Örneğin; Sürdürülebilir Arazi ile konular Yeni Binalar kategorisinde oldukça geniş bir 
konu iken, Kurumsal İç Mekan kategorisinde beklenileceği üzere değerlendirmede daha az yer 
kaplamaktadır.   
 
2.1 LEED Değerlendirme Süreci 
 
LEED süreci, projenin Amerikan Yeşil Binalar Konseyine (USGBC) kaydının yapılmasıyla 
başlamaktadır. Daha sonra tasarım ve inşaat aşamalarında gerekli dokümantasyon toplanıp ön 
değerlendirme için USGBC’ye gönderilmektedir. Ön değerlendirme sonuncunda USGBC bazı krediler 
için proje takımından ek bilgi isteyebilir.  Proje takımının bilgileri 15 iş günü içerisinde toparlaması ve 
göndermesi gerekmektedir. Bunu takiben son değerlendirme yapılır ve sonrasında sertifika düzeyi 
belirlenerek ilgili gruplara bildirilir. Bu aşamada proje sahibi bu değerlendirme sonucunu kabul edebilir 
veya verilmeyen krediler için itiraz hakkını kullanabilir. İtirazlar sonuçlandıktan sonra, bina bu 
sonuçlara göre sertifikalandırılmış olur. 
 
Sertifikanın geçerliliği konusunda USGBC’nin bir sınırlaması yoktur. Yani sertifika bir kere alındıktan 
sonra tekrar alınması gerekmemektedir. Ancak sertifikanın hangi LEED versiyonundan alındığı 
sertifika üzerinde yazdığından zamanla demode olacaktır. Örneğin v2.1’den alınmış bir LEED 
sertifikasıyla 2009’dan alınmış bir sertifika arasında farklılıklar olduğu bilindiğinden 2009 versiyonlu 
sertifika daha fazla itibar görecektir..    
 
 
 
3. BREEAM BİNA DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 
 
İlk defa 1990 senesinde BRE tarafından ortaya çıkarılan BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method) yeşil bina değerlendirme sistemlerinin ilkidir. BREEAM sisteminin 
de aynı LEED gibi birçok kategorisi mevcuttur. Ancak bu kategorilerden çoğu İngiltere’nin koşulları 
düşünülerek geliştirilmiş sistemlerdir ve başka ülkelerde uygulanması oldukça sıkıntılıdır. Bunun için 
BRE 2008 senesinden itibaren BREEAM’ in uluslararası versiyonlarını piyasaya sürmüştür. 
Uluslararası BREEAM sertifikası Avrupa ülkelerinde şu bina tiplerine göre alınabilir:[2] 
 

• BREEAM Körfez Ülkeleri 
• BREEAM Avrupa: Ofisler 
• BREEAM Avrupa: Endüstriyel Binalar 
• BREEAM Avrupa: Alışveriş Merkezleri 
• BREEAM Avrupa: Toyota Satış Üniteleri 
• Bespoke (yukarıdakiler haricinde) 

 
Aynı LEED gibi yukarıdaki her kategorinin altında alt başlıklar bulunmaktadır: 

• Sağlık ve Refah 
• Enerji 
• Ulaşım 
• Su 
• Malzeme 
• Atık 
• Arazi Kullanımı ve Ekoloji 
• Kirlilik 

 
LEED’ de olduğu gibi bina tipine göre bu ana başlıkların içeriğinde değişiklikler olmaktadır. Aynı 
zamanda bina tipi puanlamadaki ağırlığı da değiştirmektedir. Örneğin Körfez ülkeleri için olan 
BREEAM versiyonunda su tasarrufu ile ilgili puanlarının değeri Avrupa için olan versiyonundan çok 
daha fazla olduğu görülmektedir.  
 
BREEAM’in Bespoke kategorisi altında, yatırımcının projesine özel bir sertifikalandırma sistemi 
oluşturulabilir. Bunun için yatırımcının BRE ile temasa geçmesi ve binanın özel koşulları açıklanıp 
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buna uygun değerlendirme kriterlerinin BRE tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Bu özellikle 
BREEAM’in mevcut kategorilerinden birine düşmeyen projeler için bir çözüm olarak sunulmaktadır. 
Ancak burada yatırımcı BRE ile tasarımın ilk aşamalarında temasa geçmelidir, çünkü projeye özel 
sertifikasyon sisteminin ortaya konulması ciddi bir çalışma ve zaman gerektirmektedir. Ayrıca bunun 
içi BRE’ye ekstra ücretler ödenmesi gerekmektedir. 
 
USGBC’nin LEED sisteminde projeye özel bir sertifikalandırma kategorisi yoktur. Ancak projeye özel 
durumlar için USGBC’ye Kredi Algılama İstekleri gönderilebilmektedir. Ayrıca kriterlerde bulunmayan 
konulardan İnovasyon kredisi alınmasına olanak veriliyor.  
 
3.1 BREEAM Değerlendirme Süreci 
 
BREEAM değerlendirme süreci de aynı LEED gibi projenin kaydının yapılmasıyla başlar. Ancak 
LEED’den farklı olarak burada yatırımcı firmanın, BREEAM denetçisi bir firma ya da şahıs ile 
anlaşması gerekmektedir. Denetçiler BRE tarafından eğitilmiş ve yetkilendirilmiş kişi veya kurumlardır. 
Binanın son değerlendirmesi bu denetçiler tarafından yapılmaktadır. LEED’de ise denetleme işini 
sadece USGBC yapmaktadır.  
 
Denetçi kurum ya da şahıs proje takımından aldığı bilgileri ve kanıt dokümanları inceleyerek BREEAM 
kriterlerine uygunluğunu test etmekle yükümlüdür. Denetleme işlemi sonunda BREEAM sertifika 
seviyesi belirlenir ve değerlendirme notları kalite kontrolünden geçmesi için BRE’ye gönderilir. 
Kontrolden geçen değerlendirme uygun bulunduğu takdirde bina sertifikalandırılır. 
 
 
4. LEED ve BREEAM ARASINDAKİ TEMEL FARKLILIK ve BENZERLİKLER 
 
4.1 Genel Kıyaslama 
 
Prosedürel genel bir kıyaslama Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre iki sertifika sistemindeki en büyük 
farklılık denetleme yetkisidir. Nitekim LEED’de denetleme yetkisi sadece USGBC’de iken, BREEAM’de 
bu yetki bağımsız BREEAM Denetçisi firma veya şahıslara verilmiştir. Ancak her iki sistemde de 
danışmanların kullanılmasına izin verilmiştir.   
 

 LEED BREEAM International 
Sertifikalandırma Kuruluşu USGBC BRE 
Başlangıç Tarihi 1998 1990 
Değerlendirmeyi Yapan USGBC Yetkilendirilmiş BREEAM 

Denetçileri 
Uzman Kişi / Kurum LEED Akredite Profesyoneller BREEAM Denetçileri 
Sertifika Seviyeleri Sertifika / Gümüş / Altın / Platin Geçer / İyi / Çok İyi / Mükemmel 

/ Olağanüstü 
Sertifika Ücretleri  $2,250 - $22,500 + Danışman* 

(Platin sertifika alınırsa sertifika 
ücreti geri ödeniyor) 

£1,500 + Denetçi + Danışman* 

Diğer Ücretler $220– Kredi Algılama İsteği 
$500– Değerlendirme sonucuna 
itirazlar 

Yok 

Kriterlerin Ağırlığı 2009 versiyonuna kadar ağırlık 
hesabı yok, 2009’dan sonra her 
alt başlığın ağırlığı yerel şartlar 
göz önünde bulundurularak 
değişiyor 

Avrupa ve Körfez olmak üzere, 
kriterlerin iki değişik ağırlık 
hesabı var. İleriki yıllarda 
Avrupa da kuzey-güne-doğu-
batı şeklinde ayrılacak 

Kriterlerin Yenilenmesi Gerektirdiğinde Her sene 
Sertifika Tipleri İnşaat sonrasında tek bir LEED 

sertifikası 
Tasarım ve İnşaat Sonrası 
olmak üzere iki tip sertifika 

Referans Dokümanlar $200 karşılığında herkese açık Sadece denetçilere açık 
 Tablo 1. LEED ve BREEAM Genel Kıyaslaması 
* İsteğe bağlı 
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4.1 Teknik Kıyaslama 
 
Referans Standartlar 
 
BREEAM ve LEED’in ortak yanı her iki sistemde de ağırlıklı olarak uluslararası kabul görmüş 
standartlara ve üçüncü kurumlar tarafından hazırlanan ideal yöntemlere (best practices) yer 
verilmesidir. Ayrıca değerlendirmenin yapılacağı ülkedeki veya şehirdeki yerel standartlar eğer baz 
alınan uluslararası standartlarla aynı seviyede veya onlardan daha katıysa yerel standart kullanılarak 
puanlama yapılmasına izin verilmektedir.  
 
Örneğin Mayıs 2008’de yenilenen TS 825’in bina kabuğu standardı eğer ASHRAE 90.1’in bina kabuğu 
standardından daha katı ise binanızı TS 825 e göre tasarlama seçeneğiniz vardır. BREEAM 
sisteminde, bu ve benzer kıyaslamaların yapılması için “Ülke Referans Tabloları” yayınlamaktadır. Bu 
tablolarda her ülke ve her kredi için geçerli sayılabilecek yerel standartlara yer verilmekte ve bu 
tablolar gerekli görüldüğünde yenilenmektedir. Ancak Türkiye BREEAM için yeni bir pazar olduğundan 
yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklerin incelenmesi ve İngiliz ve Avrupa standartları ile 
kıyaslanması henüz gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla Türkiye’de BREEAM almak isteyen bir yatırımcı 
halen uluslararası standartlara göre binasını tasarlamalı veya denetçi ve konunun uzmanı birisi ile 
birlikte standartların kıyaslamasını yapıp BRE’ye sunmalıdır ve kabul ettirmelidir.  
 
 
Puanlamadaki Farklılıklar 
    
Değerlendirme konularına göre LEED ve BREEAM’in kıyaslaması Tablo 2’de verilmektedir.  
 
 LEED BREEAM 
Genel   
Enerji tasarrufu   
Bina kullanım kılavuzu hazırlanması   
Arazinin tekrar kullanımı veya rehabilite edilmiş arazi   
İşletmede atıkların geri dönüşümüne yönelik alanlar ayrılması   
Yeşil alan maksimizasyonu   
Isı adalarının azaltılması   
   
Elektro-mekanik Sistemler   
Sistematik devreye alma (Commissioning)   
Minimum aydınlatma seviyeleri   
Aydınlatma konfor öğeleri   
Taze hava seviyeleri   
Termal konfor öğeleri   
Enerji tüketiminin gözlenmesi   
Işık kirliliğinin azaltılması   
Saha dışı yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi   
Yenilenebilir enerjilerin saha içinde kullanılması   
   
Su tasarrufu   
Su tasarrufu sağlayan vitrifye kullanımı   
Sızıntı sensörleri   
Su tasarruflu peyzaj kullanımı   
Su tüketiminin gözlenmesi   
   
Çevre Kirliliği   
CO2 salınımının azaltılması hesaplamaları   
İnşaat sırasındaki kirliğin önlenmesi   
Arazinin ekolojik değerinin hesaplanması   
Isı taşıyıcı akışkanların ozon tabakasına etkisinin azaltılması   
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NOx emisyonlarının azaltılması   
Yalıtım malzemelerin küresel ısınmaya etkilerinin azaltılması   
Sel riskinin azaltılması   
   
Malzeme   
Sürdürülebilir malzeme seçimi   
Geri dönüştürülen malzeme seçimi   
Bina iskeletinin ve kabuğunun tekrar kullanımı   
Yöresel malzeme temini   
   
İnsan Sağlığı ve Refahı   
Akustik performans   
Düşük uçucu organik bileşenli malzeme kullanımı   
Gün ışığı uygulamaları ve kamaşmayı önleyici uygulamalar   
Yüksek frekanslı aydınlatma   
İç mekanda hava kirliliğinin önlenmesi   
Tablo 2. LEED ve BREEAM Değerlendirme Konuları [3], [4] 
 
Görüldüğü üzere LEED ve BREEAM’in değerlendirme yaptığı birçok konu ortaktır fakat değerlendirme 
metotlarında farklılıklar gözlemlenmektedir. Örneğin enerji tasarrufu konusunda LEED direk olarak 
binanın enerji harcama potansiyelinin hesaplanmasını istemekte iken, BREEAM bunu CO2 
salınımlarına bağlamaktadır.  
 
Genel olarak yorumlandığında LEED’in bina sakinlerinin sağlığına ve konforuna biraz daha fazla önem 
verdiği, BREEAM’in ise daha çok binaların çevreye yaptıkları zararları en aza indirmeyi hedef aldığı 
söylenebilmektedir.  
 
 
 
 
5. TÜRKİYE’DE LEED ve BREEAM UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR  
 
LEED ve BREEAM her ne kadar uluslararası kabul görmüş yeşil bina değerlendirme sistemleri olsalar 
da uygulamalarda çıktıkları ülkelerin standartlarını yansıtmaktadırlar. Dolayısıyla her iki sertifika 
sistemi de Türkiye de uygulanmak istenildiğinde bir takım adaptasyon zorlukları ile 
karşılaşılabilmektedir. Bunların belli başlıları şöyledir: 
 

• LEED ve BREEAM’de referans gösterilen standartların bazılarının Türkiye’de bilinirliliği ve 
uygulanabilirliği azdır. Örneğin ASHRAE 90.1 standardı her iki sistemde de enerji tasarrufu 
konularının referans standardı olmasına karşı, Türkiye’deki yoğun olarak kullanılmadığından 
dolayı bu konuda tecrübeli uygulayıcı bulmak zordur.  

• LEED ve BREEAM değerlendirmesi yapılması için proje dokümanlarının ilgili yerlerinin 
İngilizce’ye çevrilmesi gerekmektedir. Ülkemizde yapılan birçok projenin çizimleri ve teknik 
şartnameleri sadece Türkçe olarak hazırlandığı düşünüldüğünde bu zahmetli bir çalışma 
gerektirebilmektedir.  

• Bu sistemlerdeki bazı puanların Türkiye’de alınmasında kanunsal veya prosedürel zorluklarla 
karşılaşılabilmektedir. Örneğin LEED’deki saha dışındaki yenilenebilir enerji puanının 
alınabilmesi için ülkedeki yenilenebilir enerji santrallerinin karbon emisyonlarından tasarruf 
ettikleri miktarları ülke içinde satabilmesi gerekmektedir. Henüz ülkemizde bu yaygınlaşmış 
bir uygulama değildir. Bir başka örnek de her iki sistemde de aranan FSC (Forest 
Stewardship Council) sertifikalı kereste teminidir ki bu özelliğe sahip keresteyi bulmak 
Türkiye’de oldukça zordur.   

 
Öte yandan, genel olarak bakıldığında bu sistemlerde belirtilen birçok koşulun yerine getirilebilmesine 
olanak sağlayacak altyapı Türkiye’de mevcuttur.  
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6. LEED VE BREEAM’İN MALİYETLERİ  
 
LEED ve BREEAM’in projelere getireceği ekstra maliyeti hesaplamak oldukça zor ve bir o kadar da 
sübjektif bir iştir. Sonuçta her proje özeldir ve kendine özgü bir takım özellikleri vardır. Proje 
yatırımcısının vereceği kararlara göre projede yapılan uygulamalardan birçoğu LEED veya BREEAM 
için puan kaynağı olabileceği gibi tam tersi puan kaybına da sebep olabilir. Dolayısıyla bir yatırımcı için 
binasına LEED veya BREEAM sertifikası almak, sertifika ücretleri hariç hiçbir ekstra maliyet 
getirmezken; başka bir yatırımcı için binanın LEED veya BREEAM’e uyarlanmasının maliyetleri 
bütçenin çok aşılmasına sebep olabilir.  
 
Yurt dışı kökenli araştırmalara göre ise aynı tip binaların m2 başına proje maliyetlerinde sertifikalı ve 
sertifikasız binalar arasında belirgin bir fark görülmemektedir. [5] 
 
 
 
 
7. SONUÇ 
 
Her projenin tanımı gereği kendi içerisinde eşsiz olan, onu diğer projelerden ayıran özellikleri vardır. 
Dolayısıyla projesini uluslararası yeşil bina değerlendirme sistemlerinden biriyle tescil ettirmek isteyen 
yatırımcı, projesinde bulunan bu özellikleri iyi analiz etmeli ve buna göre hangi sistemi kullanacağına 
karar vermelidir. Her projeye uygun olacak bir yeşil bina reçetesi yoktur. Nitekim ortak birçok yönleri 
olmasına karşın bu iki sistemin değerlendirme metotlarında bazen büyük farklılıklar da 
gözlenmektedir. Dolayısıyla bir sisteme göre yüksek puan alabilecek bir projenin diğer sisteme göre 
de yüksek puan alacağı garantisi yoktur. Ancak her sistem için ortak olan nokta, seçilecek sertifika 
sisteminin projenin ilk evrelerinde belirlenmesi ve o şekilde yola çıkılmasının gerekliliğidir. Tasarımın 
ilk aşamalarında yapılmış bir seçim ve buna uygun yapılanmış bir proje ekibinin gerçekleştireceği yeşil 
bina projeleri hem maliyet açısından yatırımcıya en az yükü getirecek, hem de kalite açısından çok 
daha üstün olacaktır.  
 
LEED ve BREEAM sistemleri, tüm dünyada bina inşaatlarının tasarım ve uygulama yöntemlerini 
değiştirmeye başlamıştır. Her iki sistemin de ortak amacı insanların kendilerine yeni yaşama ve 
çalışma yerleri yaratırken bir sonraki nesillerin hayatlarını kötü yönde etkileyecek ürünlerden ve 
uygulamalardan kaçınmalarını sağlamaktır. Dolayısıyla bu sistemlerin amacı sadece inşaat 
projelerinin tasarlanmasında ve uygulanmasında değil, aynı zamanda inşaatın tüm yan sektörlerinde 
çevreye duyarlı köklü bir değişimdir. Bu nedenle, bu sistemler zaman zaman piyasada o anda mevcut 
veya mümkün olmayan bir takım uygulamalara itici güç olması amacıyla puan vermekte ve kendi 
ülkelerinde dahi birçok kişi ve kurum tarafından eleştirilmektedir. Ancak yurt dışında yirmi seneyi aşkın 
bir zamandır kullanılmakta olan bir sistemlerin bu amaçlarına zamanla yaklaştıkları gözlenmektedir.  
 
Ülkemizde bu sistemlerin uygulanmasında yukarıda da belirtildiği biri bir takım sorunlar çıkabilir. Ancak 
bunlar her ülkede yaşanabilecek sıkıntılardan farklı değildir ve zamanla aşılabilecek konulardır. 
Gelecek senelerde Türkiye’nin kendi yeşil bina değerlendirme sistemini çıkarması yönünde çalışmalar 
başlamıştır, ancak oluşturulacak sistemin geçerliliğini koruyabilmesi için devamlı olarak yenilenmesi 
gerekmektedir. Bu oldukça detaylı ve zorlu bir süreçtir. Sadece LEED veya BREEAM’in Türkçeye 
çevirisiyle oluşturulacak bir sistemin çok sağlıklı ve etkili olmayacağı aşikârdır. Türkiye’de kabul 
görecek ve hemen adapte edilebilecek bir sistemin oluşturulması için, birçok disiplinden oluşan ortak 
bir çalışma grubu kurulmalı ve bu grubun hem bilgi hem de finansal açıdan çeşitli sektörlerden ve 
hatta devlet kurumlarından destek alması gerekmektedir.    
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SİEMENS GEBZE TESİSLERİ 
YEŞİL BİNA 

 
 

Cemil YAMAN  
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Siemens, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde ofis, üretim ve teshin merkezi olmak üzere toplam 
yaklaşık 35.000 m2 kapalı alan için inşaat çalışmalarını Mart 2008 yılında başlatmıştır. Söz konusu 
yatırım için tasarım, ihale ve inşaat aşamalarında yeşil bina kriterleri dikkate alınarak, çevreye saygılı, 
sağlıklı ve ekonomik bir bina meydana getirilmiştir. Yeşil bina sertifikası olarak; LEED NC ver2.2 
(Leadership in Energy and Environmental Design New Construction ver2.2) kriterleri göz önünde 
bulundurulmuş ve LEED Altın sertifikası hedeflenmiştir. Bu kapsamda, tasarım aşaması ile ilgili tüm 
çalışmalar ve ilgili krediler tamamlanmış ve Amerika Yeşil Bina Konseyi’ ne (USGBC-US Green 
Building Council) değerlendirilmek üzere teslim edilmiştir. İnşaat aktivitelerinin tamamlanmasıyla, ilgili 
krediler için dokümanlar USGBC’ ye teslim edilecektir. Aşağıda,  yeni binalar için yeşil bina 
değerlendirme sistemi (LEED NC ver2.2) hakkında genel bilgi verilmiş ve Siemens Gebze tesislerinde 
yeşil bina kriterlerini yerine getirmek için uygulanan stratejiler anlatılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yeşil Bina, Siemens, LEED 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Siemens  already started to build  Office, production and technical buildings  of which  has total 35.000 
sqm of  gross floor area in March 2008, in Gebze Industrial Zone. By implementing LEED(Leadership 
in Energy and Environmental Design) green building criteria  in the design, tender and construction 
stages of the investment, environmentally friendly, healthy an economic buildings are constructed. In 
this case, the target is to get  LEED Gold certification level. As a result, all studies regarding design 
credits have been finalized and submitted to USGBC( US Green Building Council) for their review. The 
next step is to finalize construction credits and submit to USGBC for their final review. A general 
information about LEED Green Building Rating System and the strategies followed to achieve the 
criteria of LEED for Siemens Location Gebze have been introduced in this topic.  
 
Key Words: Green Building, Siemens, LEED 
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Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi (LEED NC ver2.2) 

 
Kullanılan malzemelerle ve iç hava kalitesiyle sağlıklı,  yeşil alan kullanımını 
arttırmakla, düşük CO2 emisyonuyla ve inşaat aktivitelerinde çevre kirliliğinin 
düşük seviyede tutulmasıyla çevreye saygılı, enerji tasarrufu sağlanarak işletme 
maliyetlerinin düşürülmesiyle ekonomik olan yüksek performanslı binaları 
tanımlayan LEED yeşil bina derecelendirme sistemi, gönüllü bir standart olup 
Amerika Yeşil Bina Konseyi(USGBC) tarafından verilmektedir. Söz konusu 
derecelendirme değişik puanlama ağırlığına sahip aşağıda yer alan 6 
kategoride yapılmaktadır. 

 
1. Sürdürülebilir Alanlar(Sustainable Sites) 
2. Su Verimliliği (Water Efficiency) 
3. Enerji ve Atmosfer (Energy and Atmosphere) 
4. Malzemeler ve Kaynaklar (Materials and Resources) 
5. İç Mekan Kalitesi (Indoor Environmental Quality) 
6. Tasarımda Yenilikler (Innovation in Design) 
 

LEED yeşil bina derecelendirme sisteminin 4 temel seviyesi vardır. 
  

1. LEED Yalın Sertifika (LEED Certified) 
2. LEED Gümüş (LEED Silver) 
3. LEED Altın (LEED Gold) 
4. LEED Platin (LEED Platinum) 
 

Yeni binalar ve geniş kapsamlı renovasyonlarda LEED yeşil bina sertifikasını hak kazanmak için en az 
26 adet kredi kazanmak ve mutlaka yapılması gereken 7 adet ön koşulu yerine getirmek 
gerekmektedir.  
 
Yukarıda verilen altı ana kategori kapsamında Siemens Gebze tesislerinin tasarım ve inşaat süreçleri 
değerlendirildiğinde, LEED GOLD yeşil bina sertifikasını almak üzere gerekli tüm kriterleri yerine 
getirdiği görülecektir. Bu kapsamda ilgili tüm aktiviteler ve stratejiler aşağıda açıklanmıştır.  
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Yeşil Bina Konsepti Kapsamında Uygulanan Stratejiler 
 
Sürdürülebilir Alanlar 
 
İnşaat Aktivitelerinde Çevre Kirliliğinin Azaltılması 
 
İnşaat aktivitelerinden dolayı oluşan çevre kirliliğini azaltmak, toprak kaymasını önlemek (toprağın yola 
oradan da su kanallarına geçmemesi için), tozuşmanın önüne geçmek ve su kirliliğini önlemek için, 
erezyon ve sedimantasyon planı kapsamında inşaat sahasında birçok tedbir alınmıştır. Bunlardan 
bazıları, saha boyunca tekstil malzemesi ile perdeleme yapılması, kamyon lastiklerinin yıkanması, su 
kanallarında toprak çökeltme sistemlerinin uygulanmasıdır. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saha Seçimi 
 
Geliştirme yapılacak arazinin organize bölgesinde seçilmesi ile yeşil alanların ve verimli tarım 
arazilerinin korunmasına yönelik bir strateji izlenmiştir. 
 
Alternatif Ulaşım 
 
Tüm personel için optimum servis sayısı konularak toplu taşıma desteklenmiş ve böylece bireysel 
otomobil kullanımından kaynaklanan çevre kirliliği(CO2 emisyonu) ve fosil bazlı yakıt kullanımı 
azaltılmıştır. Buna ilave olarak yine otomobil kullanımını azaltmak ve yakın çevreden gelecek personel 
için bisiklet park alanları, duşlar ve soyunma odaları yapılmıştır.  
 
Yakıt tüketimini ve CO2 salınımını azaltmak amacıyla, birden çok kişi tarafından kullanılan araçlar ile 
düşük emisyonlu ve yüksek yakıt verimli arabalar için otoparkta tercihli alanlar ayrılmıştır. 
 
Yeşil Alan Kullanımı 
 
Isı adası ektisinin azaltılması ve yeşil alanların korunmasına yönelik standartların üzerinde açık alan 
bırakılmış ve bu alanlarda su tüketimi az olan yerel bitkiler ve ağaçlar ile yoğun bir yeşillendirme 
stratejisi izlenmiştir. 
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 Yağmur Suyu Yönetimi 
 
Yer altı su kaynaklarını ve kalitesini korumak için sahaya gelen yağmur suyunun sahada toprağa 
geçmesini ve toprak tarafından emilmesini sağlamak amacı ile otoparkta delikli taşlar ve yeşil alan 
kullanımı artırılmıştır. Yine aynı amaçla, çatı yağmur suyu depolandıktan sonra bina içerisinde yeniden 
kullanılması ön görülmüştür. Su kalitesinin korunması ve artırılması amacıyla, sert peyzaj (özellikle 
asfalt yollar) alanlarına gelen yağmur suyu, yağmur kanalları yerine toprağa yönlendirilmiş ve burada 
filtre edilmesi sağlanmıştır.   
 
 

 
 
 
Isı Adası Etkisi 
 
Güneş ışınlarının binalarda ve sert peyzaj alanlarında oluşturduğu ısı adası binanın soğutma yükünü 
artırmaktadır. Isı adası etkilerini düşürmek, dolayısıyla soğutma yüklerini azaltmak ve enerji tasarrufu 
sağlamak amacıyla çatı kaplaması güneş ışınlarını büyük ölçüde yansıtacak özelliklerde beyaz renkli 
olarak tercih edilmiştir. Sert peyzaj alanlarının ( yollar, kaldırımlar gibi) yarısı ağaçlar ile 

Yağmur  
suyunun 
toprakta 
filtre 
edilmesi 
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gölgelendirilmiş ve otoparkta delikli taşlar kullanılmıştır. Yoğun yerel bitki kullanımı ile olumsuz ısı 
adası etkisi azaltılmaya çalışılmıştır. 
 
Aydınlatma Kirliliği 
 
Gecenin doğallığını korumak adına aydınlatma kirliliğinin en az seviyede tutulması için iç mekânlarda 
bina aydınlatma otomasyonundan faydalanılmıştır. Mesai saatlerinin dışında gereksiz aydınlatmanın 
önüne geçmek için aydınlatma otomasyonu ile sistem kontrol edilecektir. Dış aydınlatmada ise cephe 
aydınlatması yapılmamış, çevre ve peyzaj aydınlatması ise Ashrae standartlarına göre belli sınırlar 
dâhilinde tasarlanmıştır.  
 
 
Su Verimliliği 
 
Su Verimli Peyzaj Alanları 
 
Peyzaj alanlarında su tüketimini düşürmek için ithal çim 
yerine, yerel bitkiler tercih edilmiş ve sprinkler sulama 
sistemi yerine damlama sulama sistemi tercih edilmiştir. 
Arıtmadan elde edilen su,  bahçe sulamasında kullanılmıştır. 
Peyzaj alanlarında şebeke suyu yerine, çatı yağmur suyu ve 
arıtma sisteminden elde edilen su kullanılacaktır. Bu 
stratejilerin uygulanması ile peyzaj sulamasında %50 su 
tasarrufu sağlanmıştır. 
 
 
Çatı yağmur suları filtreden geçirilerek ham su deposuna gönderilmektedir. Bu su direkt olarak bahçe 
sulama, ya da yangın tertibatında kullanılacağı gibi yumuşatılarak tüm kampüs kullanım suyu olarak 
da değerlendirilmektedir. 
 
Su Kullanımının Azaltılması 
 
Düşük debili klozetler, yüksek verimli ve sensörlü bataryalar ile susuz pisuarlar seçilerek bina kullanım 
suyunda %50 tasarruf sağlanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enerji ve Atmosfer 
 
Enerji Performansı 
 
Elektrik ve mekanik sistemlerinin tasarlanmasında Ashrae standartları dikkate alınmıştır. Optimum 
enerji tasarrufu sağlamak için aşağıda açıklanan stratejiler uygulanmıştır. Böylece, bilgisayar destekli 
enerji modellemesinin sonucu olarak Ashrae standartlarına göre %30 enerji tasarrufu sağlanmıştır. 
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• Aydınlatma 
 

Ofislerde gün ışığı ve harekete duyarlı ayaklı 
armatürler, üretim alanlarında ise dali 
balastlı(ışık şiddeti ayarlanabilecek şekilde) 
armatürler kullanılmıştır. Bu sistem 
sayesinde aydınlatmada yaklaşık %50 
tasarruf hedeflenmektedir. Bunların dışında 
koridorlarda ve ıslak hacimlerde hareket 
sensörlü aydınlatma elemanları 
kullanılmaktadır.          
 
 
 

 
 
 

• Gün Işığı Kullanımı 
 
Gün ışığından en üst seviyede faydalanarak, elektrik tüketiminin düşük seviyede tutulması 
hedeflenmektedir. Bu kapsamda ofislerde gün ışığını en yüksek seviyede içeriye alacak şekilde 
giydirme cam cephe, çatıdan zemine kadar bir galeri şeklinde devam eden aynı zamanda iç bahçe 
görevi gören aydınlık holleri, üretim alanlarında çatıda ışıklıklar yapılmıştır.  
 
 

• Güneş Kırıcılar  
 
Soğutma klima yüklerini düşürmek, efektif bir 
gölgeleme yaparak çalışanların verimini artırmak 
ve içeriye güneş enerjisinin girmesini 
engellemek için ofis cephelerinde güneş kırıcılar 
kullanılmıştır. Güneş kırıcıların yönü, açısı ve 
boyutları yapılan bilgisayar destekli mühendislik 
çalışmaları sonucunda optimum bir şekilde 
tasarlanmıştır. 
 
 
 
 

• Cephe ve Çatı Kaplaması 
 
Binaların dış kabukları ısı yalıtımını optimum yapacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece her iki yönde ısı 
iletimi minimuma indirilmiştir. Özellikle ofis binası, zararlı UV güneş ışınlarını ve enerjisini minimum 
seviyede, faydalı gün ışığını maksimum seviyede içeri alan özel camlar ile kaplanmıştır.  
 
Binaların çatı elemanları ve katmanları da yine aynı şekilde ısı iletimini minimum seviyede tutacak 
şekilde tasarlanmıştır. Çatı kaplama malzemesi TPO, güneş enerjisini %85 oranında yansıtarak ısının 
içeriye girmesini engellemektedir. Alanın büyüklüğü göz önüne alındığında önemli ölçülerde enerji 
tasarrufu sağlandığı görülmektedir.  
 
 

• Değişken Hava Debili Klima Sistemleri (VAV) 
 
Dış hava sıcaklığı 14-20 derece arasında olduğunda bina otomasyonu yardımı ile minimum enerji 
tüketimi ile ofislerin soğutma ihtiyacını karşılayan değişken hava debili klima sistemleri kullanılmıştır. 
Bu sistemler enerji tasarrufunun yanında, ofis alanlarında farklı zonlarda farklı iklimlendirmelere de izin 
vermektedirler. 
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                                VAV Cihazı 
 
 

• Isı Geri Kazanımlı Soğutucu Ünite 
 
Binaların soğutma işlemi sırasında Chiller gruplarından ortaya çıkan atık ısı ile sıcak su elde 
edilmektedir. Bu şekilde ısıtıcı kazanlar daha az kullanılarak doğal gaz tasarrufu sağlanacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Soğutucu Ünite 
 
 

• Isı Geri Kazanımlı Basınçlı Hava Kompresörü 
 
Üretimde kullanılan basınçlı hava kompresörünün atık ısısı ile sıcak su elde edilmektedir. Bu sistemde 
de yine aynı şekilde doğal gaz tasarrufu sağlanacaktır.  

 
 
 
 
 
 

• Isı Geri Kazanımlı Klima Santralleri 
 
Kışın ofislerde biriken ve dışarı atılan kirli sıcak havanın 
ısısıyla, dışarıdan alınan soğuk hava şartlandırılarak 
(ısıtılarak), yazın ise ofislerde biriken ve dışarı atılacak 
olan serinleştirilmiş kirli hava ile dışarıdan alınacak sıcak 
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hava şartlandırılarak (soğutularak) enerji tasarrufu sağlanmaktadır. 
 

• Güneş Kolektörü 
 
Çatılarda, güneş enerjisinden faydalanılarak sıcak su elde edilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Doğal Havalandırma 
 
Yazın üretim alanlarını serinletmek ve taze hava ihtiyacını sağlamak için bilgisayar yardımı ile bina içi 
ısı simülasyonu yapılarak efektif bir doğal havalandırma uygulanmıştır.  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Verimli Kazan Kullanımı 
 
Daha çok yakıt tasarrufu sağlayan ayrıca emisyon değerleri düşük kazan seçilmiştir.  
 

• Bina Yönetim Sistemi ve Aydınlatma Otomasyonu 
 
Tüm binanın ısıtma ve soğutma, elektrik ve mekanik sistemlerini otomatik olarak devreye alan ve 
çıkaran bina otomasyon sistemi yer alacaktır. Bu sistem sayesinde gereğinden fazla enerji 
tüketilmemesi, sistemlerin en yüksek performansında işletilmesi hedeflenmektedir. 
 

• Frekans Konvertörleri 
 
HVAC sistemlerinde kapasite kontrolü yapılması ve enerji tüketimini azaltmak için frekans konvertörleri 
kullanılmıştır. 
 
 
Malzeme ve Kaynaklar 
 
İnşaat Atık Yönetimi 
 
Kaynakların ve çevrenin korunması kapsamında inşaat atık yönetimi planına uygun olarak atık sahası 
oluşturulmuş ve geri dönüştürülebilecek atıklar ayrı toplatılarak inşaat atıklarının %75’i 
değerlendirilmiştir. Aynı zamanda belediye atık alanına daha az atık gönderilerek çevrenin 
korunmasına katkıda bulunulmuştur. 
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Geri Dönüştürülmüş Malzeme Kullanımı 
 
Doğal kaynakları korumak adına, binalarda kullanılan malzemelerin mümkün oldukça daha önceden 
kullanılmış malzemelerden üretilmiş olmasına önem verilmiştir. Bu kapsamda betonda bulunan uçucu 
kül, geri dönüştürülmüş demirden yapılan her türlü çelik malzeme, geri dönüştürülmüş ahşaptan 
üretilen yükseltilmiş malzeme kullanımı tercih edilmiştir. Böylece, toplam inşaat malzemelerinin %35 
geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan ürünler kullanılmış ve yeni kaynakların üretiminden dolayı 
fosil bazlı yakıtların tüketilmesi ve çevre kirliliğinin oluşmasına engel olunmuştur. 
 
 
Yerel Malzeme Kullanımı 
 
Projede mümkün oldukça yerel malzeme kullanarak, taşınmadan kaynaklanan yakıt tüketimi ve çevre 
kirliliği en aza indirilmiştir. Fiyat ve termin avantajına ilave olarak yerel ekonomiye sağladığı hareketlilik 
de bunların yanında avantaj olarak nitelendirilebilir. Toplam inşaat malzemelerinin %40’ı yerel 
malzeme olarak tercih edilmiştir. 
 
 
İç Mekan Kalitesi 
 
 
İç Hava Kalitesi  
 
Çalışanların sağlıklı ve verimli ortamlarda çalışabilmesi için iç mekanlarda taze hava kalitesi ve miktarı 
ASHRAE 62.1–2004 standardı temel alınarak tasarlanmıştır. İç mekânların ve havalandırma 
sistemlerinin dolayısıyla çalışanların sigara dumanına maruz kalmaması için iç mekânlarda sigara 
içimi yönetim tarafından yasaklanmıştır. 
 
 
Taze Havanın İzlenmesi  
 
Taze havanın sürekliliğini sağlamak ve dolayısıyla çalışanların rahatını ve iyi hissetmelerini sağlamak 
için devamlı olarak havalandırma sistemlerinin performansını izlemek için ana branşmanlar üzerine 
debimetreler ve yoğun olarak kullanılan iç mekânlarda CO2 sensörlü ekranlar kullanılmıştır. Sesli ve 
görüntülü uyarı verebilen bu cihazlar aynı zamanda bina yönetim sistemine bağlanmıştır. Taze hava 
miktarının set edilen değerden %10 kadar değişmesi durumunda ortamda bulunan çalışanlar ve bina 
yönetim sisteminden alınan sinyal ile teknik ekip tarafından müdahale edilebilecektir. 
 
 
Taze Havanın Arttırılması 
 
Çalışanların sağlıklı ortamlarda çalışması, verimlerinin artması ve kendilerini daha iyi hissetmeleri için 
iç mekanlara sağlanan taze hava miktarı ASHRAE 62.1–2004 standardına göre %30 daha fazla 
verilmektedir. Bu durumda, enerji tüketimini artırmamak için taze hava klima santralleri ısı geri 
kazanımlı seçilmiştir. 
 
 
İnşaat Sırasında Ve Sonrasında İç Hava Kalitesi Yönetimi 
 
Çalışanların ve bina kullanıcılarının rahatını ve sağlığını korumak amacı ile inşaat aktivitelerinden 
dolayı oluşan iç hava kalitesi problemleri azaltmak amacı ile iç hava kalitesi yönetim planı hazırlanmış 
ve sahada inşaat sırasında uygulanmıştır. Bu kapsamda sahada depolanan ve nemden etkilenecek 
olan cihazlar ve halı gibi malzemeler uygun ortamlarda tutulmuşlardır. Havalandırma kanallarının 
montajı sırasında, inşaat tozunun kanalların içerisine dolmaması için ağızları kapalı tutulmuştur. İnşaat 
sırasında çalıştırılan klima santrallerinde MERV8 (Minimum Efficiency Reporting Value) filtreler 
kullanılmıştır. Bina kullanımından önce tüm filtreler yeni ile değiştirilmiştir. 
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İnşaat aktiviteleri tamamlandıktan, tüm iç tefrişin tamamlanmasından(mobilyalar kurulduktan) sonra, 
taşınma öncesinde her bir m2 alana yaklaşık olarak 4300 m3 hava sağlanıncaya kadar 10–15 gün 
havalandırma santralleri bina içerisine taze hava sağlayacaklardır. Böylece iç ortam tamamen inşaat 
tozundan, malzemelerin ortama yaydığı kimyasal emisyonlardan ve diğer zararlı maddelerden 
arındırılmış olacaktır.  
 
 
Düşük Emisyonlu Malzeme Kullanımı 
 
İnsan ve çevre sağlığı hassasiyetleri göz önünde bulundurularak, binalarda mümkün oldukça atık ve 
zehirli maddeler (VOC) içermeyen malzemeler tercih edilmiştir. İç mekânlarda kullanılan tüm 
yapıştırıcılar ve silikonlar, boyalar ve kaplamalar, halı ve yapıştırıcısı içerdikleri VOC (Volatile Organic 
Component - Uçucu Organik Bileşenler) miktarı, ilgili standartların izin verdiği sınırlar içerisinde 
kalacak şekilde tercih edilmişlerdir. 
 
 
Isıl Konfor- Tasarım ve Kontrol 
 
Çalışanların sağlığını korumak ve konforunu sağlamak üzere iç mekânlarda ve bina dış kabuğunun iç 
kısımlarında ısıl konfor ASHRAE 55-2004 standardı temel alınarak tasarlanmıştır. Binaya taşınma 
gerçekleştikten 6 ay sonra çalışanlar arasında memnuniyet anketi düzenlenecektir. Hedef %80 
çalışanın ortam şartlarından memnun olmasıdır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Siemens Gebze tesisi; inşaat aktivitelerinde çevre kirliliğinin en az seviyede tutulması, uygun saha 
seçimi, alternatif ulaşım imkânları ile Karbondioksit oranının düşürülmesi ve fosil tabanlı yakıt 
kullanımının azaltılması, yeşil alan kullanımının artırılması, yağmur suyu yönetimi ile yer altı su 
kaynaklarının korunması, bol ağaçlandırma ile ısı adası etkisinin azaltılması, inşaat atık yönetimi ile 
atıkların değerlendirilmesi, %35 dönüştürülmüş malzeme kullanılması ve %40 yerel malzeme 
kullanılması ile çevreye saygılı,  peyzaj alanlarında ve bina içlerinde %50 su tasarrufu,  %30 enerji 
tasarrufu ile ekonomik, İç hava kalitesi, hava kalitesinin izlenmesi, inşaat öncesi ve sonrası iç hava 
kalitesi yönetimi, ısıl konfor ve düşük emisyonlu(VOC) malzeme kullanımı ile Sağlıklı bir yerleşkedir. 
Türkiye’de, Siemens Gebze yerleşkesi LEED Altın sertifikasına aday ilk tesis olmuştur ve yeşil 
binaların çoğalmasına öncülük etmiştir.  
 
 
 
 
 
KAYNAKÇA 
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BİNA OTOMASYON YÖNETİM SİSTEMLERİ ENERJİ 
EKONOMİSİNE YÖNELİK ALT OTOMASYON SİSTEMLERİ, 

İLETİŞİM TEKNİKLERI VE ENERJİ EKONOMİSİ 
İÇERİSİNDEKİ AĞIRLIKLARI 

 
 

Serdar UZGUR 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Özellikle bağımsız olarak yapılan klima, yangın, aydınlatma, ses anons, güvenlik izleme ve diğer 
otomasyon sistemleri Bina otomasyon yönetim sistemleri içerisinde enteraktif olarak birbirleri ile 
haberleşmedikleri takdirde Enerji verimliliği açısından sadece izleme ve karar verme aşamalarında 
özellikle enerji ekonomisi ve acil durum senaryoları açısından doğru sonuçlar vermemektedir. 
Sistemlerin mükerrer kurulumu daha fazla eleman tarafından işletilmeye çalışılması izleme ve tepki 
verme süreçlerinin doğru gerek kurulum gerekse işletme maliyetlerini yükseltmektedir. Test, devreye 
alma ve düzeltme faaliyetleri ile doğrulama süreçlerine yönelik bilgilerin sistematik olarak 
değerlendirme işlemleri doğru yapıldığı takdirde enerji ekonomisi, verimlilik performans ve konfor 
anlamında tasarruf edilmektedir. 
 
Yeşil Bina kavramının yaygınlaşmaya başladığı süreç içerisinde olması muhtemel enerji ve kaynak 
kullanım tasarruf yöntemleri ön plana çıkmakta gerek yeni yapılmakta olan gerekse mevcut binaların 
iyileştirme çalışmaları beraberinde otomasyon sistemlerinin de yeniden elden geçirilmesine gerekçe 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda yapılacak tamirat tadilat yenileme, sistemlerin geliştirilmesi işlemleri 
yeni kurumları, devreye alma kural ve işlemlerini, işletme kurallarını ve kurulan sistemlerin 
verimliliğinin de tekrar değerlendirilmesi ve düzeltilmesini zorunlu kılmaktadır. 
 
Mevcut yapılmış ve işletilmekte olan sistemler içinde ortak dil kullanılarak bir birleri ile ara yüz 
kullanarak veya ortak diller üzerinden bilgi paylaşım veya birbirlerine göre göreceli durumlarını ortak 
veya aykırılıkları belirleyecek yazılımlar kullanılarak eğitimli, deneyimli elemanlardan oluşan yeniden 
değerlendirme grupları oluşturulacaktır.  Elde edilen sonuçları sistemler üzerinde ekonomik ve 
çevresel katkıları hızla hayata geçirecek yatırımcı ve işletmeci yanında ulusal veya uluslar arası 
yetkilendirilmiş kurumlarca kabul edilmiş projeler ekonomiye kazandırılacaklardır.   
 
Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği, Yeşil bina, Bina otomasyon yönetim sistemleri, Otomasyon 
sistemleri, Test devreye alma, Düzeltme, doğrulama 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
with under the no control of BMS doesn’t response in a right way for emergency conditions & energy 
efficiency control of  sustainable building or any building without interactive decision making  with 
Independent automatic control system such as HVAC, fire smoke, lighting, audible announcement, 
CCTV, reactive power control, security etc… Traditional conventional control systems applied to the 
buildings unique rarely made the operational communication. There will be energy inefficient, 
managed by unqualified, un expertise  people who will operate manually, existing automatic control 
systems which doesn’t serve energy economy & don’t give quick right response to emergency 
conditions .The partial affect of the automation system in building management system don’t give any 
advantage to use reasonably. So many detector, transmitter or equipments which are installed double 
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for the different automation systems increase the installation, maintenance & operation cost. Defined 
reason make the investors negative sensed. Pay back period of the investment for building comfort, 
energy efficiency, and operation performance will not satisfy the investors without good manner 
testing, start-up operation, and verification & justification periods. 
 
In a day together with green building or sustainable building concept made the major issue the 
opportunities for low energy source usage for new building or renovation of the existing building. That 
is the reason for the automation control system renovation & new application to buildings. All 
applications make the mandatory having identical organization which is different than traditional, can 
prepare start-up procedures, OM manuals, commissioning manuals, system design verification report, 
testing balancing the systems. 
 
Existing building just finished ready to operate or on services requires the well experienced teem will 
built unique languish protocol can communicate the different automatic control systems which are 
installed, share the knowledge & information to make  calculation, comparison of relative situation or 
adjustment on systems operation logic. The final report of workshop which covers economical & 
environmental advantages can be useful to make the efficient system renovation projects will be 
approved by the national & global authority companies can make the gain of national economy.   
 
All automation control systems integration & energy performance score of building must be criticized 
as soon as possible & automation control system must be simplified as much as possible for 
redundancy of system elements will help to reduce operational costs to reasonable level besides 
source depletion 
 
Key Words: Energy efficiency, Green building, BMS building management system, Automatic control 
system, Testing & balancing, Start-up, Verification, justification 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Bina otomasyon sistemleri özellikle birbirine bütünleşmiş çok fonksiyonlu binalarda işletmenin 
karmaşıklığı değerlendirilerek yapılmak istenen işin doğru yapılması istenen sürede beklenen 
sonuçların değerlendirilmesi ve düzeltme faaliyetlerinin tamamlanması konfor, maliyet, işletme ve 
bakım kolaylığı ile parasal olarak sayısallaştırılmaktadır. Binanın kullanımı için tercih sebebi olmakta 
ve hatta yeni yönetmelik ve çevresel etkileri ile öne çıkmaktadır.  [1]. 
 
Doğal olarak değerlendirilen etkin faktörlerinin tamamı işletme sırasında tasarlama aşamasından 
farklılık göstermekte hatta çalışma koşullarının değiştirildiği durumlarda bile aynen ilk kurulduğu 
aşamada kalmaktadır. Devreye alma işlemleri sırasında, yapıldığı gibi projelerin (As-Built) 
tamamlanmamış olması, test ve kabul dokümanlarının doğru oluşturulup arşivlenmemesi ve bağımsız 
imalatçı adına sistemlerin kabul işlemlerini yapan kimselerin bulunmaması neticesi yapılan iş gerçek 
anlamda çalışır olmamaktadır. Bağımsız test ve devreye alma işlemlerini yapanlar, enerji danışmanları 
yeni organizasyon şemalarını zorunlu kılmıştır.   [1]. 
 
Genel olarak seçilen sistemlerin zaman içerisinde takip edilmesi ve sistem davranış alışkanlıklarının 
değerlendirilerek düzeltme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması, kurulan tesis içerisinde farklı 
disiplinlerin farklı davranış yeteneklerinin anlaşılması yapılacak ince ayarlarla sistem verimliliğinin 
artırılmasına katkıda bulunur.  
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2. BİNA TASARIM AŞAMASINDA NERELERDE TASARRUF EDERİZ 
 
Yeni tasarlanan binalar için özellikle tasarım aşamasında doğru organizasyon şeması oluşturularak 
tasarruf etmek mümkün olmaktadır. Ayrıca tasarım da kullanılacak hesaplama metotları, bina ısıtma 
soğutma havalandırma kullanım su yük analizlerinin kabul değerleri, kısmi yük analizleri, eğer 
gerekiyorsa rüzgâr etkisi, kurulacak işletme için tasarlanan otomasyon sistemleri.  
 
 
2.1 Yeni Tasarlanan Bina Tipik Organizasyon Şeması 
 
 

 
Şekil 1. Organizasyon Seması [1] 

 
Burada öne çıkan faktör test ve devreye alma firmalarının bağımsız olması dışında, projelerin 
başlangıcından kullanılmaya başlanmasına kadar geçen sürede rol almasıdır. Devreye alma öncesi 
değerlendirme işlemleri (commissioning) üç adımda gerçekleştirilerek yatırımın anahtar rolü haline 
gelir. Bu aynı zamanda test ve devreye alma işlemleri içinde, işlemi yapan ekiplerin eleman sayılarının 
artmasına büyük ve deneyimli uzman takım olmasını sağlar  
 
Bu takımın yapacağı işlere baktığımız zaman 
 
2.1.1 Tasarım Aşaması Sürecinde 
 
HVAC sistem tasarım dokümanlarının hazırlanmasını kapsar 
 
2.1.2 İnşaat İmalat Aşaması Sürecinde 
 
Sistem ekipman ilk çalıştırma işlemleri 
Testlerin yapılması 



  __________________________________________ 1110 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Seminer Bildirisi

İnceleme işlemleri 
Ayarlama işlemleri 
Dengeye getirme işlemleri ,( su ve hava) 
Düzeltme faaliyetleri 
Değiştirme işlemleri 
Performans kontrolü 
Sistem tanıtımı ve talimatlar 
letme ve bakım talimatlarının hazırlanması 
in tamamlanması ve kabul evrakları 
 
2.1.3 Bina Kullanılmaya Başlamasından Sonra 
 
Sistem ekipmanlarının ince ayarlarının tamamlanması  
 
 
2.2 Yeni Tasarlanan Bina Tasarımda Kullanılacak Hesap Metotları 
 
Özellikle bilgisayar destekli (CLTD-CLF) transfer fonksiyonlu soğutma hesapları, derece gün 
değerlerinin doğru tespit edilmesi, sistemlerin çalışma durma zamanlarının belirlenerek hesaplarda 
kullanılması, ekipman seçimlerinde kısmi yüklerde çalışma durumunu tarif eden COP/EER gibi 
değerlerinin doğru tanımlanabildiği ekonomik analiz programları ile yapılacak simülasyon ve bilgisayar 
destekli hesaplanabilir akışkanlar dinamiği (CFD)   programları kullanılarak sistemlerin enerji tüketim 
durumlarını tarif etmek ve sistemler arasında optimizasyon yapmak gereklidir. 
 
Basitçe aşağıda belirtilen türde yapılabilecek Excel simülasyonu tasarımın yönünü değiştirebilir. 
 
Eski yapılarda  

1. Hava ile gürültü taşınması (hava gürültüsü), 
2. Katı cisimlerle gürültü taşınması (cisim gürültüsü), 

 
Yıllık enerji tüketim miktarları ve toplamda yapılacak yatırımın kendi maliyetini ödeme süreleri 
hesaplanarak nihai karar verilebilir. Örnek olarak aşağıda hesap edilmiş temel bir baz ısıtma enerji 
miktarı bir ofis binası hesaplanmıştır. 
 
Binanın kabul değerlerinde görüleceği üzere bina ısı yükü tipik tasarımlarda 150 kWhr/m2 olabilirken 
seçilen yalıtım ve bina kabuğu ancak 200,82 kWhr/m2 enerji tüketmektedir. 
 
Böylece binanın yalıtım kalınlıkları ve termik ısı tutma kapasitesini etkileyen yapı elemanları tekrar 
gözden geçirilmeli ve 50 kWhr/m2 ısı tasarrufu sağlayabilecek yeni alternatifler değerlendirilmelidir.  
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İÇERİK 
  
1 
  

Kullanım kılavuzu 

2 Bina bilgi toplama  
    
3 Enerjiden tasarruf seçeneği 
    
4 Isıtma enerji hesabı; bina ısıtma,sıcak su,mekanik taze hava besleme  
    
5 Soğutma enerji hesabı; ekipman ve mekanik taze hava besleme 
    
6 Elektrik enerji tüketim hesap; ekipmanlar, aydınlatma, chiller, HVAC ekipman  
    
7 Öngörülen enerji tüketimi 
    
8 Basit geri ödeme verileri 
    
9 Ekonomik, çevresel ve enerji özeti  
    
10 Enerji tüketim profilleri 
    
11 Yıllık iklim verileri 

 

Şekil 2. Simülasyon Dosyası İçeriği 
 
Tablo 1. Öngörülen Enerji Tüketimi Hesabı 
 

Öngörülen enerji tüketimi:

Enerji kullanıcısı
kWhr/yıllık £/yıllık kWhr/yıllık £/yıllık

Bina ısıtması 4280195,0 £29.961,37
Kullanım sıcak su 311453,4 £2.180,17
AHU Isıtma 1432955,2 £10.030,69

Ekipman enerji tüketimi 458067 £20.613,00
Aydınlatma 713085 £32.088,84
Soğutma Grubu 232300 £10.453,49
HVAC Ekipman 130857 £5.888,58

Toplam baz yük ve bedeli 6024603,61 £42.172,23 1534309,04 £69.043,91

Yıllık kWh/m2 200,82 51,14

Tipik kWh/m2: 150 50

Ölçülen veri kWh/m2: 0 0

Isı yuku Elektrik
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Tablo 2. Simülasyon Özeti 
 

Ekonomik, çevre ve enerji özeti:
Tavsiyeler NPV

maliyet 
tasarufu

Enerji 
Tasarrufu CO2 tasarrufu

Yatıtm Bütçe 
Maliyeti

geri 
ödeme (15 years)

(£) (kWh) (kg CO2) (£) (yıl)
Dış pencerelerin sızdırmazlık değerlerininm değiştirilmesi £4.173,88 596.268,00 113290,92 £9.464,00 0,44 £31.068,6 4
Kazan dairesi ve sıcak su borularındaki yalıtım kalınlığını artırmak £458,98 65.569,20 12458,15 £2.847,77 6,20 £1.609,4 4
AHU lar üzerine ısı gerikazanım tekerlekleri konulması £5.015,34 716.477,20 136130,67 £25.200,00 5,02 £23.504,0 5
Yüksek verimli aydınlatma armatürleri kullanılması
Otomatik aydınlatma kontrol sistemi kurulması £13.399,29 297.761,93 128037,63 £134.940,20 10,07 -£4.819,7 6
Değişken devirli motorların Sistem otomasyon kontroluna eklenmesi £4.085,52 90.789,25 39039,38 £37.400,00 9,15 £2.274,5 5
 HVAC ünite motorlarının yüksek verimli olanlarla değiştirlmesi £981,43 21.809,50 9378,09 £3.723,00 3,79 £5.807,7 5

NPV:net present value (Bugunku net para karşılığı)

Tahmini yıllık enerji tasaruf Basit Geri Ödeme Sosyal 
etkisi

  
 
 
Tablo 3. Risk Değerlendirme Metodu 
 

Enerji Tasarrufu
İş 

Görürlüğü 1 2 3 4 5
5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5  

 
 

Tablo 4. Risk Değerlendirme Açıklaması 
 

İş Görürlük sıkalası:
5 İnsanlar üzerinde hiç etkisi yok
4 İnsanlar üzerinde en az etki/Binanın kullanılmama süresi en az
3 İnsanlar üzerinde en az etki/Binanın geçici süre kullanılamaması
2 İnsanlar üzerinde çok etki/Binanın kısa süre kullanılamaması
1 İnsanlar üzerinde çok etki/Binanın uzunsüre kullanılamaması

Enerji Tasarruf sıkalası:
5 >20 kg of CO2/m2 Tipik ofis binalarına göre 40% tasarruf.
4 20-15 kg of CO2/m2 Tipik ofis binalarına göre 40-30%  tasarruf.
3 15-10 kg of CO2/m2 Tipik ofis binalarına göre 30-20%  tasarruf.
2 10-5 kg of CO2/m2 Tipik ofis binalarına göre 20-10%  tasarruf.
1 5-2.5 kg of CO2/m2 Tipik ofis binalarına göre 10-5%  tasarruf.
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2.3 Yeni Tasarlanan Bina Tasarımda Kullanılacak Isıtma Soğutma Kullanım Su Yük Analizi 
Kabulleri 

 
Gerek ulusal gerekse uluslar arası normlarda belirtilen ısı yalıtım, bina kabuk ısı kaybı, kullanım sıcak 
su ve soğuk su tüketim değerleri, yağmur suyundan faydalanma olanakları, bina içi enerji tüketim 
kaynaklarının istatistikî değerleri kullanılarak olası yüksek tüketim değeri olan binalardan 
kaçınılmalıdır. Ayrıca mekanik havalandırma ısıtma soğutma ekipmanları ile kullanım suyu pompaları 
ve aydınlatma hesaplarında ki aydınlanma şiddeti, yangın korunma su kaynakları seçimlerinde kısmi 
yük altında veya mevsimsel değişimler göz önüne alınarak en yüksek verimde çalışmaları olanaklı 
hale getirilmelidir. 
 
Yukarıda temel kabul edilen değerler ülke yönetmeliklerinde alt/üst kabul sınırı olarak tanımlanmış ve 
yönetmeliklerle yayınlanmıştır.    
Bölgelere göre yapı elemanlarının izin verilen ısı kayıpları TS 825 kapsamında Avrupa normları ile 
uyum sureci içerisinde zorunlu olarak ısı transfer katsayılarından daha büyük olamaz.  
 
2.4 Yeni Tasarlanan Bina Tasarımda Kullanılacak Rüzgâr Etkisi 
 
Özellikle yüksek katlı binaların kentsel alanlarda artmaya başlaması ve yerleşimin dar bölgelerde farklı 
yüksekliklerde bulunan binaların bir birlerine etkileri taze hava ve egzoz alış atış ağızlarının 
durumlarını kritik hale getirmiştir. Ayrıca yedek güç jeneratörü veya otopark gibi alanların egzoz 
çıkışları mekanik havalandırılan binalarda hava kalitesi sorununu bina içerisindeki konfor şartları ile bir 
araya getirmektedir. Kış ayları 2000 gün saat ve üzerinde ısıtma gerektiren illerde katı madde 
yakılması ile kükürt türevleri ve havada askıda kalan katı madde miktarları sınır değerlerini 
aşmaktadır.   
 
2008 yılı Aralık ayında il ve ilçe merkezlerinde ölçüm yapılan istasyonlardan elde edilen SO2 
ortalamaları incelendiğinde, Kısa Vadeli Sınır (KVS) Değeri Bitlis, Hakkari, Kars, Siirt ve Karaman’da 
aşılırken, İlk Seviye Uyarı Eşiği Hakkari, Kars ve Siirt’de aşılmıştır. Aynı dönemde PM10 ortalamaları 
incelendiğinde, Kısa Vadeli Sınır (KVS) Değeri Ağrı, Artvin, Bolu, Burdur, Çorum, Erzurum, Hatay, 
Isparta, Konya, Kütahya, K.Maraş (Merkez), K.Maraş (Elbistan), Nevşehir, Iğdır ve Karabük’de 
aşılırken, İlk Seviye Uyarı Eşiği Adıyaman, Ağrı, Artvin, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Çorum, Denizli, 
Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Konya, Kütahya, K.Maraş (Merkez), K.Maraş (Elbistan), 
Nevşehir, Tokat, Ardahan, Iğdır, Karabük, Kilis ve Düzce’de aşılmıştır. 
 
Tablo 5. Hava Kirlilik Değerleri[2] 
 

Kükürtdioksit ve Partiküler Madde Ortalamalarının En Yüksek Olduğu İl Ve İlçe 
Merkezleri (2) 

�g/m3(mikrogram/metreküp) 
Kükürtdioksit (SO2)  Partiküler Madde (PM10) 

Hakkari 413  Iğdır 314
Kars 323  K.Maraş (Elbistan) 253
Bitlis  171  K.Maraş (Merkez) 201
Isparta  148  Ağrı 192
Aydın 106  Konya  186
Bolu 101  Isparta  183
Edirne 97  Denizli 177
Sivas 86  Karabük  169
Burdur 85  Bolu  167
Van  84  Hatay 159
Ardahan  84  Adıyaman  152
Erzurum 83  Van  149

 

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı 
 

(1) Gaz halindeki emisyonların kimyasal dönüşümü ve yığın halinde şekillenmesi ile oluşan, çapı 10 mikrometre altındaki partiküler maddelerdir. 
 

(2) Verilerin kıyaslanabilirliğini sağlamak için 21 gün ve üzerinde ölçüm yapılan il ve ilçe merkezleri kapsanmıştır 
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2.5 Yeni Tasarlanan Bina İşletim Sistemi İçin Seçilmiş Otomasyon Sistemleri 
 

Binalarda işletim sistemleri içerisinde mutlaka bazı otomasyon sistemleri yer almak zorundadır. 
Bunlardan bazılarını basit karmaşık olmasına bakmadan sıralamak istersek 
 
2.5.1 Mekanik sistemlerde 
 
• Kazan dış hava sıcaklığına göre kazan su sıcaklığını ve kazanların çalışma sıralarını pompaların 

çalışma ve durma sıralarını ayarlayan otomasyon sistemleri. 
• Soğutma su üreticisi grupların paralel veya sıralı çalışma düzenini ayarlayan ve yük değişimine 

göre soğutma grubunun soğutucu akışkan debisini ayarlayan otomasyon sistemleri. 
• Taze hava besleme devreleri üzerinde ısı geri kazanım ve/veya üfleme hava sıcaklığını ayarlayan, 

don termostatı ile çok düşük dış hava şartlarında santral filtre ve serpantin koruma düzenekleri 
otomasyon sistemleri. 

• Basit ölçekte radyatörler üzerine konulan istenen sıcaklığı termostatik olarak kontrol eden 
otomasyon sistemleri. 

• Split klimalar üzerindeki oda termostat ve sıcaklık otomasyon sistemleri. 
• Yangın şartlarında duman tahliye ve hava temin şartlarını düzenleyen otomasyon sistemleri. 
• Yangın söndürme otomasyon sistemleri, sulu, gazlı, tozlu vs… 
• Kullanım suyu pompa debi basınç kontrol otomasyonları 
 
2.5.2  Elektrik sistemlerinde 
 
• Elektrik enerji aktif/pasif tüketim kompanzasyon otomasyonu 
• Enerji tüketim kontrol otomasyonu 
• Aydınlatma ışık şiddetini ayarlama otomasyon sistemleri 
• Duman ve yangın algılama otomasyon sistemleri 
• Network, bilişim sektör otomasyonları. 
• Asansör yürüyen merdiven otomasyon sistemleri 
• Dâhili kamera, izleme sistemleri, güvenlik sistemleri otomasyonları. 
• Kartlı geçiş, yetkilendirme otomasyonları 
• Ses, anons, ışık gösteri otomasyonları vs…  
 
Yukarıda sayılan otomasyon sistemleri bazen tek,  bazense gruplar halinde binalarda yer almaktadır. 
Genel hatları ile bağımsız ve otomatik kontrol prensipleri dışında sadece verilen görevleri yapmaya 
çalışan sistemler olarak binalarda yer almaktadır. Ara işlemler insan kontrolünde ve tepkisi hızında 
işletmenin izin verdiği ölçüde yapılmaktadır. Yapılan işlemlerde yaşanan karar süreci veya otomasyon 
sisteminin devreye alma sırasında tam olarak bitirilememesi veya bakım işletme sürecinde gerekli 
tamirlerin yapılmamış olması otomasyon sistemlerinin verimliliğini şüpheli hale getirmektedir. Hatta 
bazen bir çok otomasyon sistemi sökülmekte veya devreden çıkarılmakta elle işletilmektedir. 
 
Doğru otomasyon sistemi genel hatları ile belirtilen otomasyon sistemlerinin birkaç tanesi veya yeni 
binalarda tamamını kapsamakta, ortak bilgi paylaşımı ile hem kullanılan ekipmanların sayısı 
azaltılabilmekte aynı zamanda ihtiyaç duyulan acil durum senaryoları ve ya işletme senaryoları ortak 
bir yazılım üzerinden işletilmektedir. Bilgiler derlenebilmekte işlem yapılarak kullanılabilir getirilerek 
birbirinden farklı sistemlerin işlem sırası peş peşe olacak şekilde aktif olarak kontrol edilebilmektedir. 
Bina hacimlerin ve ya ekipmanların davranışları ve buna karşı enerji ekonomisi için gereken işlemler 
belirlenmekte ve uygun müdahale yöntemleri uygulanmaktadır. 
Birbirlerinden farklı protokollar ile çalışan otomasyon programları ara iletişim birimleri ile birbirini 
anlayabilir hale getirilmekte ortak senaryolar için çok kısa sürelerde cevap vermek olanaklı hale 
gelmektedir. 
 
Kısaca bu sistemlere merkezi otomasyon sistemi veya otomasyon yönetim sistemi adı 
verilmektedir.(BMS Building Management System) 
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3. MEVCUT BİNALARDA İŞLETME AŞAMASINDA NERELERDE TASARRUF EDERİZ 
 
 
3.1 Yeşil Bina Tasarımı İle Ortaya Çıkan Tipik Organizasyon Şeması ve Sonuçları 
 
Enerji verimlilik uzmanlarından oluşan danışmanlar grubunun mevcut işletme grubu ile bir araya 
gelerek tüm sistemlerin tek olarak irdelemesi her bir ekipmanın potansiyel enerji tasarruf olanakları 
tespit edilerek yatırım fizibilite çalışmalarının olanaklı kılar. 
 
Daha önce örnek olarak hesaplanan enerji tasarruf potansiyeli göz önüne alındığında geri ödeme 
sürelerinin ne kadar kısa sürede karşıladığı sayısallaştırılmış risk yönetim metotları ile 
belirlenebilmektedir. 
 
Bu tabloda net bir şekilde görüleceği üzere kanal kaçaklarını engellemek için yapılacak bir tadilat 
kendini 10 senede öderken, çok kademeli soğutma gruplarının kullanılması veya dışarı egzoz edilen 
havadan enerji kazanılması 1 ila 2 yıl içerisinde kendini amorti edebilmektedir. 

 
Şekil 3. Mekanik Tesisat Sistemleri Geri Ödeme Süresi[3] 

 
 Ayrıca Isıtma soğutma ve havalandırma sistemlerinde kullanılan ekipmanların sadece tasarım 
sırasında doğru tercih edilebilmesi ile teknik enerji potansiyel tasarruf olanaklarını kullanılabilir hale 
getirmektedir. Ticari binalarda HVAC sistemleri birincil enerji tüketiminde 4,5 quads kadar teknik 
potansiyel enerji tasarrufunu olanaklı kıldığı görülmüştür. 
 
1 kWhr enerji  3,412x10-12 quads değerine denktir. Kayda değer teknik enerji tasarruf potansiyeli olan 
15 sistem aşağıda grafik haline getirilmişlerdir 



  __________________________________________ 1116 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Seminer Bildirisi

 
 

Şekil 4. Teknik Enerji Tasarruf Potansiyeli Ölçümlenmiş 15 HVAC Sistemi[4] 
↵ 
3.2 Dünya Genel Nüfus Dağılımı ve Enerji Dengeleri 
 
Tablo 6. Dünya Nüfus Değerleri 
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Türkiye gerek nüfus artış oranı gerekse bölgesel üstlendiği role paralel olarak sanayileşmesi 
değerlendirildiğinde 2005 ten 2050 yılına giderken yaklaşık % 25 nüfus artışına karşılık1990 yılından 
2000 yılına 138 den 206 milyon ton CO2 emisyon değerine ulaşmıştır. Hatırlanacağı üzere bu değer 
2007 için 250 milyon ton CO2 değerine ulaşmıştır. 
 
 
Tablo 7. Gelişmekte Olan Ülkeler İçin CO2/ Nüfus [5] 
 

 

 
Şekil 5. CO2/ Nüfus ve CO2/ Sermaye[6] 

 
 
Toplam CO2 salınım miktarının nüfusa oranına baktığınız zaman sanayileşmiş devletlerin CO2 salınım 
değerine yakın bir oranda atmosfere salınım yaptığı görülmektedir. 
 
Yukarıda haritada görüleceği üzere bu değerlerin sanayileşmiş ülke konumunda olmaması neticesi 
sadece enerji verimliliğinin sağlanamaması sonucu olduğu açıkça görülmektedir. 
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SONUÇ 
 
Nihai olarak yukarıda tarif edilen gerekçeler sonucunda zaten zorunlu olarak AB ön şartlarından biri 
olan çevresel duyarlılık konusunda zorunlu tasarruf tedbirlerinin uygulanması karşısında gerekli 
hassasiyette ulusal kaynakların doğru yönetilmesi ile gerek yeni iş potansiyeli oluşturmak için gerekse 
gelecek nesillere daha temiz ve çağdaş ortamlar yaratabilmek için acilen sorumlu mühendisler olarak 
çözümün bir parçası olmaktan başka çaremiz yoktur. 
 
Mevcut kullanılmakta olan otomasyon sistemlerinin tadilatı ve gerekli çalışma koşullarını sağlayacak 
hale getirilmesi için hızla gereken organizasyonlar ulusal kaynaklar kullanılarak oluşturulmalı, kurallar 
belirlenmeli, uluslar arası kuruluşlar tarafından tanınır hale getirildikten sonra gerek Türkiye gerekse 
bölge ülkelerde ki kaynak eksikliği doldurulmalıdır. 
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BİNA OTOMASYON SİSTEMİ İLE DEVREYE ALMA 
İŞLEMLERİ VE DİĞER SİSTEMLERLE BİLGİ ALIŞ VERİŞİ 

 
 

M. Selçuk ERCAN 
 
 
 
ÖZET 
 
Bina otomasyon sistemleri, gelişen yetenekleri ile binalardaki enerji yönetiminde en önemli araç haline 
gelmiştir. Binadaki dinamik değişikliklere göre davranmayı sağlayan bina otomasyon sistemleri, 2007 
yılında Avrupa normu EN15232’nin geliştirilmesine yol açmış, binanın mümkün olan davranış 
değişikliklerine (yük, doluluk, eşzaman, arıza vb. gibi) en uygun çözümleri canlı olarak 
gerçekleştirilmesine yol açabilecek hale gelmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bina, otomasyon, yönetim, enerji, teşhis, trend, hata tespiti, Sayısal Kontrol, 
İklimlendirme, Klima 
 
 
ABSTRACT 
 
The building automation systems have become the most essential means in terms of the management 
of energy in the buildings thanks to their developing capabilities. The building automation systems 
enabling to act according to the variable dynamics in the building resulted the amendment to develop 
the standards defined in the European Directive EN15232 thus contributed in the actualization of the 
most optimal solutions of the possible variable behaviors of the building (such as load, fullness, 
synchronization, breakdown, etc.). 
 
Key Words: Building, automation, management, energy,diagnosis,diagnostics, trending, fault 
detection,FDD,DDC,HVAC,AHU. 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Ses; kulak tarafından algılanabilen, hava, su ya da benzeri bir ortamdaki basınç değişimi olarak 
Binadaki ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin oluşan hataların zamanında tespiti ve 
çalışmalarının optimizasyonu enerji yönetimi açsından en önemli uygulamalardan biridir. Bina 
otomasyon sistemlerindeki gelişmeler,  değişik sistemlerin bir birlerine tümleşik çalışabilmesine olanak 
sağlamış, buradan toplanan bilgiler anlık ya da geçmiş kayıt değerlendirmeleriyle binaların 
beklenmedik verimlilikte işletilmelerine olanak sağlamıştır. 
 
Avrupa birliği normu EN15232, “Bina Otomasyon Sisteminin enerji verimliliği üzerindeki etkisi” 
doğrudan bunu tanımlamaktadır 
 
 
2. BİNA OTOMASYON SİSTEMİNİN GENEL YAPISI 
 
Bu standard bina otomasyon sistemlerini yeteneklerine göre değişik sınıflandırmalara ayırmaktadır. 
 
Yukarıdaki sistemlere işlevsel yapısına bağlı olarak sistem dört değişik tasnife ayrılmaktadır. 

 
Sınıf A (Koyu Yeşil) : Yüksek performanslı Bina Otomasyon Sistemleri ve Bina Teknik 
Yönetimi  
 
Sınıf B (Yeşil) : Gelişmiş Bina Otomasyon Sistemleri ve Bina Teknik Yönetimi. 



  __________________________________________ 1122 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Seminer Bildirisi

Sınıf C (Açık Yeşil) : Bildiğimiz Bina Otomasyon Sistemleri 
 
Sınıf D (Sarı) : Enerji etkin olmayan Bina Otomasyon Sistemleri 

Bina teknik yönetimi, enerji yönetimi için gereken tüm işletme, bakım ve yönetim yeteneklerini 
sağlayan bilgiyi sağlamaktadır. Bina da ki teknik sistemlerde oluşan arızalar aslında binanın sınıfını 
değiştirmektedir. 

 
 
Örneğin bir oda kontrolünde otomatik kontrol yoksa ya da sadece ısıtma ya da soğutma kaynağında 
kontrol varsa sınıf D dir. Eğer bir elektronik kontrol cihazıyla kontrol ediliyorsa sınıf C, eğer bir Bina 
Otomasyon Sistemine bağlıysa sınıf B, Eğer talep kontrolü gerçekleştiriliyorsa, meşguliyet kontrolü, iç 
hava kalitesi vb. gibi sınıf A kapsamı oluşmaktadır. 
 
Ayrıca Bina Otomasyon Sistemlerinin diğer sistemlerle ilişkili çalışabilme yeteneği, doluluk, bakım, 
bina ile ilgili aktivite planları vb. gibi bilgileri diğer bilgisayar sistemlerinden alarak en optimum 
çalışmayı gerçekleştirecektir. En optimum çalışmanın ise, sadece cihaz hatalarını değil, optimumdan 
uzaklaşmayı da tespit edebilecek bir yetenek sağlayacaktır. 
 
A sınıfı bir sistemin, hatasız çalışmaya dayandığı kolayca anlaşılmaktadır. 
 
Hatasız çalışma ne demektir ve nasıl sağlanacaktır?  Hatasız çalışma sistemin istenen performansta 
çalıştığından, yani en uygun konfor koşullarını, en düşük enerji tüketimi ve maliyetlerde karşılamak ve 
en az emisyon yaratmaktır. 
 
Nasıl sağlanacağı ise bilgisayarların gittikçe gelişmekte olan teknolojisinde yatmaktadır. Sürekli 
işletmeye alma sistemleri bina otomasyon sistemleriyle düşük maliyetlere gerçekleştirilmekte ve 
sistemin performansından emin olunmaktadır. 
 
3.1. İşletmeye alma ve Hataların Belirlenmesi  
 
Temel olarak ikiye ayrılır. Aktif işletmeye alma ve pasif işletmeye alma testleri olarak adlandırılırlar. 
Pasif testlerde sisteme hiç müdahale edilmez ve sadece BOS tarafından kayıt edilen verile işlenerek 
hatalar test edilmeye çalışılır.  
 
Aktif testlerde ise değişik hatalar yaratılarak sistemin davranışı izlenir. Aktif testler genellikle bir uzman 
tarafından gerçekleştirilir, maliyeti yüksektir ama daha kısa zamanda tamamlanır. Uzman sadece 
insan olmayıp, uzman yazılımlarda bu testlerde kullanılabilmektedir. Hatta bazı cihazlar çalışmaya 
başlandığı zaman, örneğin bir soğutma gurubu, öncelikle çalışma koşullarıyla ilgili bazı aktif testleri 
otomatik olarak gerçekleştirir ve bu testler başarıyla çalışmışsa cihaza yol verilir. 
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Pasif testler de ikiye ayrılırlar. İlk yöntem verileri toplayıp, uygun aralıklarla değerlendirilmeleri 
gerçekleştirilir. Çok sayıda veri değerlendirilebilir. Cihazların bir günlük performanslarından bir yıllık 
performanslarına kadar uzun süreli değerlendirme gerçekleştirilebilir. 
 
Pasif testlerin diğer bir türü ise, kontrol programları içine konulan hata belirleyici kodlardır. Bu tür 
uygulamalar genellikle DDC programlarının, dolayısıyla Bina Otomasyon Sistemlerinin mühendislik 
maliyetlerini oldukça artırırlar. 
 

  PASİF AKTİF 
İşletmeye Alma Tipi Çalışan Başlangıç, Yeniden ya da Tadilat 
Uygulama Insan, Bilgisayar Insan, Bilgisayar 
Yazılımın Yeri Ayrı, üstünde Ayrı 
Cihazla İletişim Oku Yaz - Oku 
Veri Toplama Uzun Dönem Kısa Dönem 
Kullanıcı Bilgi Düzeyi Orta Yüksek 
Bina İşletmesine etki Yok Yüksek 
Maliyet Düşük Yüksek 

 
3.1.1. Pasif Testler 
 
En basit ve herkesin kolayca gerçekleştirebileceği test yöntemi karşılaştırmadır. Excel gibi bir program 
bu iş için yeterlidir. Sadece uygun verilerin seçilmesi önem taşımaktadır. Burada en basit sistemlerden 
biri olan VAV kutuları bir çalışma yapalım. Bunu yaparken eğer elimizde bir yıllık bir veri varsa, en 
sıcak olduğu hafta, en soğuk olduğu hafta ya da dış hava sıcaklığının en çok değiştiği hafta gibi kısa 
veri aralıklarını örnek olarak alarak, verilerimiz daha küçük ve işlenebilir hale getirebiliriz. 
 
Yılın en soğuk haftası 
 
Yılın en soğuk haftasında, çalışma saatler, içinde en soğuk olan VAV ’ların tablosu. Yaklaşık 1000 
adet VAV içinde, 44 tanesi 18 Derecenin altında, 112 tanesi 24 derecenin üzerindedir. 
 
Yılın en sıcak haftasında 40 adet VAV ın 22 C nin altında (aşırı soğutulmuş), 41 tanesinin ise 26 C nin 
üzerinde olduğunu görüyoruz. 
 
Dış hava sıcaklığının en çok değiştiği hafta ise 7 tanesinin 19 C nin altında,  14 tanesinin 26 C nin 
üzerine olduğu anlaşılıyor. 
 
Bulunduğumuz hafta için bu incelemeyi yaptığımızda ise 7 tanesinin 19 C nin altında,  10 nesinin 26 C 
nin üzerine olduğu anlaşılıyor. 
 
Görüldüğü gibi normal bir haftada %2 iken, en soğuk ya da en sıcak hafta da hatalı oranı %10’a kadar 
çıkmaktadır. Listemizde bulunan bu cihazlar kontrol edilmeleri gereken cihazlardır. 
 
Bu tür bir çalışma ile VAV ünitelerinde ortaya çıkan 
• Yüksek oda sıcaklığı 
• Düşük oda sıcaklığı 
• Yüksek hava debisi 
• Düşük hava debisi 
• Düzensiz hava debisi 
• Klima santrali üfleme sıcaklığı yüksek 
• Klima santrali üfleme sıcaklığı düşük 
Hataların, gerçekte sahada aşağıdaki gibi fiziksel hatalardan oluşmuştur.  
• Mahal sıcaklık sensörü hatası 
• Hava debi sensörü hatası 
• Klima santrali üfleme sensörü hatası 
• VAV Damper hatası 
• Yeniden ısıtma vansı hatası 
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• Klima üfleme sıcaklığı yüksek 
• Klima üfleme sıcaklığı düşük 
• Kanal statik basınç sensörü hatası 
• Klima ve VAV çalışma takvimlerinin paralel olmaması 
• Küçük seçilmiş VAV kutusu 
• Klima ve VAV otomatik kontrol çevrim hataları 
• Ayar değer hataları 
• DDC program hataları 
 
Gibi pek çok hata yukarıdaki gibi basit çalışmalarla bulunabilmektedir. 
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AS.0G.CAV40.G064.S25.A1 1/25/2006 15.0 120.0 39.2 21.1 99.2 0.0 -1.0 93.0 8.8 28.9 22.1
AS.0G.CAV40.G064.S25.A1 1/26/2006 8.0 0.0 100.0 18.8 99.2 1.2 -3.8 71.0 8.3 28.9 22.1
AS.0G.CAV40.G064.S25.A1 1/26/2006 17.0 120.0 26.4 22.1 99.2 -3.0 -4.0 93.0 4.0 28.9 22.1
AS.0G.CAV40.G064.S25.A1 1/26/2006 18.0 118.0 26.4 22.1 99.2 -2.0 -4.0 86.0 5.0 28.9 22.1
AS.0G.CAV40.G064.S25.A1 1/26/2006 19.0 15.0 100.0 13.0 99.2 -2.0 -4.5 83.0 4.8 28.9 22.1
AS.0G.CAV40.G064.S25.A1 1/27/2006 8.0 0.0 100.0 15.5 99.2 -2.1 -4.1 83.0 4.7 28.9 22.1
AS.0G.CAV40.G064.S25.A1 1/27/2006 9.0 120.0 40.4 16.6 99.2 -1.5 -4.0 83.0 5.5 28.9 22.1
AS.0G.CAV40.G064.S25.A1 1/27/2006 10.0 120.0 40.4 18.8 99.2 -1.0 -4.0 80.0 6.0 28.9 22.1
AS.0G.CAV40.G064.S25.A1 1/27/2006 11.0 120.0 37.2 19.8 99.2 0.5 -4.0 72.5 7.6 28.9 22.1
AS.0G.CAV40.G064.S25.A1 1/27/2006 12.0 120.0 37.2 20.9 99.2 1.0 -3.0 75.0 8.6 28.9 22.1
AS.0G.CAV40.G064.S25.A1 1/27/2006 13.0 120.0 37.2 20.9 99.2 1.0 -4.0 70.0 8.1 28.9 22.1
AS.0G.CAV40.G064.S25.A1 1/27/2006 14.0 120.0 34.0 20.9 99.2 1.0 -4.0 66.0 7.7 28.9 22.1
AS.0G.CAV40.G064.S25.A1 1/27/2006 15.0 120.0 34.0 20.9 99.2 1.0 -5.0 65.0 7.6 28.9 22.1
AS.0G.CAV40.G064.S25.A1 1/27/2006 16.0 120.0 34.0 20.9 99.2 0.0 -5.0 69.0 6.5 28.9 22.1
AS.0G.CAV40.G064.S25.A1 1/27/2006 17.0 120.0 30.8 20.9 99.2 0.0 -5.0 69.0 6.5 28.9 22.1  

 
 
Veri Dosyasının Yapısı 
 
3.1. 2 Aktif Testler 
 
Belirtildiği gibi bir uzman ya da uzman yazılım tarafından, aktif şekilde komut vererek gerçekleştirilirler. 
Aktif testlerde VAV kutuları test edilmeden önce, BYS ekranından aşağıdakilerin varlığı kontrol edilir. 
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Öncelikle yapılması gereken işlem, sensörün “0” kalibrasyonudur. Sensör kalibrasyonu yazılımla 
tamamen otomatik olarak gerçekleştirilir. Diğer dikkat edilmesi gereken bir özellik ise, VAV 
damperlerinin hepsinin maksimum açılmasının gerekip gerekmediğidir. Eğer sistemde bir eş kullanım 
faktörü tasarımcı tarafından belirlenmişse, bu eş kullanım faktörünün test prosedüründe dikkate 
alınmadı gereğidir. Doğal olarak %30 eş kullanım faktörü olan bir sistemde VAV kutularını tam açmak, 
gereken kanal statik basıncını sağlamamızda zorluk çıkartabilir. 
 
*Klima santrali çalışıyor. 
*VAV kontrol cihazı beslenmiş, programı yüklenmiş ve adreslenmiş. Haberleşme tamam. 
*Oda sıcaklık sensörü takılı ve çalışıyor. 
*Test parametreleri girilmiş durumda olmalıdır. 
 
Artık aktif testlerle otomatik kontrol çevrimlerinin ayarı, hava debisinin ölçümü, damperlerin çalışması 
ve hava akışı, eğer yeniden ısıtma varsa testi, eğer fan destekli VAV ise ısıtma ve soğutma modları 
test edilebilir. Bu testlerden sonra, cihazlar çalışıyor, şüpheli ve arızalı olarak üç bölüme ayrılır. 
Şüpheli olanlara daha detaylı testler uygulanırken, arızalı olanlar tamir edilirler.↵ 
 
Aşağıdaki grafikte herkesin çok kolay anlayabileceği grafiklerin sistemde kolayca oluşabildiğini 
görüyoruz. Klima santrali ve diğer VAV kutularının durumlarına göre ölçülen değerler şekilde 
görüldüğü gibi iki ayrı testte iki ayrı durumda görülebilir. Görüldüğü gibi Debi2 arızalı olan bir VAV 
kutusu davranışıdır ve düzeltilmesi gerekir. 
 

VAV Test
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Aşağıda ise sağlıklı bir ısıtma işlev testi görülmektedir. 
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Isıtma İşlev Testi
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Aşağıda ise bir VAV kutusuna ait, hataları canlı tespit edebilecek DDC programı kodu görüyorsunuz.  
 
 

 
 
Görüldüğü gibi hataları tespit edecek kodlar, gerçek program kodlarından çok daha fazla yer 
kaplayabilmektedir. 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bina çalışmasının optimizasyonu ve oluşan hataların tespiti pek çok yararı birlikte getirecektir. 
 
1. Enerji ve Su tasarrufu 
 
2. Yaşam kalitesinin ve personel verimliliğinin artması. İç hava kalitesi olarak özetlenebilecek bu 
tanım, içerde barınacak kişilerin olumsuzluklardan etkilenmeden önce sorunların belirlenmesini ve 
çözümünü sağlayacaktır. 
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3._Bakım maliyetlerinin azaltması. Bakımların ne erken ne geç, tam zamanında yapılmasını, hataların 
kısa zamanda belirlenmesini, bakım işlerinin planlanmasını, bakım personelinin yeteneklerine göre ve 
uygun zamanda kullanımını, uygun yedek parça stoğu tutulmasını ve sistemin çok daha az görev dışı 
kalmasını sağlayacaktır. 
 
4._ Personele ve cihazlara oluşacak zararların önlenmesini sağlayacaktır. 
 
 Müteahhit açısından ise, sistemin zamanında ve etkin teslimini sağlayarak, oluşacak en düşük 
maliyetle sistemin teslim edilmesini sağlayacaktır. 
 
 İşletmeye alma ve test prosedürlerinin belirlenmesi mekanikçi, elektrikçi ve otomasyoncu arasında 
eşgüdümlü bir çalışmayı gerektirmektedir.  
 
Mekanik ve elektrik testlerin gerçekleştirilmesinden sonra, işletme testi dediğimiz, otomasyon 
sisteminin de yer aldığı testler geçekleştirilir.  
 
Testler kesinlikle rastgele değil, yazılı senaryolar eşliğinde yapılmalıdır.  
 
Test prosedürleri, cihazların önem sıraları, test maliyetleri ve arızalandıktan sonra gerçekleşecek 
bakım maliyetleri göz önüne alınarak oluşturulur. 
 
 Bu testler sırasında bina otomasyon sistemleri, kayıt tutabilme, test senaryolarını otomatik yapabilme 
ve raporlama yetenekleriyle, en güçlü araçlar olarak elimizin altında bulunmaktadır. 
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ÖLÇME VE DOĞRULAMADA BİNA OTOMASYON YÖNETİM 
SİSTEMİNİN KULLANILMASI 

 
 

Hırant KALATAŞ 
 
 
 
 
1. ÖZET 
 
Gerek mevcut binalarda, gerekse yeni yapılan binalarda, çeşitli amaçlarla ölçme ve doğrulama 
uygulanması gerekir. Benzer şekilde Verim Arttırıcı Projelerin etkinliğinin belirlenmesi de uygulama 
öncesi ve sonrası parametrelerin ölçülmesi ve doğrulanması ile belirlenebilir. Bu tip projelerde, 
hedeflenen parametrelerin yanı sıra, olumsuz etkilenme olasılığı bulunan iç ortam kalitesi ile ilgili 
parametrelerin de uygulama öncesi ve sonrasındaki durumlarının izlenmesi gerekir. 
 
Ölçme ve doğrulama amacıyla, varsa bina otomasyon yönetim sistemleri kullanılabilir. Ancak bu 
sistemlerin ölçme ve doğrulamayı da dikkate alarak tasarlanmış ve kurulmuş olması gerekir. Bu 
nedenle şartnameleri bu durum göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ölçme ve Değerlendirme 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
For both existing buildings and new constructions, Measurement and Verification (M&V) is basically a 
set of procedures, and a systematic process to be applied for various purposes. Similarly, the results 
of Efficiency Impovement Project is determined by applying M&V procedures, like before and after the 
energy project. In such similar projects; besides the building owners targets and goals; the parameters 
of indoor environmental quality, which possibly be impacted, needs to be measured before and after 
the implementation.  
 
If Building Management System exists in the building, it can be used for M&V purposes, provided that 
the BMS must have been designed and installed that M&V had been taken into consideration. So, the 
specifications must be prepared according to this requirement. 
 
Key Words: Measurment and Varification 
 
 
 
 
2. NEDEN ÖLÇME VE DOĞRULAMA ( Ö& D ) 
 
“Ölçmediğin şeyi yönetemezsin” 
Jack Welch – General Electric CEO 
 
 
2.1. Mevcut Yapılar  
 
 
Bir binada veya işletmede, enerji verimliliği için yatırım yapıldığında doğal olarak yöneticiler bu yatırım 
karşılığında ne kadar tasarruf sağlandığını ve bunun ne kadar süreceğini bilmek isterler. Enerji 
tasarrufunun hesaplanması, hassas bir ölçümlemeyi ve tekrarlanabilir bir metodolojiyi gerektirir. 
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Enerji ve su yönetimi projelerinin uzun süreli başarısı, çoğunlukla proje ortaklarının hassas ve başarılı 
bir Ö&D planında anlaşma sağlayamamaları nedeniyle baltalanmıştır. 
 
Tasarruf miktarının hassas hesaplanması, işletme/bina sahibi ve yöneticilerine, enerji veya su tüketen 
sistemlerin çalışma şekilleri hakkında çok değerli geri bildirimler sağlar ve bu sayede daha fazla 
enerji/su tasarrufu yapmaya dönük projelerin geliştirilmesine olanak sağlar. 
 
Çok sayıda noktadan gerçek zamanlı ölçüm, bina yöneticilerine kuvvetli bir gözlemleme aracı sağlar 
ve bu sayede binadaki enerji sistemlerinin daha verimli ve bu yüksek verimlerde sürekli çalışmalarını 
olanaklı kılacak yolların anlaşılması, izlenmesi ve ayarlanması mümkün olur. Ayrıca Ö&D nin 
sağlayacağı performans geri bildirimleri, sistemlerin çalışma ayarlarının revizyonu ve arıza önleyici 
bakım programlarının oluşturulmasını olanaklı kılar. Bu özellikle ilk bir iki yıllık binanın çalışma 
döneminde çok daha önemlidir. 
 
 
2.2 Yeni Yapılar 
 
Yeni yapılan binalarda, Ö&D sayesinde, tasarım safhasında öngörülen performanslara ulaşılıp 
ulaşılmadığının belirlenmesi, gerekli düzeltme ve ayarların yapılması mümkün olur. Ayrıca Ö&D, 
işletmeye alma uygulamasını (commissioning) ciddi bir şekilde kolaylaştırır. 
 
Yeni binaların tasarımında, son zamanlarda giderek artan bir uygulama, bina tasarım ücretinin hiç 
değilse bir kısmının, binanın beklenen performansı ne ölçüde gerçekleştirdiğine bağlı olarak 
ödenmesidir. Bu uygulama henüz ülkemizde yaygınlaşmamış olsa da, bina tasarımcıların ölçülebilir 
olması açısından, yatırımcıların gittikçe artarak ilgisini çekmektedir. Bu tip tasarım anlaşmalarının 
kapsamında iyi bir Ö&D planının yer almasının gerekliliği kaçınılmazdır. 
 
Mevcut bir binada, enerji verimini arttırmaya dönük bir değişiklik yapılmadan önceki durum bilinir 
bellidir. Mevcut bina “Temel” (baseline) olarak ele alınır ve değişiklikten sonraki durum bununla 
kıyaslanır. Yeni binada ise, tasarım safhasında “Temel bina” tamamen varsayımsaldır, fiziksel olarak 
mevcut değildir, gözlemlenemez ve ölçülemez. Binanın performansı bir takım varsayımlar, kabuller ve 
kestirimlerle veya simülasyon programları ile hesaplanır. 
 
Bina tamamlandıktan sonra, mal sahibinin beklentilerinin ne ölçüde sağlandığı, sağlanamamış ise 
muhtemel düzeltici uygulamalar açılarından Ö&D zaruridir. 
 
LEEDTM gibi bina derecelendirme programları, yeni binalarda Ö&D ye önem vermektedirler. Benzer 
program ve kaynakların bir kısmı ASHRAE Guidline 14 Appendix B – Resources da listelenmiştir. 
 
 
2.3 Performansa Dayalı Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) Uygulama Anlaşmalarında. 
 
18/04/2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanun kapsamında 25.10.08’de 
yayınlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelikle 
enerji etüdleri, bu etütlere dayalı VAP lar ve bu VAP lara dayalı Performans Garantili Uygulama 
Anlaşmaları hayatımıza girmektedir. 
 
Yönetmeliğin çeşitli kısımlarında “ölçümler” den bahsedilmekte ancak bununla ilgili herhangi bir 
düzenleme bugün itibarı ile (16.02.2009) bilinmemektedir. Performans Garantili Uygulama Anlaşmaları 
açısından Ö&D planı, hayati bir öneme sahiptir ve mutlaka anlaşmalar kapsamında yer almalıdır. 
Esasen, anlaşmazlıklar halinde hukuksal sonuçlar doğurabilecek bu anlaşmalara esas teşkil edecek 
şekilde, bir Ulusal Performans Ölçme ve Değerlendirme Protokolü gerekliliği açıktır. 
 
Çoğu VAP lerin, iç ortam kalitesi (İOK) olarak adlandırdığımız termal konfor koşulları, kirletici 
yoğunluğu, aydınlatma kalitesi gibi unsurları olumlu veya olumsuz etkileme ihtimalleri söz konusudur. 
Büyükşehirlerde insanlar zamanlarının %90’dan fazlasını bina içinde geçirmektedirler. Bulundukları 
ortamın kalitesi sağlıklarını ve verimliliklerini etkilemektedir. “Hasta Bina Sendromu” kaynaklı sağlık 
problemleri en fazla görülen ilk beş hastalık arasında sayılmaktadır. VAP uygulanması neticesinde 
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İOK da oluşabilecek olumsuz değişiklikler nedeniyle bina sakinlerinin sağlık ve verimliliklerinin 
bozulmasının yaratacağı finansal kayıplar, VAP ın getireceği kazançları geçebilir. 
 
Belirli VAP lerin, İOK ne olası etkilerine örnekler Tablo-1 de verilmiştir. 
 
Bu örneklerin sayısı arttırılabilir. Dolayısı ile VAP uygulaması durumunda sadece hedeflenen 
parametrelerin değil, uygulamadan etkilenmesi muhtemel parametrelerin de uygulama öncesi ve 
sonrasında Ö&D si gerekir. Bu hususa, 6 Şubat 2009 tarihli “5267 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 
Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in ekindeki VAP Raporu örneğinin 5.2.5 maddesinde 
“ETKİ ANALİZİ” başlığı altında genel olarak değinilmiş ancak detaylandırılmamıştır. Ancak 
hazırlanacak Ö&D Planında bu husus göz önünde bulundurulmalı ve Tablo 2 de listelenen İOK 
parametrelerinden, etkilenmesi muhtemel olanlar belirlenerek, plana eklenmelidir. 
 
 
Tablo 1. VAP veya Değişikliklerin İOK ne Olası Etkileri, İlgili Tedbirlere Örnekler 
 
 

VAP veya Değişlik 
 

 
İOK ya olası etkiler 
 

 
Önlem 

 
 Egzost havasından veya 

başka atıklardan ısı geri 
kazanımı. 

 

Bazı ısı geri kazanım sistemleri 
egzost havasındaki nem ve 
kirleticilerin, besleme havasına 
karışmasına neden olabilirler. 

İstenmeyen nem ve kirletici transferi 
engellenmelidir. 

 Serbest soğutma (freecooling) 
amacıyla dış hava ekonomizeri 
kullanılması. 

Genel olarak ortalama dış hava 
miktarı artacağı için İOK 
iyileşecektir. Nemli iklimlerde, bu 
uygulama iç ortam neminin 
yükselmesine ve nem kaynaklı İOK 
problemlerine neden olabilir. 
 

Taze hava alış menfezleri araç 
egzostu HVAC egzostu, restaurant 
egzostu, atık depolama alanı gibi 
kuvvetli kirletici kaynaklarının 
mümkün olduğu kadar uzağında 
olmalı. Gerekli filitreler kullanılmalı. 
Dış havada ozon kirliliği söz konusu 
ise, iç ortamdaki ozon seviyesi 
ölçülmeli ve gerekiyorsa aktif 
karbon filtreler kullanılmalı. Nemi 
giderici önlem alınarak ekonomizör 
kontrol cihazlarının ve ilgili minimum 
taze hava miktarlarının periyodik 
kalibrasyonu ve muhafazası 
sağlanmalı. 

 Dış hava ile gece ön soğutma. 
 

Nemli iklimlerde HVAC 
ekipmanlarında ve bina 
elemanlarında yoğuşma ve bundan 
kaynaklanan mikroorganizma 
üreme riski vardır. 

Dış havanın çiğ noktası sıcaklığı 
kontrol edilerek yoğuşma riski 
oluştuğunda gece soğutması 
durdurulmalıdır. 

 Sabit hava debili sistemin 
değişken hava debili olarak 
değiştirilmesi. 

İç ısıtma veya soğutma yüklerinin 
az olduğu durumlarda yetersiz taze 
hava beslenmesi. Minimum taze 
hava miktarının sabitlenmesi 
durumunda, üfleme sıcaklığının 
kontrol edilmemesi halinde düşük 
soğutma yüklerinde aşırı soğuma. 
Mahale hava dağıtımında 
düzensizlik ve hava cereyanı 
oluşumu. 

Minimum taze hava miktarının 
beslenmesinin her debide 
sağlanması gerekir. Soğutma 
yüklerinin düşük olduğu durumlarda 
üfleme sıcaklığının yükseltilmesi 
gerekebilir. Soğutmada, hava 
cereyanı oluşumunu engellemek 
üzere, minimum debi, üfleme 
sıcaklığı iyi belirlenmeli ve 
gerekiyorsa menfezler değiştirilmeli. 

 Soğutmada üfleme 
sıcaklığının, yükseltilmesi 
(Soğutma Grubu’nun çektiği 
enerji azalır, ancak fanın 
enerjisi artar).  

Üfleme sıcaklığının yükseltilmesi 
için, chiller su çıkış sıcaklığının 
yükseltilmesi, santral soğutma 
bataryasında nem alma miktarının 
azalması, dolayısı ile iç ortam bağıl 
neminin yükselmesine neden olur. 

Nemin kontrolüne olanak 
sağlayacak soğuk su sıcaklığı 
korunmalıdır. 
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Tablo 2. İOK Parametreleri 
 

 
o Termal Konfor 
o Taze Hava Miktarı 
o CO2 Konsantrasyonu 
o CO Konsantrasyonu 
o Ozon Konsantrasyonu 
o Partikül Konsantrasyonu 
o Bioaerosol Konsantrasyonu 
o VOC 
o Aydınlatma yeterliliği 
o Sakinlerin İOK memnuniyet oranları 
 

 
 
3. Ö&D DE BİNA OTOMASYON YÖNETİM SİSTEMİNİN (BYS) KULLANILMASI 
 
Ö&D yapılabilmesi için, ilgili parametrenin ölçümüne dönük sistem ve ekipmanların kurulması, temin 
edilmesi gerekir. Bunun da bir maliyeti vardır. Eğer binada bir BYS mevcut ise veya yeni yapılacaksa 
bilgi toplama için BYS den yararlanılabilir. Ancak, bunu yapabilmek için BYS nin kendi gerçek zamanlı 
kontrol fonksiyonunun yanı sıra bu ekstra işi de yapacak şekilde tasarlanmış olması gerekir. 
 
Örneğin, eğilim fonksiyonunun yoğun olarak kullanılması, BYS nin temel fonksiyonlarında aksaklıklara 
neden olabilir. Bazı parametrelerin izlenmesine, kontrol açısından gerek olmayabilir ama bu ilave 
noktaların tasarım safhasında göz önünde bulundurulup, şartnameye eklenmesi gerekir. Elektrik güç 
tüketim ölçümü buna bir örnektir. Küçük güç tüketimlerinin, aydınlatmanın ve ana güç beslemesinin 
eğilim analizleri, yüksek kalitede verimlilik kararları ve işletme geri bilgi beslemesi açısından çok 
faydalıdır, ama gerçek zamanlı kontrol açısından hiçbir anlamı yoktur. 
 
Yazılımın içine kolayca eklenebilecek fonksiyonlardan biri de, set noktalarındaki değişikliklerin 
otomatik kaydedilmesidir. 
 
Doğrulama için gerekli eğilim analizi yeteneğinin BYS ye eklenmesi çok özel bir durum değildir, genel 
bir uygulamadır. Ancak, bilgilerin eğilim analizinin yapılması, bilgisayar çalışmasını, haberleşme bant 
genişliğini ve depolamayı kilitleyebilir. Uygun yazılım ve donanımın mevcut olması gerekir. 
 
Sistemin ekstra eğilim analizi kapasitesinin mevcut olması durumunda, işletme elemanlarının sistem 
problemlerini önceden teşhis amacıyla kendi istedikleri eğilim analizi bilgilerinin toplanmasını 
geliştirebilmeleri için, BYS nin kullanımı konusunda eğitilmiş olmaları gerekir. 
 
BYS eğilim analizi yapabilirliği ile enerji kullanımını kaydedebilir. Ama BYS lerin çoğu “Değer Değişimi” 
olaylarını kaydetmektedir, her bir değer değişimi arasındaki zaman aralığı bilinmediği sürece enerji 
tasarrufunun hesaplanması mümkün değildir. Eğilim analizini daha düzenli aralıklara zorlamak 
amacıyla, değer değişimlerinin sınırları sıkılaştırılabilir, ancak bu yoğunlukta bilgi işlemeye uygun 
olarak tasarlanmamış sistemler aşırı yüklenebilir. Şu konulara özellikle dikkat edilmesi gerekir: 
 
• Enerji bilgilerinin çıkartıldığı, BYS nin eğilim kayıtlarına giriş ve/veya değiştirme kontrolü 
• Analiz yapabilmek için, BYS nin Değer Değişimi bilgilerini zaman serisine döndürmek 

amacıyla gerekli prosedürlerin geliştirilmesi. 
• BYS tedarikçisinden; 

− Tüm sensörlerin kalibrasyon standartları ve prosedürleri 
− Pulsları, Btu ları ve kWh bilgilerini hesaplama ve/veya toplamada kullanılan özgün 
algoritmaların hassasiyetinin ve doğruluğunun kanıtları 
− BYS de kendi kontrol fonksiyonunu yerine getirirken, buna paralel eğilim analizi bilgilerini 
işlemeye ve depolamaya yeterli kapasitenin varlığının taahhüdü, 

istenmelidir. 
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BİNA OTOMASYONU SİSTEMLERİNE BİNALARDAKİ DİĞER 
SİSTEM VE EKİPMANLARIN ENTEGRASYONU 

 
 

Uğur AYKEN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
 
Bina otomasyon sistemlerinin, binalarda bulunan yangın alarm, güvenlik ve aydınlatma otomasyonu 
gibi diğer sistemler ve soğutma grupları, kazanlar, paket klima, VAV, frekans konvertörleri, sayaç ve 
kalorimetre gibi mekanik ekipmanlarla data noktası bazında bilgi ve komut alışverişi mümkün iken, 
günümüzde bazı projelerde bu sistem ve ekipmanlarla doğrudan haberleşmesi istenmektedir. 
 
Sistem ve cihazlarla bina otomasyon sisteminin entegrasyonunun seçilen yönteme göre yatırım 
maliyeti ve işletme açısından bazı avantajları ve dezavantajları vardır. Ayrıca sistemlerin devreye 
alınması ve haberleştirilmesi aşamasında sistem ve cihaz satıcı ve teknik servis elemanlarının yeterli 
teknik bilgiye sahip olmaması çeşitli problemler yaratmaktadır. 
 
Dikkate alınması gereken önemli bir husus da entegrasyonun yarattığı avantajlardan yararlanmak için 
yeterli teknik düzeyde bir işletme ekibinin gerekli olmasıdır.  
 
Bütün bunlara karar verir ve şartname hazırlar iken yatırımın yapıldığı yer (şehir, ülke) ve burada 
sağlanabilecek teknik destek, bakım ve onarım göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
Bu bildiride bu tür entegrasyonların devreye alma ve işletme aşamalarında karşılaşılabilecek durumlar 
incelenmekte ve anlatılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Bina otomasyon sistemi, entegrasyon, diğer sistem ve ekipmanlar 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Building Automatin System can connect to fire alarm, security, instabus systems and chillers, boilers, 
roof type units, VAV units, VSD equipments with data points traffic . But at new project,spesifications 
demand  the BAS shall be connected to these systems and equipments as an integration.  
 
Integration with 3rd parties has some advantages and disadvantages for investment cost and 
operation. Also  the ill-informed technical people couse some problems during the commissioning for  
integration and comminication. 
 
To take the advantage of integration, BAS must be used by informed technical staff.  
 
City and country are also important for technical assistance. 
 
At this paper analysis the problems  during the commisioning and operation of integration and 
integrated systems. 
 
Key Words: Building Automation System (BAS), integration, 3rd parties 
 



  __________________________________________ 1140 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Seminer Bildirisi

ENTEGRASYON 
 
Öncelikle belirtmek gerekir ki burada bina otomasyon sistemi ile kastedilen kazan, soğutma grubu, 
klima santralleri, ekzost fanları, pompalar, eşanjörler, VAV kutuları gibi mekanik sistemlerin 
otomasyonudur.  
 
Büyük binaların otomasyon merkezlerinde bina otomasyon sistemi bilgisayarının yanında yangın, 
kartlı geçiş, aydınlatma otomasyonu gibi çeşitli sistemlerin bilgisayarlarını da görmek mümkündür.  
 
Günümüzde şartnamelerde ise bu sistemler için ayrı bilgisayarlar kullanılması yerine hepsinin 
entegrasyonunun sağlanarak tek bir bilgisayar altında toplanması istenmektedir. Entegrasyon sadece 
sistemler bazında istenmemekte, bina otomasyonu sistemi tarafından bilgi alınan veya yönetilen 
kazan, soğutma grubu, paket klima, VAV kutusu, frekans konvertörleri, sayaç ve kalorimetreler gibi 
cihazlarla da data noktası bazında değil entegrasyon sağlanarak haberleşilmesi istenmektedir.  
 
Artık sistemler arasında ya da sistemler ile cihazlar arasında iki damarlı bir kablo bağlantısı ile onlarca 
bilgiyi taşımak mümkündür. Sistemler arası veya mekanik cihazlarla iletişim için yani istenilen bilgilerin 
taşınması için,  
 
Bacnet 
Lonworks 
Modbus 
M-Bus 
EIB-Konnex 
 
gibi protokoller kullanılmaktadır. 
 
Sistemler arasındaki entegrasyon bu sistemlerin karşılıklı gereken bilgi alışverişidir. Örneğin bina 
otomasyonu ile yangın alarm sistemi arasında bir entegrasyon sağlandığında yangın alarm sistemi 
gelecek yangın alarm bilgilerine ve yangın senaryosuna göre bazı fanların durdurulması veya 
çalıştırılması, bazı yangın ve duman damperlerinin açılıp kapatılmasını yaparken bina otomasyon 
sistemi ile haberleşerek bu bilgileri ona aktarmaktadır. Bu bilgi alışverişi yangın senaryosu nedeniyle 
kendi programları dışında durdurulan veya çalıştırılan fanlardan gereksiz alarmların bina otomasyon 
sistemine gelmesini engellenmektedir. 
 
Bina otomasyon sistemi ile çeşitli mekanik cihazlar arasındaki entegrasyondan da bu cihazlarla bina 
otomasyon sistemi arasındaki data noktası bazındaki bilgi ve komut alışverişi yerine yukarıda belirtilen 
protokoller vasıtasıyla doğrudan data haberleşmesi anlaşılmalıdır. 
 
Bu yöntemle bina otomasyon sistemine mekanik cihazlar tarafından aktarılan bilgi sayısı çok 
artmaktadır. Örneğin bir soğutma grubu ile data noktası bazlı bilgi ve komut alışverişinde sadece 
durum, genel arıza, giriş/çıkış sıcaklıkları, start/stop gibi birkaç bilgi ve komut varken bu soğutma 
grubu ile entegrasyon sağlandığında gaz ve yağ basınçları, çekilen akım, kompresörlerin kapasiteleri 
vs. bilgileri gibi soğutma grubunun ekranında görülebilen akla gelebilecek her türlü bilgi bina 
otomasyon sistemine aktarılabilmektedir. 
 
Ayrıca sayaç, kalorimetre gibi cihazların elektronik kısımlarında anlık kullanım değerlerinden zaten 
toplam kullanım değerleri hesaplandığından ve entegrasyon ile bu bilgiler bina otomasyon sistemine 
aktarıldığında gereksiz hesaplamalardan kaçınılmaktadır.    
 
 
KURULUM 
 
Sistemler arası ya da cihazlarla entegrasyon için çeşitli bilgi ve komut alışverişi söz konusu 
olduğundan bu bilgi ve komutların belirli bir sistem bazında adreslenmesi ve sistem ve cihazların 
yukarıda belirtilen protokoller vasıtasıyla haberleştirilmesi söz konusudur. Bu nedenle sistemleri 
devreye alırken sistem ya da cihaz satıcısı firma ve teknik elemanlarının birlikte çalışması gereklidir.    
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Genellikle sistemler arasındaki entegrasyonlarda sistem mühendisleri arasındaki işbirliğinde çok fazla 
problem yaşanmamaktadır. Ancak bina otomasyon sistemleri ile entegrasyonu sağlanacak mekanik 
cihazlar söz konusu olduğunda ülkemizde bu cihazları satan firmaların bu konuda yeterince bilgi sahibi 
olmadıkları görülmektedir. Satış sırasında firmanın satış mühendisi tarafından cihazın çeşitli 
protokollerle haberleşebildiği söylenmekte hatta bu özelliği nedeni ile ek ücret talep edilmektedir. 
Ancak iş şantiyede haberleşmeye geldiğinde çoğu zaman teknik servisten gelen elemanlar satılan 
cihazın böyle bir özelliği ile ilgili ve bunun sağlanması için kendilerinin yapması gereken işler 
konusunda bilgilerinin olmadığını söylemektedirler. 
 
Sadece sistem ve cihazlarla ilgili teknik elemanların değil özellikle haberleşme ve diğer kablolamayı 
yapacak elektrik ekibinin de bilgi ve tecrübesi de önemlidir. 
 
Bu konudaki diğer önemli konu da özellikle yurt dışı projelerde bu entegrasyonu yapacak teknik 
elemanların birlikte çalışma organizasyonunun koordine edilmesidir. Bu elemanlar aynı zamanda 
şantiyede bulunmayınca lüzumsuz beklemeler, aksamalar oluşmakta, zaman ve iş kaybına neden 
olmaktadır. 
 
 
 
MALİYET 
 
Sistemler veya mekanik cihazlarla bina otomasyon sisteminin entegrasyonunda doğrudan 
haberleşilmesi nedeni ile hissedici, termostat, röle gibi saha cihazları, modül sayılarının ve çekilen 
kablo miktarının azalması dolayısıyla bir maliyet azalması olmaktadır.  
 
Diğer yandan da entegrasyon içen gereken arayüz (interface), ek lisans ve ek mühendislik gibi 
nedenlerle de maliyet artışı olmaktadır.  
 
 
 
NEREDE, NE ZAMAN ENTEGRASYON? 
 
Sistemler arası ve cihazlarla entegrasyon düşünüldüğünde bu entegrasyonun yapılacağı ülke ve şehir 
önem kazanmaktadır. Bu entegrasyonların yapılıp yapılmamasına karar verilirken gerek kurulum 
aşamasında çeşitli firma teknik elemanlarının birlikte çalışması için şartların uygun olup olmaması, 
sistemler kurulduktan sonra periyodik bakımlarının zamanında ve herhangi bir arıza durumunda acil 
müdahalenin yapılıp yapılamaması, sistemleri kullanacak teknik kadronun yeterli bilgi ve tecrübeye 
sahip olup olmaması önemlidir. 
 
Özellikle yurtdışı projelerde entegrasyonu yapılacak sistem ve cihazlarla ilgili teknik elemanların 
koordinasyonunun sağlanması önemlidir. Hele bu elemanlar ayrı ülkelerdeki firmaların elemanları ise 
bu daha da önem kazanmaktadır. Örneğin Türkiye’den giden bir bina otomasyon firması elemanı ile 
işin yapıldığı Rusya’daki kazan firmasının elemanlarının birlikte çalışması söz konusu olduğunda ortak 
lisan vs gibi sorunlarında çözülmesi gereklidir.  
 
Entegrasyonu yapılan sistemlerin periyodik bakımlarının düzgün yapılmaması nedeni ile bu 
sistemlerden birinin çökmesi durumunda bunun diğer sistemleri etkilemesi kaçınılmazdır. Bu nedenle 
sistemlerin yurt içinden veya yurt dışından gelecek teknik servislerce periyodik bakımlarının ve arıza 
durumunda acil müdahalenin zamanında yapılıp yapılamayacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.   
 
Bu sistemleri işleten teknik kadronun bilgi ve tecrübeleri de önemlidir. Eğer yeterli bilgi ve tecrübeye 
sahip bir işletme ekibi kurulamaz ise entegrasyonun getirdiği bazı avantajlardan yararlanılamayacaktır. 
Hatta bu yöntem işletme ekibine cihazlarla ilgili detay noktalara, bilgilere ulaşma olanağı 
sağlandığından yanlış kullanım zarar bile verebilir. 
 
Yukarıdaki şartların sağlanamadığı durumlarda sistemleri en basit şekli ile çözmek, karmaşık 
çözümlerden kaçınmak gereklidir.  
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ENTEGRASYONLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
 
Sistemleri ya da cihazları bina otomasyon sistemine entegre ederken dikkat edilecek hususları 2 
örnekle açıklamak yerinde olacaktır. 
 
Örneğin bina otomasyon sistemi ile yangın sistemleri ilişkisinde, bazı fanların durdurulup çalıştırılması,  
yangın ve duman damperlerinin açılıp kapanması yangın sistemi çıkış modülleri ve MCC 
panolarındaki yangın röle kilitlemeleri ile doğrudan yapılmalıdır. Data noktası bazında haberleşen 
sistemlerde bu rölelerin yardımcı kontakları vasıtası ile bina otomasyon sistemine bilgi verilmekte iken 
sistemler haberleştirildiğinde bu bilgiler data olarak bina otomasyon sistemine iletilmektedir. İstenir ise 
yangın ve duman damperlerinin durum bilgileri bina otomasyon sistemine verilebilir. 
 
Yangın sistemi ile bina otomasyon sistemi entegre edildiğinde yangın ile ilgili bütün fonksiyonlar 
yangın sistemi tarafından yerine getirilmelidir. Yangın sisteminde kullanılan çıkış modüllerini, MCC 
panolarındaki yangın rölesi kilitlemelerini ve ilgili kablolamayı kaldırıp, maliyet azaltmak için gelen 
yangın alarmlarını bina otomasyon sistemine aktararak, yangın senaryosuna göre fanların durdurulup 
çalıştırılması işlevinin bina otomasyon sistemi tarafından yapılması yanlıştır. Çünkü böyle durumlarda, 
gerek bina otomasyon sistemi bilgisayarının kullanıcılar tarafından başka amaçlarla da (oyun oynama, 
internet) kullanılmasından bilgisayar virüslerine daha fazla açık olması, gerekse de bina otomasyon 
sistemi ile ilgili kablolamanın yanmaz kablo ile yapılmaması nedenleri ile binalarda hayati öneme sahip 
yangın senaryosu işlemez duruma gelebilir. 
 
Diğer bir örnek ise frekans konvertörlerinin entegrasyon ile ilgilidir. Frekans konvertörlerini bina 
otomasyon sistemi ile iletişiminde arıza alarmlarının cinsi, çekilen anlık akım, güç, toplam harcanan 
enerji gibi birçok bilgi alınabilmektedir. Ancak özellikle MCC panoları içindeki frekans konvektörleri 
arasındaki iletişimi sağlayan data kablosu ve diğer kablolar standartlara göre çekilmediğinde ve 
topraklanmadığında bu iletişimin zaman zaman kopması söz konusu olabilmektedir. Bu iletişimin 
kopması nedeni ile özelikle konumlandırma bilgisi frekans konvektörüne zamanında gitmediğinde kritik 
durumlar oluşabilmektedir. (Ameliyathane veya temiz odaların basınç oynamaları nedeni ile hijyen 
özelliğini yitirmesi gibi).   
 
Bina otomasyon sistemi ile diğer sistem ve mekanik cihazların entegrasyonu söz konusu olduğunda 
özellikle haberleşme ile ilgili kabloların cinsi, montajı, topraklaması çok önem kazanmaktadır. Bunlar 
ilgili firma kataloglarında belirtilen yöntem ve standartlarda yapılmalıdır. 
 
 
SONUÇ 
 
Entegre edilecek sistem ve cihazlar satın alınırken ilgili firmalardan bu entegrasyonun sağlanması için 
yeterli teknik destek vereceklerine dair güvence alınmalı hatta daha satın alma aşamasında firmaların 
teknik elemanları bir araya getirilerek aralarındaki koordinasyon sağlanmalıdır.  
 
Gelişmiş ülkelerde de bu yenilikler ilk uygulandığında benzer sorunlar yaşanmıştır. Ülkemizde de bu 
konuda gerekli bilgi birikimi ve tecrübe sağlandıkça bu sorunlar aşılacaktır. Bu nedenle bu tür 
uygulamaları küçük ve kritik olmayan sistemlerden başlayarak, bakım ve arıza için ulaşılması kolay 
yerlerde yaparak bilgi birikimini artırıp ve deney kazanarak daha ileri düzeyde uygulamalara geçmek 
doğru bir yöntem olacaktır. 
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YAĞMUR SUYU HASADI PLAN VE HESAPLAMA 
PRENSİPLERİ 

 
 

Ömer KANTAROĞLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
“Su hasadı” genellikle yağmurun yağmasıyla oluşan suyun çeşitli uygulama alanlarında kullanılmasına 
dayanmaktadır. Yağmur suyu toplama yöntemine göre eğim doğrultusunda akışa geçen sular toplanır. 
Tesviye eğrilerini takip eden oluklar, taş örme yapılar suyun daha uzun süre filtrasyonuna ve 
depolanmasına fırsat verir. Çatılarda veya taşlık, kayalık alandan gelen yağış suları toprak altında 
depolanarak evsel ihtiyaçlar veya hayvan içme suyu olarak kullanılabilir. Yıllık yağış miktarı esas 
alınarak yağmur suyu depo hacmi hesaplanabilmektedir. Düşük maliyetli olan bu sistemle sudan 
tasarruf sağlayabileceksiniz. Su; tuvalet rezervuarlarında, çamaşır yıkanmasında, bahçe 
sulanmasında kullanılabilir. Yıllık yağış miktarına ve su kullanım miktarlarına dayanan hesaplamalarla 
su deposunun hacmi bulunabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: yağmur suyu, su döngüsü, çatı, su tasarrufu, ekipmanlar 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
With the increasing frequency of urban flood and potential water shortage, compounded by growing 
population and urbanization, the issue of rainwater management is receiving more attention. 
Rainwater management collects rainwater from rooftop or ground to much larger containers toward 
supplying various needs such as landscape irrigation, toilet flushing, cleaning, and emergency use.  
 
Rainwater collected from a collection area is guided through a course drain filter.Debris such as dirt 
and leaves flow over the mesh filter while the clean filtered water flows through the filter and into the 
rainwater storage tank where it is collected and stored for use.İf a pressure drop now occurs in the 
rainwater system’s piping.İt will be detected by a pressure switch which will activate the pump.When 
the open fixture is turned off,the pumping system detects the stoppage of flow and will turn off the 
pump after a short delay.The advantage of a flow sensitive switch rather than a pressure sensitive 
switch is that flow sensitive switches provide constant outlet pressure rather than pressure fluctoations 
which occur with pressure sensitive switches.This is a distinct advantage in domestic applications. 
 
Key Words: Rainwater,water recycle,roof,water saving,equipment 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Kırsal alanlarda, pek çok ülkede olduğu gibi, pek çok insan güvenilir suya yeterli erişim imkanına sahip 
değildir. Uzak mesafede, güvenilmez ve potansiyel olarak kirlenmiş su kaynaklarına bağımlıdırlar. 
Ortaya çıkan sorunlar çoğunlukla sağlık, zaman, ekonomik sorunlarla ilişkilidir. Yağmur suyu hasadı 
gelişmekte olan ülkelerde kırsal alanlarda bütünleyici su temini çözümü olarak yüksek potansiyel vaat 
etmektedir. Yağmur suyu hasadının yeniden canlanmasını, aşırı su kullanımı ve yeraltı suyu 
seviyelerinin düşmesi tetiklemiştir. Kurak ve yarı kurak bölgelerde, yağış çok az ve mevsim içinde 
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veya mevsimlere göre büyük değişkenlik göstermektedir. Buna ilaveten zayıf vejetasyon, sığ topraktan 
yüzey akışı ve buharlaşma ile yağmur sularının büyük bir kısmı kaybolmaktadır. Bu nedenle yağmur 
sularından maksimum faydalanacak bir stratejinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yağış sularından 
maksimum fayda sağlayacak bir strateji geliştirmeyi amaçlayan su hasadı yöntemi, yağmur sularının 
ve yüzey akışa geçen suların toplanıp biriktirilmesi ile evsel tüketim için gerekli suyun sağlanması 
olarak tanımlanabilir. 
 
 
 
 
2. YAĞMUR SUYU HASADI 
 
Yağmur suyu toplama yöntemine göre eğim doğrultusunda akışa geçen sular toplanır. Çatılarda veya 
taşlık, kayalık alandan gelen yağış suları depolanarak evsel ihtiyaçlar olarak kullanılabilir. Bu sistemi 
gıda güvenliği açısından pek önemi yoktur ancak yaşam kalitesini bir nebze arttırabilir. Su toplama 
tekniği, kolay ve ucuz olması nedeniyle avantajlıdır. Hemen hemen her türlü eğimde uygulanabilir. 
Büyük sulama sistemleriyle kıyaslandığında, su iletimi kayıpları çok düşüktür. Yaklaşık olarak ev için 
su kullanımda gerekli olan suyun % 50’si bu yöntemle sağlanabilinmektedir[1].Yağmur suyu bina 
yıkamaları, soğutma kuleleri, yangın söndürülmesinde, ev temizliği, sulama, çamaşır yıkamada, havuz 
veya gölet doldurmada, tuvalet sifonlarında, araç yıkamada kullanılabilir. 
 

 
Şekil 1. Ev Tüketiminde Kullanılan Su Dağılımı 

 
Yöntemin temel amacı; yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının olmadığı veya geliştirilmesinin ekonomik 
olmadığı alanlarda güvenilir bir su temini sağlamaktır. Bu amaçla; yağışın yetersiz olduğu çayır ve 
ekilebilir arazilerde verimliliği arttırmak evsel su ihtiyacının temini uygulanma nedeni olarak sayılabilir. 
Su hasadı yönteminde, yüzey akış ya da su toplama alanları çatı, avlu, cadde ve meydanlar, küçük 
toprak yüzeyler, eğimli alanlar ve mevsimlik akışları besleyen büyük havzalardır. Su depolama ortamı 
ise yeraltında depolama ve toprak yüzeyinde depolama olarak ikiye ayrılır. Yeraltında depolamada 
toprak, sediment ve sarnıç kullanılırken, toprak yüzeyinde depolama ortamı olarak tank, rezervuar ve 
havuz kullanılmaktadır. Çok kısıtlı miktarda olan yağışlara bağımlı olması, su hasadı yöntemini 
sınırlayan etmenlerin başında yer almaktadır[2]. 
 
Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlar; düşük yağış, yağışın mevsimler arası dağılımının düzensiz 
olması, yüksek sıcaklık gibi nedenlerle su temininin bitki su ihtiyacından düşük olduğu alanlar; yıllık 
yağışın 150 mm’yi aştığı ve yağışın kış mevsiminde düştüğü alanlar; yıllık yağışın 200 mm’yi aştığı ve 
yağışın yaz mevsiminde düştüğü ve rezervuar ya da havuzda depolanmadığı alanlar su hasadına 
uygun olan alanlardır.  
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Şekil 2. Çatı Yüzeyinden Toplanan Su Hasadı 

 
Yağmur ve kar suları insanların içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla 
depolanmakta ve kullanılmaktadır[4]. Bu yöntemde, çatı yüzeyine düşen yağış toplanmakta, yağmur 
olukları yardımıyla toprak yüzeyindeki bir tanka ya da yeraltındaki bir depoya aktarılmakta ve burada 
depolanmaktadır. Depolama yapıları betonarme, fiberglas ya da paslanmaz çelikten imal edilmektedir. 
İçme amaçlı kullanımı durumunda suyun filtrasyonu, klorlanması ve dezenfekte edilmesi ya da mutlak 
suretle kaynatılması gerekmektedir. 
 
 
 
 
3. YAĞMUR SUYU HASADI HESAPLAMA PRENSİPLERİ 
 
Yağmur suyu sistemini kullanacak bir fabrikayı ele alırsak;1800 m2 çatı alanı olan İstanbul’da yer alan 
bu fabrika tuvalet yıkama birimleri için yağmur suyunu kullanacaktır. Tuvaletler her yıkama için 8 litre 
su sarf edecektir. Fabrikada 20 işçi çalışmaktadır. Fabrika işçileri günde 57-132 litre arasında su 
tüketmektedirler. Bu fabrikada sarfiyat düşük olacaktır. Yıkanma(duş) yoktur. Sarfiyatı 57 l/cd kabul 
edebiliriz. 
 
57 l/cd x 20 işçi =1140 lpd (tüm kullanımlar için) 
Düşük sarfiyatlı tuvalet yıkama elemanları kullanacağımız için bu rakamı % 25 azaltalım. 
1140 x 0.75=855 lpd 
Tuvalet yıkama birimleri en fazla bu kadar kullanacaktır. Günde 3 tuvalet 3’de pisuar kullanan 
tuvaletler için 81 pisuar için 4 litre kullanılacaktır. 
3 kullanım/gün x 12  l x 20 işçi =720 lpd 
O zaman günde 800 litre su kullandığımızı kabul edelim. 
 
Tablo 1. İstanbul Aylık Yağış Verileri(mm)[6] 
 
Ocak Şubat Mart  Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam 
83.5 62.0 63.4 48.5  36.2   27.3   36.3   30.2 36.1  80.7  88.0 105.1 687.3 
 
Yağmur suyu toplama alanı kaç m2: İstanbul yıllık yağış miktarı ortalama 687,5 mm’ dir. 
Tasarım yağış miktarı; 
 
800 lpd x 365 gün =292.000 l 
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Şekil 3. Yıllık Yağış Miktarı ve Yatay Toplama Alanına Karşılık Toplanan Ürün Miktarı 

 
(Grafikte 292.000 l ile 458.2 mm çakışmadığı için; 292.000 l’yi 2’ye böleceğiz.146.000 l ile bulduğumuz 
yağmur toplama alanını 2 ile çarpacağız.)458.2 mm yağış,146.000 l depolama ile 366 m2 çatı alanı 
yapar.292.000 l için bu değer; 
 
2 x 366 =732 m2’dir.(Böylece 732 m2, 1800 m2 çatının % 40 ‘dır ki bu da çatının yağmur suyu 
toplamak için yeterli olduğunu gösterir. 
 
Bu sistem için yağmur suyunun çatıya düşmesiyle birlikte su; filtreli süzgeçten geçip tortu, yaprak gibi 
maddelerden temizlenir ve daha sonra oluk kanallarından geçer. İlk boşaltım çatı üzerindeki kirlilikleri 
alacağından bu su bir sistem yardımıyla kanalizasyona aktarılır. Bunun devamında gelecek 
temizlenmiş su toplanıp kullanmak için saklanacağı yağmur suyu depolama tanklarına aktarılır. İhtiyaç 
duyulduğunda ise bu depo tanklarından su kullanılacak uygulama alanına bir pompa yardımıyla 
gönderilir. Su deposundaki yağmur suyu seviyesi sensörler yardımıyla belirlenir ve böylece sistemdeki 
su bittiğinde su direk servis suyundan alabilir. Deponun tekrar dolmasıyla su tekrardan yağmur suyu 
depo tankından alınacaktır. Su; tuvalet rezervuarlarında, çamaşır yıkanmasında, bahçe sulanmasında 
kullanılabilir. Yıllık yağış miktarına ve su kullanım miktarlarına dayanan hesaplamalarla su deposunun 
hacmi bulunabilir. Ek olarak kullanılan su deposu ile su sorunu biraz da olsa çözülmüş olur.   
 
 
 
 
SONUÇ 
 
İllere göre yağmur suyu miktarları incelenmiş; 
 
Yağmur suyu hasadı araştırılmış ve bu sistem için gerekli koşullar, yapılması gerekenler incelenmiştir. 
Bu doğrultuda su sıkıntısının yaşandığı şu günlerde bu sistemden faydalanarak sudan mahrum 
kalmamamızın yanı sıra ödenen su faturalarında da tasarruf etmiş olacağız. Yağış sularından 
maksimum fayda sağlayacak bir strateji geliştirmeyi amaçlayan su hasadı yöntemi, yağmur sularının 
ve yüzey akışa geçen suların toplanıp biriktirilmesi ile evsel tüketim için gerekli suyun sağlanmasına 
yardımcı olur. Bu çalışma ile sistemde toplanabilecek yağmur suyu miktarı hesaplanmıştır. Bunun için 
İstanbul gibi çok yağış alan bir şehirde kurulacak olan fabrikada bu sistem uygulanmıştır. Günlük 800 
litre su kullanımını karşılaması beklenen bu sistem için İstanbul’un yıllık yağış miktarı da dikkate 
alınarak yapılmış hesaplama ile gerekli olan çatı miktarı 732 m2 olarak bulunmuştur. Bu da 1800 m2 
‘lik fabrikanın sadece %40’ına tekâmül etmektedir. Dolayısıyla bu fabrikada daha fazla alanda yağmur 
suyu kullanılabilecektir. Böylece kullanılan suya ödenen faturada tasarruf sağlanmış olacaktır. 
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GRİ SUYUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
 

Abdullah KARAHAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Yer altı suları içme suyu için öncelikli en önemli kaynaklarımızdandır. Bunun için suyumuzu verimli 
kullanarak, doğal su kaynaklarından elde ettiğimiz suyun tüketim oranını düşürüp suyumuzu 
korumamız gerekmektedir. Bu nedenle su tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak tuvalet 
rezervuarları,  bahçe sulama, çamaşır yıkama ve diğer temizlik işlerinde içme suyunun kullanılmaması 
için önlemler alınabilir. Son yıllarda gündeme gelen konulardan evsel atık su bir kirletici değil yeniden 
değerlendirilerek kullanılabilecek bir kaynak haline gelmiştir. Buna göre, evsel atık suların kaynağında, 
suyun kirlilik seviyelerine göre ayrılarak toplanması ve her bir ayrılan kısmın özelliklerine uygun bir dizi 
işlemden geçirilerek tekrar kullanımda değerlendirilmesi gündeme gelmiştir. Tuvalet haricindeki 
sulardan oluşan ve en çok organik madde yönünden zengin olan gri su, bu su çeşitlerinden en az 
kirletici özelliğe sahiptir ve bu akımın gerekli arıtımdan sonra sulama ve yeraltı suyu beslemesi gibi 
yollarla su döngüsüne geri verilmesi önerilmektedir. İşlemden geçirilmiş gri suyun kullanım suyu olarak 
değerlendirilmesi su kaynaklarının korunmasına katkı sağladığı gibi doğadaki su dengesi üzerinde de 
pozitif etkiler yaratacaktır. Ayrıca gri su geri kazanım tesislerinde kullanılan içme suyu miktarını da 
azaltır. Sonuç olarak, içme suyu çıkarma ve dağıtma süreçlerinin olumsuzlukları da (enerji ve kimyasal 
gereksinimler, yeraltı suyunun seviyesindeki düşüş, v.b) azalmış olacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: evsel atık su, gri su, su verimliliği, gri su prosesi. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Any water that has been used in the home, except water from toilets, is called greywater. Dish, 
shower, sink, and laundry water comprise 50-80% of residential "waste" water. This may be reused for 
other purposes, especially landscape irrigation. Greywater can replace fresh water in many instances, 
saving money and increasing the effective water supply in regions where irrigation is needed. 
Residential water use is almost evenly split between indoor and outdoor. All except toilet water could 
be recycled outdoors, achieving the same result with significantly less water diverted from nature. 
Gray water may contain food particles, detergent or soap residue, and possibly some human 
pathogens. But as a general rule, gray water does not require extensive chemical or biological 
treatment before being used for landscape irrigation. Gray water can be put to other uses. It is best to 
use gray water on ornamental plants and lawns, or to irrigate trees, rather than on food plants, 
especially those that are often eaten raw; such as carrots or lettuce or herbs. 
 
Soap and detergent are the components in gray water, which could adversely affect plants the most. 
The wastewater from the shower or lavatory sink generally contains only a small amount of soap, and 
has few solid residues. However, re-using water from a clothes washer may be much easier, from a 
plumbing standpoint. Special detergents can be purchased to lessen any harmful impacts on plants. 
 
Gray water may be immediately directed to landscaping, or it may be stored for later use. When 
stored, filtering the water is more important, to reduce the growth of any pathogens. Gray water should 
not be used for dust control, cooling, spray irrigation, or any other use that would result in air-borne 
droplets or mist. 
 
Key Words: domestik waste water,grey water,water productivity,grey water process 
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1.GİRİŞ 
 
Gri su tuvalet sularının dışında kalan tüm atık suları içermekte, atık su çeşitleri içerisinde kirlilik 
yönünden en düşük seviyede bulunan ve en az kirletici içeren akımdır. Pratik olarak tuvalet sularının 
haricindeki tüm evsel atık su akımlarını kapsayan bu suyun başlıca kaynakları, mutfak atık suları, 
banyo, lavabo ve çeşitli yıkama sularıdır. %75’lik pay ile hacimsel olarak evsel atık suyun en büyük 
yüzdesini oluşturan gri suda patojen bulunma olasılığı düşük olup, nütrientler açısından da fazlaca 
zengin değildir. Atık su içerisinde de yer alan azot kirletme etkisi en ciddi ve içme suyundan en zor 
temizlenen maddedir. Atik suda bulunan Azotun %90'i siyah sudan gelmekte ve gri suda ise, siyah 
sudan çok daha az miktarda azot bulunmaktadır. Bundan dolayı gri su, siyah sudan daha kolay ayrışır 
ve daha kısa sürede temizlenir. Hijyen şartlarına uygun patojen mikrobunun en yaygın kaynağını 
fosseptik atıklar oluşturur. Gri su, siyah suya göre çok daha az miktarda patojen mikrobu içermesi 
arıtımını da kolaylaştırmaktadır. Ayrıca organik madde açısından zengin olup, bu grup kirleticinin 
giderilmesinin ardından su çevrimine geri verilerek değerlendirilmesi öngörülmektedir.  
 
 
 
 
2. AÇIKLAMALAR 
 
 
2.1. DIN EN 1085 Standardına Göre Evsel Atık Su 
 
Mutfaktan, çamaşır makinesinden, banyodan, tuvaletten ve benzer amaçlı kullanılan bölümlerde 
kullanılıp kanalizasyona atılan atık sular.  
 
 
2.2  Siyah Su 
 
Siyah su evsel atık suyun bir kısmıdır; tuvaletlerden gelen ve fosseptik atığı içeren suya denir.   
 
 
2.3  Gri Su  
 
Gri su da evsel atık suyun siyah su içermeyen kısmına denir, yani duştan, lavabodan, küvetten ve 
hatta mutfaktan gelen atık sudur.  
 
 
2.4  Gri Su Geri Kazanımı 
 
Evsel atık suyun en az kirli olan kısmının, yani duştan, lavabodan, küvetten gelen suyun tekrar 
kullanılmak üzere arıtılmasıdır. Bazı özel durumlarda çamaşır makinesi ve mutfaktan atılan suda gri 
suya dahil edilerek geri kazanımı sağlanabilir.   
 
 
2.5  Gri Su Geri Kazanım Sistemi 
 
Gri suyu toplayıp, kullanım suyu olacak kalitede arıtıp, tekrar kullanılmasını sağlayan sistemlerdir.  
 
 
2.6  Kullanım (Proses) Suyu  
 
DIN 4046 standardına göre kullanım suyu kullanılacak amaca uygun kalitede olan su demektir. Ticari, 
endüstriyel, tarımsal ve benzer amaçlı olarak kullanılabilinir. Başka bir deyişle evlerde temizlik amacı 
ile kullanılan ve içme suyu kalitesinde olması gerekmeyen sulara örneğin tuvalet rezervuarları, 
çamaşır yıkama, bahçe sulama, ve araba yıkama gibi kaba temizlik işlerinde kullanılan sulara kullanım 
(proses) suyu denir.  
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3. SU YÖNETİMİ VE EKOLOJİK ETKİLERİ 
 
Yer altı suları içme suyu için öncelikli (en önemli) kaynaklarımızdandır, bunun için suyumuzu verimli 
kullanarak, doğal su kaynaklarından elde ettiğimiz suyun tüketim oranını düşürüp suyumuzu 
korumamız gerekmektedir. Bu nedenle su tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak tuvalet 
rezervuarları,  bahçe sulama, çamaşır yıkama ve diğer temizlik islerinde içme suyunun kullanılmaması 
için önlemler alınmalıdır.  
 
İşlemden geçirilmiş gri suyun kulanım suyu olarak kullanılması su kaynaklarının korunmasına katkı 
sağladığı gibi doğadaki su dengesi üzerinde de pozitif etkileri vardır. Ayrıca gri su geri kazanım 
tesisleri kullanılan içme suyu miktarını da azaltır. Sonuç olarak, içme suyu çıkarma ve dağıtma 
süreçlerinin olumsuzlukları da (enerji ve kimyasal gereksinimler, yeraltı suyunun seviyesindeki düşüş, 
v.b) azaltılacaktır. 
 
 
 
 
4. GRİ SU MİKTARI VE BİLEŞENLERİ 
 
Gri su, evlerde kullanılan şebeke suyunun kimyasallarla kirlenmesiyle oluşur. Gri suyun kirlilik 
derecesini temel olarak tüketicilerin alışkanlıkları belirler. Oluşan kirlilik kullanılan kişisel hijyen 
ürünlerinin, deterjanların, kirli kıyafetlerin ve vücut kirinin bir sonucudur. Bu kirletenler kısaca biyolojik 
indirgenler olarak sınıflandırılır. Gri su hava şartlarından bağımsız olarak kişisel hijyen ihtiyaçlarından 
dolayı sürekli oluşur. 
 
 
4.1 Gri Su Miktarı  
 
Konutlarda kullanılan suyun miktarı, tamamıyla tüketicinin alışkanlıklarına ve yaşadığı ortama bağlı 
olarak farklılık gösterir. Şehirlerde su tüketim oranı kırsal kesimlerdeki su tüketim oranlarından çok 
daha fazladır[1]. Aynı şekilde villalardaki su tüketim oranı ile apartman dairesindeki oranlarda farklılık 
gösterir. Avrupa’da genel olarak konutlarda ihtiyaç duyulan su miktarı ortalama 129L/(kişi*gün)dür. Bu 
miktar kullanım yerinin durumuna ve kullanıcıların alışkınlıklarına göre farklılık gösterir. Genel olarak 
evlerde kullanılan su tüketim oranları şekil 1 de görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 1. Günlük Evsel Su Tüketim Oranları 
 
 
4.2 Gri Suyun Bileşenleri  
 
Gri su, deterjan, cilt yağı, saç, cilt ve kepek parçacıkları gibi kolaylıkla indirgene bilen maddelerden 
meydana gelmektedir. Bu kolay biyolojik indirgenmeye bağlı olarak, eğer gri su hemen islenmezse, 
bozulma sureci sülfatlarla sürer buda istenmeyen kokulara sebep olur. Organik maddeler BOİ 
(Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı) ve KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) parametrelerinin ortalamalarıyla 
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ölçülür. Organik maddelerin içerikleri biriken (toplanan) gri suyun kısmi akışının kaynağına bağlıdır. 
Tablo 1 de öngörülen konsantrasyonlar bulunmaktadır. Duştan ve banyodan gelen gri su az kirlidir. 
Çamaşır yıkamadan gelen gri su ek olarak kullanıldığında, gri sudaki maddelerin konsantrasyonları 
yükselir ve bununla birlikte suyun temizlenmesinin maliyeti artar. Mutfakta kullanılan atik sular (lavabo, 
bulaşık makinesi) eklendiğin de ise bu maliyet daha da artacaktır. 
 
Ayrıca Tablo 1 de belirtilen değerler bölgesel içme suyu kalitesine mesela yüksek nitrat 
konsantrasyonu veya boru korozyonunu engellemek için fosfat eklenmesine bağlı olarak değişiklik 
gösterebilir.  Diğer taraftan önemli miktardaki fosfat konsantrasyonu bulaşık deterjanlarının sonucu 
olabilir. 
 
Evsel atik sularla karşılaştırıldığında gri su oldukça az besleyici madde (fosfor/azot) ihtiva eder. Fakat 
biyolojik arıtmada, yetersiz besin kaynağı nedeniyle, olası bir sınırlandırma gri su geri kazanım 
sistemlerinde yapılan araştırmalarda ortaya çıkmamıştır. 
 
Geçtiğimiz yıllarda yapılan çok miktardaki mikrobiyolojik araştırma banyodan ve lavabodan gelen 
sulardaki E.koli miktarının toplam evsel atik sulara göre 100 kat daha az olduğunu göstermiştir (Tablo 
2). Çamaşır yıkamadan gelen gri suların toplanmasıyla yıkama sıcaklığına bağlı olarak gri suda 
yüksek bakteri konsantrasyonu ölçülmüştür.  
  
Tablo 1. Arıtılmamış Gri Suyun Bileşenleri[4].  
 

Parametre Birim 

Küvetten, duştan 
ve lavabodan 
gelen su (çökelme 
deposundan 
sonra ölçülen 
değerlerdir.) 

Küvetten, 
duştan, 
lavabodan ve 
çamaşır 
yıkamadan 
gelen su 

Küvetten, duştan, 
lavabodan, çamaşır 
yıkamadan ve 
mutfaktan gelen su 

KOİ  [mg/l]  150 – 400 Ø 225  250 – 430  400 – 700 Ø 535  

BOİ5  [mg/l]  85 – 200 Ø 111  125 – 250  250 – 550 Ø 360  

AFS  [mg/l]  30 – 70 Ø 40  n/a  n/a  

PtotalA)  [mg/l]  0,5 – 4 Ø 1,5  n/a  3 – 8 Ø 5,4  

NtotalA)  [mg/l]  4 – 16 Ø 10  n/a  10 – 17 Ø 13  

pH  [-]  7,5 – 8,2  n/a  6,9 – 8  

 
A) Değerler, bölgesel şebeke suyunun kalitesine bağlı olarak Nitrat konsantrasyonu deşiklik 
gösterebilir. Fosfat miktarının yükselmesine kullanılan bulaşık makinesi deterjanları da sebep olabilir.  
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Tablo 2. Arıtılmamış Gri Su ve Evsel Atık Sudaki Toplam Koli Formlar ve E-Koli Miktarları [4].  
 

Parametre  Birim 

Küvetten, 
duştan ve 
lavabodan 
gelen gri su 

Küvetten, duştan, 
lavabodan ve 
çamaşır 
yıkamadan gelen 
gri su  

Küvetten, duştan, 
lavabodan, 
çamaşır yıkama 
ve mutfaktan 
gelen gri su 

Fosseptik 
atığı 
içeren 
evsel atık 
su  

Toplam koli 
form bakteri  

1/ml  101 – 105 
medyan: 105  102 – 106  102 – 106  104  – 

107  

e-koli 
(kolibasili)  

1/ml  
101 – 105 
medyan: 104  101 – 105  102 – 106  104  – 

107  

 
 
5 GRİ SUYUN UYGULAMA ARALIĞI VE KULLANIM SUYU İÇİN KALİTE GEREKSİNİMLERİ 
 
Su kullanılan alanların kendilerine özgü kalite gereksinimleri bulunmaktadır. Bu yüzden dolayı gri su 
geri kazanım sisteminden elde edilen suyun kullanılacağı yerin standartlarına uygun olması 
gerekmektedir. Genel olarak işlemden geçmiş gri sudan elde edilmiş kullanım suyu, hijyenik ve 
mikrobiyolojik olarak güvenilir, renksiz ve bütünüyle kati atıklardan arındırılmış olmalıdır. Arıtılan gri su 
saklanmaya başladıktan birkaç gün sonrada koku oluşmamalıdır. Henüz kullanım suyunun kalitesi 
konusunda ve isletmelerin çalışmalarını düzenleyen kanuni yönetmelikler olmadığından dolayı, gri su 
geri kazanım sistemini imal eden firmalardan arıtılan gri suyun kalitesine dair yazılı olarak garanti 
istenmesi önerilir[2]. Mevcut bilimsel araştırmalara göre, bu suların tuvalet rezervuarları, çamaşır 
yıkama, bahçe sulama, süs havuzlarında kullanımı ve yüzey sularına doğrudan deşarj etmenin uygun 
olduğu kanıtlanmıştır. 
 
5.1 Tuvalet Rezervuarları  
 
Tablo 3’deki değerler Berlin Senato Ofisi adına açıklanmıştır. Toplam koli form ve e-koli (koli basili) 
için istenen hijyen AB standartlarındaki yıkanma suyu değerleri (76/160/EEC) doğrultusunda 
belirlenmiştir.  Sınır değerleri sabit olduğunda insanların bu suyla temasları ve hatta yuttukları 
varsayılsa bile bu kişiler herhangi bir sağlık riski ile karşı karsıya kalmazlar. Bu sıkı şartlar sağlığı 
ilgilendiren ıslak-mikrop patojeni olarak da adlandırılan Pseudomonas aeruginosa içinde geçerlidir.  
BOİ7 ve oksijen doygunluğu da temizlenmiş suyun raf ömrü için kalite kriterleridir. 
 
Tablo 3. Tuvalet Rezervuarı İçin Gerekli Kalite Şartları[5]. 
 

BOİ7  < 5 mg/l  
Oksijen doygunluğu  > 50%  
Toplam koli form bakterisi A) < 100/ml  
Dışkısal koli form bakterisi 
A)  < 10/ml  

Pseudomonas aeruginosa  
B)  < 1/ml  

A)
 AB 76/160/EEC yönetmeliğine uygun 

 
B) 

Alman içme suyu standartlarına uygun  
 
5.2 Çamaşırhane 
 
Çamaşır yıkamak için tavsiye edilen kullanım suyu kalite şartları Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3 deki 
değerlere sahip arıtılmış gri su ve şebeke suyu ile yıkanan çamaşırlar üzerinde yapılan bilimsel 
araştırmalar sonucunda şebeke suyu ve arıtılmış gri su ile yıkanan çamaşırlar arasında kurutma 
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işleminden sonra da hijyenik açıdan hiçbir fark olamadığı ortaya çıkarılmıştır. Sonuç olarak çamaşır 
makinelerinde kullanım suyu olarak arıtılmış gri suyun kullanılmasında bir sakınca yoktur. Fakat talep 
edildiği takdirde çamaşır makinesinin konulacağı mekâna şebeke hattı ve arıtılmış gri su hattı 
çekilerek kullanıcının istediği suyu tercih etmesi de sağlanabilinir.  
 
5.3 Bahçe Sulama  
 
Sulama suyu için gerekli olan su değerleri DIN 19650 standartları tarafından düzenlenmiştir. Bu kalite 
şartları tarım, bahçecilik, kirlik alanların yani sıra parklar ve spor tesislerinde kullanılan suların hijyenik 
ve mikrobiyolojik yönleriyle ilgilidir. Sulama sularının hijyenik güvenilirliği her kullanım için onaylanmış 
4 bolüme ayrılır. 
 
Tablo 4. Sulama Sularının ve Uygulamalarının Hijyenik/Mikrobiyolojik Niteliklerinin Sınıflandırılması [6] 
 

Kalite 
Sınıfları Uygulamalar 

100 ml 
suda 
Faecel 
streptococ
ci’nin 
koloni 
miktarı 
(Alman 
içme suyu 
yönetmeli
ğine veya 
AB 
yıkanma 
suyu 
tüzüğüne 
göre)  

100 ml 
suda 
E.koli’nin 
koloni 
miktarı 
(Alman 
içme suyu 
yönetmeli
ğine veya 
AB 
yıkanma 
suyu 
tüzüğüne 
göre)  

1000 ml 
sudaki  
salmonell
ae (DIN 
3841413 
e göre) 

1000 ml 
sudaki 
insan ve 
hayvan 
parazitlerin
in 
potansiyel 
bulaşma 
dereceleri  

1) İçme 
suyu 

Seralarda ve açık alanlarda 
sınırlandırma olmadan tüm bitkiler Yok Yok Yok Yok 

2 
Açık alanlarda ve seralardaki 
ürünlerin çiğ tüketimi, okullardaki 
spor sahaları ve parklar için 

< 100  < 200  Yok 
 Yok 

3 

Seralarda tüketim amaçlı olmayan 
ürünler.meyvelenme dönemine 
gelene veya toplanılmasına 2 hafta 
kalana kadar açık alanlardaki 
yetiştirilen çiğ tüketimi olan ürünler. 
Meyve ve sebzelerin 
konservelenmesi için.Sera veya 
yenilebilir bitkilerin kesilmesinden 
veya toplatılmasından 2 hafta kadar 
önce açık diğer spor alanlarından 
kısıtlanma olmaksızın alanlardaki 
diğer bütün ürünler   
 

< 400  < 2000  Yok Yok 

4 

Toplanılmasına 2 hafta kalana 
kadar şarap ve meyve kültürleri, 
şeker kamışı, yeme amaçlı 
kullanılmayan veya endüstriyel 
amaçlı kullanılacak ürünler için  

En az bir kere biyolojik işlemden 
geçirilmiş atik su Yok 
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DIN19650 esas alınarak belirlenmiş gereksinimlere göre birçok uygulama ve sulama amaçlı kullanılan 
suyun kalite gereksinimleri tuvalet için kullanılan sudan daha yüksektir. Gri suyun islenebilmesi için 
uygun teknoloji gerekir. DIN 19650 e göre bu gereksinimler UV veya kimyasal eklenerek yapılan 
dezenfektasyonlarla elde edilemez. 
 
 
 
 
6 SİSTEM DİZAYNI 
 
Gri su geri kazanım sistemi gri suyu toplayan, depolayan ve organik madde miktarını düşürerek, 
hijyenik hale getirerek Bölüm 6'daki kalite gereksinimlerini karşılayan ve sürekli olarak yüksek kalitede 
kullanım suyu sağlayan sistemlerdir. Çeşitli üreticilerin üretmiş olduğu farklı sistemler mevcuttur[3].  
 
Sistemin büyüklüğü kabullere bağlı olarak her bir sistem için ayrı olarak hesap edilir. Hesaplamalarda 
su ihtiyacı ve gri su miktarı (duştan, lavabodan, küvetten toplanan su) göz önünde bulundurularak 
yapılır, bazı istisnai durumlarda çamaşır makinesi, mutfak lavabosu ve bulaşık makinesinden gelen 
suda sisteme dâhil edilebilinir.  
 
 
6.1  Sistem Boyutları  
 
Gri suyun karışım oranlarının yanı sıra gri suyun miktarı da tüketicinin alışkanlıklarına fazlasıyla 
bağlıdır. Genel bir kural olarak, dairelerde kullanılan kullanım suyunun miktarı gri su miktarından 
oldukça azdır. Genellikle, gri suyun tamamını arıtmak gerekli değildir. Bu yüzden dolayı az kirli olan gri 
suyu yani duştan, lavabodan, küvetten gelen suyu sisteme alıp arıtmak çok daha avantajlı olmaktadır.  
Sistemin boyutları hesap edilirken, sistemin kurulacağı yerin özellikleri de göz önünde 
bulundurulmalıdır. Örneğin otel gibi ticari amaçlı işletmelere kurulacak olan sisteme gelen gri su 
miktarı evsel sistemlere oranlara daha fazla olur.  
 
Gri Su Geri Kazanım Sistemi 

 

 Şebeke Suyu 
 
Şebeke Suyu Takviyesi 
 
Kullanım Suyu 
 
Gri Su 
 
Siyah Su 
 
Kanalizasyon 
 
Gri Su Toplam Deposu 
 
Arıtma Deposu 
 
Geri Kazanılmış Su Deposu 

 
Şekil 2. Standart Gri Su Geri Kazanım Sisteminin Kurulum Şeması. (Kazanılan Su Kullanım Suyu 

Olarak Çamaşır Makinesinde ve Bahçe Sulamada da Kullanılabilinir). 
 
 
 

1 

2 

3 
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6.2 Su, Drenaj ve Havalandırma Hatlarının Bağlantı Şekli  
 
Şebeke ve kullanım suyu hatlarının hiç bir şekilde bir birine bağlantısı olmamalıdır. Hatta kullanım 
suyunun geçtiği boru hattı farklı bir renkte olmalıdır ki şebeke suyu hattı ile arasındaki fark kolayca 
anlaşılabilsin. Ayrıca sisteme yapılan şebeke suyu besleme hattı DIN EN 1717 standardına uygun 
olacak şekilde belirli bir mesafeden serbest akış olarak yapılmalı ve geri akışa ihtimal vermeyecek 
şekilde olmalıdır.  
 
Gri su geri kazanım sisteminde kullanılan depolarda oluşabilecek kokuları önlemek için havalandırma 
hattı olmalıdır, eğer mümkünse havalandırma hattı evin drenaj hattı havalandırmasından ayrı bir 
şekilde çatıya kadar çıkarılmalıdır.  
 
Sistemin kurulacağı mekâna bağlı olarak, taşma çıkışı geri su akış seviyesi göz önünde 
bulundurularak dizayn edilmeli ve sisteme kanalizasyon suyunun girmesi önlenmelidir.  
 
 
6.3 Tesisat, Borulama ve Pompalar  
 
Saç gibi gri su içerisindeki bazı maddeler uygulama problemlerine sebep olur. İşlenmemiş gri su ile 
temas eden boru ve tesisatlarda saçların tutunabileceği keskin köşe veya benzer formlar yerine 
saçların çökebileceği şekilde dizayn edilmelidir. Motorize kapakçık, pompalar, filtreler ve diğer birimler 
gibi bütün mekanik ekipmanlar tamir, bakim ve temizlenme işlemleri için kolayca ulaşılabilir ve 
temizlenebilir yerde olmalıdır. 
 
 
6.4 Kirli ve Temiz su Depoları 
 
Kirli su toplanan depoda ön arıtmaya başlanılması sistemde oluşabilecek kokuların önüne geçer. Kirli 
su deposunun boyutu arıtma işleminin süresine bağlı olarak dizayn edilir. Temiz su deposunun hacmi 
de arıtma süresi göz önüne alınarak yeterli miktarda kullanım suyunun sistemde hazır olarak 
bekletilmesi gerekmektedir. Depolama hacmi kullanıcının su tüketim alışkanlıklarına bağlı olduğu 
kadar kullanım suyu gereksinimlerine de bağlıdır. Genellikle kullanım suyu ihtiyacı ile gri su üretimi 
arasında bir tutarlılık vardır. Bundan dolayı, kirli ve temiz su depolama kapasiteleri (bunlar işlemden 
önce ve sonra düzenlenebilir) gün içinde kullanım suyu ihtiyacından çok olmamalı.  
 
Büyük isletmeler veya kullanıcının analizi iyi yapılmış durumlar için depoların büyüklüğü oldukça 
küçültülebilir. Depolar doğrudan güneş ışığına karşı korunmalı (örneğin penceresiz bodrum) veya 
yosunlanmaya karşı uygun bir maddeden üretilmelidir. 
 
 
6.5 Arıtma  
 
Temel olarak su arıtma sektöründe iyi belirlenmiş teknolojiler gri suyun arıtılmasında kullanılabilinir. 
Genelde kimyasal eklenmesine gerek olmayan, az enerji ve bakim gerektiren teknolojiler tercih edilir. 
Bunlar 
 
• Biyolojik sistemler  
• Döner Biyolojik Reaktör 
• Membran (zar) teknolojisi (MBR) 
• Birleştirilmiş teknolojiler 
 
 
 
7 BAKIM 
 
Gri su geri kazanım sistemlerinin talimatlarına göre düzenli bakımın, isletme güvenliğinde oldukça 
önemli payı vardır. Ek olarak kullanılma suresi ve enerji verimliliği de artar. En az yılda bir kere bakim 
yapılmalı. 
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7.1 Denetleme (Kontrol) 
 
Tesislerin kontrolü gri su geri kazanım sistemleri talimatlarına göre operatörler veya kullanıcılar 
tarafından yapılmalı. Tesisler ve ilgili tesis bölümlerinin faaliyetlerinin kontrolünün yani sıra, kullanım 
suyunun berraklığı (görülebilir bulanıklık) ve kokusu ile alakalı testlerde yapılmalıdır. Bu kontrol kolay, 
hızlı uygulanabilir ve düşük maliyetli olmalıdır.  
 
 
7.2 Özel İşletme Durumları 
 
Uzun çalışmama ve servis aralıklarını takip eden süreçlerden sonra geri kazanılan suyu kullanmadan 
önce biyolojik arıtmanın tam olarak yapılabilmesi için suyun aktif biokütlesinin yeterli miktarda yeniden 
oluşmasına ekstra özen gösterilmeli. Şüpheye düşüldüğü veya üreticinin garanti süresi geçtiği 
durumlarda belirli aralıklarla suyun analizinin yapılarak istenilen kalite kriterlerine uyup uymadığının 
kontrol edilmesi gerekmektedir.  
 
 
 
8 MALİYETLER 
 
Gri su kullanımının ekolojik yönden hesaplanması henüz yapılmamıştır. Yüksek içme suyu tüketiminin 
su kaynakları ve sulak alanlar üzerindeki etkileri; buna ek olarak yüksek miktarlarda boşaltılmış atik 
suların büyük su kütleleri üzerindeki etkileri parasal açıdan değerlendirilmemiştir. Tam bir 
değerlendirme için bu yönlerde hesaba katılmalıdır. Halen etraflıca bir gözden geçirme yapabilmek için 
yeterli bilgi mevcut değildir.  Ayrıca geleneksel su sağlama ve boşaltma sistemleri ile gri suyun 
kullanıldığı diğer sistemler maliyet yönünden karsılaştırıldığında, geleneksel yöntemlerin altyapısı için 
alınan devlet desteği hesaba katılmaz.  
 
Bununla birlikte evlerdeki atik suyun, siyah su ve gri su olarak ayrıştırılması yeni yapılan binalar için 
makul maliyetli olduğu için parasal yönden göz ardı edilebilinir. Aşağıdaki paragraflar da yatırım 
gelişimi ve uygulama maliyetleri için kabul edilebilir parametreler açıklanıyor.  
 
 
8.1 Yatırım Maliyetleri 
 
Yatırım maliyetleri isletme büyüklüğüne göre farklılık gösterir. Sistem büyüdükçe daire başına düşen 
maliyetler azalır ve amortisman süresi düşer. On beş/Yirmi dairelik binalara sistemin kurulması daire 
başı yaklaşık 600 Euro’dur. Bu rakam 500 dairenin üzerindeki sitelerde 200 Euro’lara kadar 
düşmektedir. Ek olarak gri su ve kullanım suyu tesisatlarını ayırma işleminin maliyeti bölgesel şartlara 
göre hesaplanmalıdır. 
 
 
8.2. İşletme Maliyetleri 
 
İşletme maliyetleri tamir, bakım, kontrol, elektrik tüketimi ve şebeke suyu beslemesinden gelen suyun 
ücretini kapsar. 
 
8.2.1 Tamir ve Bakim Maliyetleri 
 
Tamir, bakım ve onarım masrafları seçilen teknolojiye bağlıdır. Basitçe yapılandırılmış bir isletme için 
genel olarak her yıl ilk yatırım maliyetinin %1 i yeterlidir; makineler/ teknik ekipmanlar için ise her yıl ilk 
yatırım maliyetinin %4 ü gibi düşünülebilinir.  
 
8.2.2 Enerji Tüketimi 
 
Gri suyu temizlemek için gerekli olan enerji, kullanım suyunun hidroforla sisteme basılması ve şebeke 
suyu takviyesi dâhil, kullanılan teknolojiye bağlı olarak 1 m3 kullanım suyu için 1,5 ile 3 kW 
arasındadır. 
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SONUÇ 
 
Konutlarda kullanılan suyun miktarı, tamamıyla tüketicinin alışkanlıklarına ve yaşadığı ortama bağlı 
olarak farklılık gösterir. Şehirlerde su tüketim oranı kırsal kesimlerdeki su tüketim oranlarından çok 
daha fazladır. Aynı şekilde villalardaki su tüketim oranı ile apartman dairesindeki oranlarda farklılık 
göstermektedir. Avrupa’da genel olarak konutlarda ihtiyaç duyulan su miktarı ortalama 129L/(kişi x 
gün)dür. Bu miktar kullanım yerinin durumuna ve kullanıcıların alışkınlıklarına göre farklılık gösterir. 
Genel olarak evlerde kullanılan suyun % 40’ı duş, banyo, lavaboda ;%13’ü çamaşır 
yıkanmasında,%25’i wc rezervuarlarında,%5’i temizlikte,%5’i bahçe sulamasında ve %12’si mutfak 
kullanımlarında harcanmaktadır. Gri su arıtılarak bahçe sulama, tuvalet rezervuarları, temizlik gibi 
kısımlarda kullanılacağından, tüketilen suyun yaklaşık %50’si gri su sisteminden sağlanacaktır. 
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SİFONİK YAĞMUR SUYU SİSTEMİNDE GERÇEKLER VE 
TASARIM 

 
 

Bahri TÜRKMEN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada; binaların çatısına düşen yağmurun rögara iletilmesi yöntemlerinden vakumlu yağmur 
drenaj sisteminin çalışma prensipleri ve hesaplama yöntemleri üzerinde durulmuştur. Sistem hakkında 
genel bilgi ve diğer sistemler ile faklılıkları verildikten sonra boruların binaya nasıl yerleştirildiğinden 
bahsedilmiştir. Sifonik sistem hesaplamalarında akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak 
suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan oluktan ya da çatıdan tahliye edilmesi anlatılmıştır. Bu 
karmaşık hidrolik hesabın çözümü için Bernoulli' nin akış denkleminden yola çıkılarak hareket 
edilmiştir. Son olara bu sistemin kullanım alanları ve avantajları hakkında bilgiler verilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: sifonik sistem,drenaj,boru,vakum etkisi 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Siphonic drainage is actually very simple in principle and all systems work in exactly the same way. 
Baffle plates inserted in the outlets restrict air entering the top of the system which, when combined 
with carefully sized pipework, causes the system, horizontal and vertical, to run full. In a very similar 
way to a simple tube siphon (such as you would use to empty a fish tank), the action of water dropping 
down the downpipe will cause a negative pressure to form at the top. This negative pressure can be 
harnessed to suck water along a collector pipe installed horizontally connecting the outlets at high 
level. Siphonic roof drainage systems are powered by and discharge to grade by means of a vertical 
stack into the point of discharge through the influence of gravity making them true gravity systems. 
Assembly while operating under siphonic conditions. Any viscous weir effect of the drain body 
becomes minor and the flow is determined by simple inertial hydraulic effect of flow from a high 
pressure (atmospheric pressure at the roof surface) to low pressure (within the piping system). Unlike 
a traditional roof drain system, a siphonic system is designed to operate with the piping completely 
filled with water during a rainstorm. Several drains tie into a horizontal collector that is routed to a 
convenient point where it transitions into a vertical stack. This stack, once it reaches the ground, is 
piped to a vented manhole or inspection-chamber where the water is discharged at atmospheric 
pressure and low velocity into the storm system. 
 
Key Words: siphonic system,drainage,pipe,vacuum effect 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Bugüne kadar yağmur sisteminin drenajı ile ilgili olarak geleneksel sistemler kullanılmıştır. Geleneksel 
yağmur drenajı; yağmur sularının doğal akışın hava ile yer değiştirerek borular içerisinden akması, bu 
esnada yatay hatta 2-3 derece eğim verilmesi ile sağlanmaktadır. Su ile hava arasındaki denge suyun 
sağlıklı bir şekilde boşaltılmasındaki en önemli etkendir. Bu sistemde boruda su ve hava birlikte 
çalıştığından boru tam kapasite su ile dolu olarak çalışamaz. Vakumlu drenaj sistemi; boruların 
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tamamen dolu olarak çalışma prensibi ile sağlanmaktadır. Yatay hatta verilen 0 % eğim ve hesaplama 
sonucunda bulunan düşük çaplar ile sistemin önce tam olarak su ile dolması sağlanır. Tam olarak su 
ile dolan ve içinde hava barındırmayan ortamda su yatay hattan dikey hatta geçerken beraberinde 
vakum etkisi yaratır. Bu vakum sayesinde suyun hızı ve debisi artar. Boruların tamamen doldurulması 
ile boru çapları konvansiyonel sisteme göre yarı yarıya azalır. Yatay hatta çok uzun mesafelere eğim 
olmadan borulama yapılabilir. İniş sayıları geleneksel sisteme göre çok daha azdır. Yüksek debi 
sayesinde kendi kendine temizleme özelliği vardır. 
 
 
 
 
2. SİFONİK YAĞMUR SUYU DRENAJ SİSTEMİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ  
 
Sifonik yağmur suyu drenaj sistemindeki vakum etkisi; sistemin tamamen dolu çalışmasını 
sağlamaktadır. Geleneksel sistemler karşılaştırıldığında eğime gerek olmaması ve daha düşük 
çaplardaki boruların kullanılması en önemli fark olarak göze çarpmaktadır. Sifonik sistem temelde 
akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan oluktan 
ya da çatıdan tahliye edilmesidir. Bu karmaşık hidrolik hesabın çözümü için Bernoulli'nin akış 
denkleminden yola çıkılarak yapılmıştır. Sistem basınç farklarını ve akış hızını dengelemek için farklı 
çaplarda boru kullanmayı gerektirir. Bu farklı materyallerin kullanımında kayıpları azaltmak 
önemlidir[1].  
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Bu eşitliği sifonik sistem dizaynı için düzenlersek; 
 

1.İlk olarak çatı girişi ile boşaltım noktalarının her ikisinin de statik basıncı atmosferiktir. 
2.Çatı seviyesindeki su hızı için boşaltım noktasındaki su hızı ve sürtünme nedeniyle oluşacak    

toplam enerji kaybı ile kıyaslandığında bu terimin önemsiz olduğu farz edilebilir.Yani Vi terimi 
sıfır olarak kabul edilir.  
 

Böylece Bernolli eşitliğinin son hali; 

 
1 1 1

( ) ( ) 0
m n

e f j t kj k
Z Z h h

= =
− − Σ − Σ =

                         
şeklinde olacaktır[1]. 
 
Buradaki Zİ-Ze terimi çatıdaki su seviyesi ile başaltım noktası arasındaki yükseklik farkıdır. Bu 
yükseklik farkından kaynaklanan enerji farkı boru içerisindeki sürünme kayıplarına eşit olacaktır. 
Dolayısıyla bu terimlerin farkı sıfıra eşittir. 
 
       Geleneksel Sistem(atmosferik) 

 Çatıdaki süzgecin çıkışı açıktır. 
 Yatay olarak ilerlemesi için bir miktar 

eğime ihtiyaç duymaktadır. 
 Borular tam kapasite su ile dolu 

çalışamaz. Yaklaşık % 30’u doludur. 
 Sistem boyunca basınç atmosferiktir. 

 
 

Sifonik Sistem 
 Çatıdaki süzgeç kapalıdır. Bu sistemde 

hava süzgeci bulunmaktadır. 
 Yatay olarak ilerlemesi için eğime gerek 

yoktur. Borular tam kapasite ile çalışır. 
 Süzgeçte bulunan hava tutucular 

sayesinde yağmur suyunun içindeki hava 
ayrılır. 

 Özel askılama sistemi ile boruların 
genleşmeden dolayı yarattıkları 
hareketlerin kontrol altına alınır ve 
dolayısıyla daha güvenilir bir tesisat 
sağlanır. 

 

(1) 

(2) 
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Şekil 1. Geleneksel Sistemdeki Su Akışı 
 

 
Şekil 2. Sifonik Sistemdeki Su Akışı 

 
Yatay hatta çok uzun mesafelere eğim olmadan borulama yapılabilir. İniş sayıları konvansiyonele göre 
çok daha azdır[2]. Yüksek debi sayesinde sistemin kendi kendine temizleme özelliği vardır. Yatay hat 
uzunluğunun iniş hattına oranı 10 kata kadar olduğu durumlarda maliyet minimize edilir. Sifonik sistem 
meteorolojiden alınan standart zamanlarda görülen en büyük yağış değeri raporlarına göre son 100 
yılda, 5 dakika için görülen en büyük yağış değeri baz alınarak hesap edilir. Süzgecin girdap kırıcı 
yapısı sayesinde suyun sisteme dönerek girmesini engelleyerek sistemin hava almamasını ve çok 
katlı yapısı ile sistemin sürekli aktif çalışmasını sağlar. Contalı birleşim kullanılmadığı için sistem içine 
hava girişi önlenir ve zamanla conta bozulmalarından kaynaklanacak sızdırmazlık sorunları çözülmüş 
olur.  
 

 
Şekil 3. Geleneksel Sistem 
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Şekil 4. Sifonik Sistem 

 
 
 
 
3. SİFONİK SİSTEMİN AVANTAJLARI 
 

• Konvansiyonel sistem içerisindeki su %20 veya %25 oranında akarken sifonik sistemde bu 
oran %100 dolu akıştır. 

• Minimum sayıda süzgeç kullanılır. 
• Daha düşük çapta boru kullanımı(Geleneksel sisteme göre kullanılan boruların yaklaşık yarısı 

kadar). 
• Daha az yer altı boruları ve dolayısıyla daha az işçilik ve malzeme 
• Yüksek debiden kaynaklanan kendi kendine temizleme özelliği ile tesisatın tıkanma riskinin 

olmaması 
• Bina içinde estetik görünüm sağlar. 
• Altyapı çalışması gerektirmez 
• Özel askılama sistemi ile boruların genleşmesinden dolayı yarattıkları hareketlerin kontrol 

altına alınabilmesi ve dolayısıyla daha güvenilir bir tesisat özelliği 
• Sızıntı sorunu yaşanmaz. 

 
 
 
 
4. ASKILAMANIN YAPILMASI 
 
Vakumlu sistem ile borular içerisinden geçen suyun debisi geleneksel sisteme göre çok daha fazla 
olacağından suyun güvenli taşınması için özel askılama sistemi gerekmektedir[3]. 0 % eğimle 
boruların yatay hatta güvenli çalışmasını sağlayan sistem kutu profillerin tavana metne edilmesi ve bu 
kutu profiller üzerine geçirilen özel boru kelepçeleri ile son derece güvenilir bir çözüm sunar.  
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Şekil 5.Örnek Askılama 

 
 
SONUÇ 
 
Yaklaşık 20 yıldır dünyanın birçok binasında kullanılan sifonik yağmur suyu geleneksel sistemle 
karşılaştırıldığında belirtmiş olduğumuz birçok avantaja sahiptir[2]. 
 

• Daha az iniş hattı 
• Daha az boru kullanımı 
• Daha az yer altı boruları 
• Daha az işçilik 
• Yatay hatta eğim yok 
• Vakum etkisinin bozulmaması için contalı soket sistemi ile borulama bu sistemde 

yapılamamaktadır. Elektro manşon veya alın kaynak kullanılarak HDPE boru ve bağlantıları ile 
kapalı bir devre yaratıldığından daha güvenli bir sistem 

• Özel bilgisayar programı ile hesaplamalarda güvenlik 
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Moghtada MOBEDİ 
M. Barış ÖZERDEM 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmanın amacı, farklı iklim koşullarına sahip ve dört farklı klima ve havalandırma sistemi ile 
çalışan ameliyat odalarının standartlara uygun olarak iklimlendirilmesi ve havalandırılması için gerekli 
olan enerji miktarlarının ayrı ayrı yıl bazında hesaplanması ve birbiri ile mukayese edilmesidir. 
Çalışma Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Erzurum şehirlerine ve 2006 yılına ait iklim verilerine göre 
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, %50 karışım havalı, dinlenme durumunda yarım debi ile çalışan ısı 
geri kazanımlı sistemin, %100 sabit taze hava debisi ile çalışan sisteme göre Ankara için %65, 
İstanbul için %52, İzmir ve Antalya için %47 ve Erzurum için %74 enerji tasarrufu sağladığını 
göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ameliyat odası, Isıtma klima ve havalandırma sistemleri, enerji tüketimi 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this study is to determine and compare the annual energy consumptions of different 
heating ventilating and air conditioning systems (HVAC) serving operating rooms in different cities in 
Turkey. The energy analysis was performed for five cities as Ankara, Istanbul, Izmir, Antalya and 
Erzurum located in different climate regions of Turkey based on the 2006 climate data. The obtained 
results show that the annual energy consumption of a HVAC system with a heat recovery unit, 
operating with half flow rate at the rest period and permitting 50% mixing of return and supply air is 
74%, 65%, 52% and 47% less than a system without a heat recovery, operating with 100% fresh air 
for 24 hours a day in Erzurum, Ankara, Istanbul, Izmir and Antalya, respectively. 
 
Key Words: Operating room, HVAC system, Energy consumption 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzdeki birçok çevresel problem, enerji tüketimi konusunda bilinçlenmek zorunda olduğumuzu 
göstermektedir. Bugüne kadar çevreye verilen zararların birikimiyle kendini gösteren ve yanlış enerji 
tüketiminin yol açtığı küresel ısınma günümüzün en önemli çevresel sorunlardan biridir.  Enerji 
tüketimindeki bilinçsizlik aynı zamanda ekonomik olarak da büyük kayıplara sebep olmaktadır. 
Günümüz ekonomik koşulları göz önünde bulundurulduğunda, ekonomik kayıpları ve çevresel 
zararları azaltmak için enerji tüketiminde tasarruf sağlayacak yeni yöntemleri değerlendirmek 
kaçınılmaz hale gelmiştir. 
 
Farklı amaçlar için kullanılan binaların enerji tüketimleri farklıdır. Örneğin okullar ve resmi kuruluşlar 
günün belirli zaman aralığında enerji tüketirken, hastane gibi ortamlar 24 saat hizmet vermekte ve 
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dolayısı ile enerji tüketimleri diğer binalara nazaran daha fazla olmaktadır. Alman standardı olan DIN 
1946/4’e göre, klima ve havalandırma sistemleri açısından, hastane ortamları Sınıf I ve Sınıf II olarak 
iki gruba ayrılmaktadır. Sınıf I ortamlar, yüksek veya çok yüksek hijyenik gereksinim duyulan ortamlar 
olarak tanımlanırken, Sınıf II ortamlar ise daha az hijyenik gereksinim duyulan ortamlar olarak kabul 
edilmektedir. Sınıfları farklı olan ortamların klima ve havalandırma sistemlerinin tasarım parametreleri, 
kullanılan cihaz ve ekipmanlarının özellikleri, kabul testleri ve işletme prosedürleri farklıdır. Sınıf I 
ortamlarda enfeksiyon riski yüksek olup, klima ve havalandırma sistemlerinin tasarımı karmaşıktır. 
Çeşitli ulusal ve uluslararası standartlara göre [1-3], Sınıf I ortamlarının klima ve havalandırma 
sistemleri 24 saat durmaksızın çalışmalıdır. Dolayısıyla, Sınıf I ortamlarının klima ve havalandırma 
sistemlerinin ilk yatırım maliyetleri ve birim alana düşen işletim giderleri hastanede bulunan diğer 
ortamlara göre oldukça yüksektir. Bu noktada, insan sağlığı için alınması gereken önlemler, çevresel 
ve ekonomik önlemlerle çakışmaktadır. Bu nedenle, insan sağlığından ödün vermeden, Sınıf I 
ortamları için tüketilen enerjiyi azaltacak sistemlerin tasarımı üzerine çalışmalar yapılmalıdır. 
 
Bu makalede, ameliyat odalarının standartlara uygun olarak iklimlendirilmesi ve havalandırılması için 
tüketilen enerji beş farklı kent; Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum ve Antalya için yıl bazında analiz 
edilmiştir. Enerji tüketim analizi,  DIN 1946/4 standardına göre izin verilen minimum değer olan 2400 
m³/h hava beslemesi ile çalışan bir sistem için yapılmıştır. Ameliyat odasının sıcaklığı yıl boyunca 
20°C, bağıl nemi ise %50 kabul edilmiştir. Dış ortam sıcaklığına ve nem oranına bağlı olarak, taze 
havanın ısıtılması veya soğutulması için duyulur ısı gereksinimi, özgül nemin ilave edilmesi veya 
azaltılması için gereken gizli ısı miktarı, saat bazında ayrı ayrı hesaplanmış ve yıl boyunca tüketilen 
enerjinin değişimi diyagramlar ile sunulmuştur. 
 
Pratikte uygulanan farklı sistemler göz önüne alınarak, aşağıda sıralanan dört sistem için yıllık enerji 
analizi yapılmıştır: 
 
Sistem 1:  %100 taze havalı ve sabit debi ile çalışan sistem. 
Sistem 2:  %100 taze havalı ve dinlenme durumunda yarım debi ile çalışan sistem. 
Sistem 3:  %100 taze havalı, dinlenme durumunda yarım debi ile çalışan ve ısı geri kazanımlı 

        sistem. 
Sistem 4:  %50 karışım havalı, dinlenme durumunda yarım debi ile çalışan ve ısı geri kazanımlı 

        Sistem.  
 
Enerji analizi hesaplamalarında, sistemde kullanılan fanların enerji tüketimleri, hava debisi değişimi ve 
ısı geri kazanım ünitesinden dolayı oluşan cihaz içi basınç değişimleri ihmal edilmiştir. 

 
 
 
 

2. AMELİYAT ODALARDA İSTENİLEN SICAKLIK VE NEM ORANI  
 
Hastanelerde bulunan steril ortamların klima ve havalandırma sistemlerinin tasarım parametreleri 
konfor uygulamalarından daha fazladır. Sıcaklık, bağıl nem oranı ve taze hava debisine ek olarak 
parçacık ve mikro-organizma sayısı, basınçlandırma, hava hızı ve hava dağılımı tasarım safhasında 
göz önüne bulundurulması gereken parametrelerdir [4]. Farklı standartlar, ameliyat odaları için farklı 
sıcaklık ve nem aralıkları önermektedir. Bazı standartların ameliyat odaları için önerdiği tasarım 
parametreleri araştırılmış ve birbirleri ile mukayese edilmiştir [4, 5]. Tablo 1 farklı standartların önerdiği 
sıcaklık ve nem aralıklarını göstermektedir. Görüldüğü gibi, ameliyat odaları için önerilen sıcaklık 18°C 
ila 26°C, bağıl nem oranı ise %30 ila %60 arasında değişmektedir. Bu çalışmada enerji analizi yapılan 
ameliyat odasının sıcaklığı ve bağıl nem oranı yıl boyunca sırasıyla 20°C ve %50 olarak sabit 
alınmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 



  __________________________________________ 1179 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Seminer Bildirisi

Tablo 1. Standart ve Kılavuzlarda Verilen Tasarım Değerlerinin Karşılaştırılması [5]. 
  

Standart Ameliyat/ Ameliyat 
Odası Tipi Sıcaklık Bağıl Nem 

A - 20-24°C %30-60 
B - 20-23°C %30-60 

C Sınıf 1 
Sınıf 2 19-26°C %30-60 

D - 18-24°C - 
E - 18-24°C %30-50 

Sınıf I 
Sınıf II 19-24°C 

F 
Sezaryen 22-26°C 

%45-60 

A: HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics, B: Guidelines for Design and 
Construction of Health Care Facilities, C: DIN 1946/4:1999,                      D: 
Operatieafdeling, College bouw ziekenhuisvoorzieningen, E: VDI 2657,  
F: NBR 7256 

 
 
 
 
3. ENERJİ ANALİZİ YAPILAN HİJYENİK KLİMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ 
 
Şekil 1, bu çalışmada enerji analizi yapılan dört farklı sistemi şematik olarak göstermektedir.  Şekil 
1(a) enerji analizi yapılan birinci ve ikinci sistemleri temsil etmektedir. Görüldüğü gibi ameliyat 
odasının klima ve havalandırması bir klima santralı ve bir aspiratör tarafından yapılmaktadır. Birinci 
sistemde, klima santralı ve aspiratör sabit debi ile çalışmaktadır. Ortamdaki pozitif basınç, besleme ve 
egzost hava debilerinin farkı ile sağlanmaktadır. Ameliyat odasına 2400m³/h hava beslenirken, 
ortamdan 2200m³/h hava egzost edilmektedir. Sistem yıl boyunca 24 saat sabit hava debisi ile sabit 
sıcaklık ve nem oranında iç ortama şartlandırılmış hava üflemektedir. Enerji analizi yapılan ikinci 
sistem ise birinci sistem ile aynı prensipte çalışmaktadır. Fakat dinlenme periyodu olarak adlandırılan 
20:00 ila 08:00 saatleri arasında üfleme ve egzost hava debileri yarıya düşmektedir. Dinlenme 
periyodundaki hava debi değişimi, fan hızını değiştiren frekans konvertör veya çift kademeli elektrik 
motor vasıtası ile yapılabilmektedir.  
 
Şekil 1(b) ise üçüncü havalandırma sistemini temsil etmektedir. Bu sistemin birinci ve ikinci 
sistemlerden farkı, klima santralında kullanılan ısı geri kazanım ünitesidir. Görüldüğü gibi, ameliyat 
odasından egzost edilen hava ile taze hava arasındaki ısı transferi, ısı geri kazanım ünitesi ile 
sağlanmaktadır. Böylece, klima santralına giren taze havaya, ısı geri kazanım ünitesi ile kışın ön 
ısıtma yazın ise ön soğutma işlemi uygulanmış olur. 
 
Şekil 1(c)’de ise dördüncü sistemin çalışma prensibi şematik olarak gösterilmiştir. Bu sistemde ısı geri 
kazanım ünitesine ek olarak bir karışım hücresi ile dış ortamdan alınan taze hava ve ameliyat 
odasından çekilen egzost havası karıştırılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, ameliyat 
odası uygulamalarında, yalnızca bire bir sistemler için havanın karışmasına izin verilmesi ve karışım 
oranının maksimum %50 olmasıdır. Bire bir sistem; bir klima santralının tek bir ameliyat odasına servis 
verdiği sistem olarak tanımlanmaktadır [4]. Dördüncü sistemde 2400m³/h hava debisinin yarısı taze 
havadan diğer yarısı ise ortamdan emilen egzost havası ile oluşturulmaktadır. Bu sebeple, üçüncü 
sistemde ısı geri kazanım ünitesinden geçen egzost havası 2200 m³/s iken dördüncü sistem için 1000 
m³/h’dir. Bu debi değerleri dinlenme periyodunda yarıya düşürülmektedir. Üçüncü ve dördüncü 
sistemlerde, birinci ve ikinci sistemlere benzer şekilde ameliyat odasının saat 08:00 ila 20:00 arasında 
çalıştığını ve geri kalan saatlerde ise dinlenme durumunda olduğu varsayılmıştır 
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4. AMELİYAT ODASI HAVALANDIRMASI İÇİN KULLANILAN ENERJİ ANALİZİ 
 
Yukarıda bahsedilen dört faklı sistemdeki enerji analizi için yıl boyunca ameliyat odasına üflenen 
havanın sıcaklığı 15,8ºC, bağıl nem ise %55 olarak kabul edilmiştir. Ameliyat odasına beslenen 
havanın koşulları, oda sıcaklığını 20ºC ve bağıl nemini  %50 sabit tutacak şekilde hesaplanmıştır. Yıl 
boyunca ameliyat odasına üflenen havanın sıcaklık ve bağıl nemi sabit olarak düşünülmüştür.  
 
Ameliyat odasına hizmet veren klima ve havalandırma sisteminin tükettiği enerjinin bir bölümü 
ameliyat odası sıcaklığının istenilen seviyede tutulması için harcanırken, enerjinin diğer kısmı da 
ortamdaki nem oranın ayarlanması için kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada ortam şartlarını 
istenilen değerlere getirebilmek için tüketilen duyulur ve gizli ısı miktarları ayrı ayrı hesaplanmış ve 
diyagramlar ile sunulmuştur. 
 
Beş kentin 2006 yılına ait dış ortam sıcaklıkları ve bağıl nem oranları Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü’nden alınmıştır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan sıcaklık değerleri 
saatlik ölçümler olup, enerji analizinde doğrudan kullanılmıştır. Ancak bağıl nem değerleri, gün içinde 
sadece 07:00, 14:00 ve 21:00 saatleri için verilmiştir. Bu nedenle, saatlik bağıl nem değerlerini 
bulabilmek için doğrusal interpolasyon yöntemi kullanılmıştır. Bağıl nem oranları aşağıdaki bağıntı ile 
özgül nem değerlerine dönüştürülmüştür.  
 

)T(PP
)T(P622.0w

satatm

sat
⋅−
⋅⋅

=
φ
φ

          (1) 

 
Burada, satPw ,, φ ve atmP  sembolleri sırası ile özgül nemi (kg su buharı/kg kuru hava), bağıl nem oranını, T 
sıcaklığındaki doyma basıncını ve atmosferik basıncı temsil eder. T sıcaklığındaki doyma basıncına 
ise termodinamik bağıntılar kullanılarak ulaşılmıştır [6].  
 
Duyulur ve gizli ısı toplamları tüketilen toplam enerji miktarını vermektedir. Gerek duyulur gerekse gizli 
ısı diyagramlarında pozitif ve negatif değerler görülecektir. Duyulur ısı diyagramlarındaki pozitif 
değerler, dış ortam sıcaklığının üfleme havası sıcaklığından daha düşük olduğunu ve sistemin ısıtma 
modunda çalıştığını göstermektedir. Negatif duyulur ısı değerleri ise bu durumun tam tersini ifade 
eder. Aynı şekilde gizli ısı diyagramlarındaki pozitif değerler, dış ortam özgül neminin iç ortam özgül 
neminden düşük olduğunu ve proseste nemlendirme işlemi yapıldığını gösterirken, negatif değerler ise 
beslenen havadan nem alındığını ifade etmektedir. Toplam enerji diyagramlarında ise, duyulur ve gizli 
ısı yüklerinin mutlak değerlerinin toplamı alınarak gösterilmiştir.  Enerji analizi yapılırken; duyulur, gizli 
ve toplam ısı miktarları aşağıdaki bağıntılar kullanılarak hesaplanmıştır [7].  
 
 )TT(CmQ üflemedııpduyulur −= &&         (2) 

)ww(mQ üflemedııgizli −= &&          (3) 

gizliduyulurtoplam QQQ &&& +=          (4) 

 
Burada m&  ve pC  sırası ile kütlesel hava debisi (kg/s) ve özgül ısı katsayısını (kJ/kg.K) göstermektedir  
 
Çapraz akışlı ısı geri kazanım sisteminin verimi aşağıdaki denklem ile tanımlanmaktadır:  
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Denklemden de görüldüğü gibi, ısı değiştirgecinin verimi egzost ve taze havanın sıcaklığına bağlıdır. 
Isı geri kazanım miktarı, ısı transfer yüzey alanının artması ile artmakta, ancak ısı transfer yüzey 
alanın artması, klima santralındaki basınç düşümünü ve ilk yatırım maliyetini arttırmaktadır. Kullanılan 
ısı geri kazanım cihazlarının ortalama verimi %40 ila %70 arasında olmalıdır. Bu çalışmada ısı geri 
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kazanım ünitesinin verimi yıl boyunca ortalama olarak %50 kabul edilmiştir. Başka bir deyişle, dış 
ortama egzost edilen ve atılan enerjinin %50’sinin ısı geri kazanım ünitesi vasıtası ile taze havaya 
aktarıldığı varsayılmıştır. 
 
Sistem 4’te egzost havası ile taze havanın karıştırıldığı durumda ise, karışım hava sıcaklığı ve özgül 
nemi klasik termodinamik bağıntılarından giderek bulunmuştur [6]. 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
Şekil 1. Enerji Analizi Yapılan Klima ve Havalandırma İstemlerinin Şematik Gösterimi  

a) Sistem 1 ve 2, b)Sistem 3, c) Sistem 4 
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5. SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 
 
Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu çalışmada enerji analizi ameliyat odalarında kullanılan dört farklı 
sistem için yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıda her sistem için ayrı ayrı sunulmuştur. Çalışmada, 
beş farklı şehir ve dört ayrı sistem için yıl boyuca duyulur, gizli ve toplam enerji tüketiminin dağılımları 
gösterilmiş ve analizi yapılmıştır. Ancak, bu makalede oldukça farklı iklim koşullarına sahip olan 
Antalya ve Erzurum şehirlerinin,  yıl boyunca enerji dağılım diyagramları birinci sistem için 
sunulmuştur. Diğer sistemler ve şehirlerarasındaki tüketim farklılıkları ise yıllık toplam enerji tüketimleri 
kullanılarak diyagramlar halinde verilmiş ve yorumlanmıştır. 
 
 
5.1. %100 Taze Havalı ve Sabit Debi ile Çalışan Sistem 
 
Şekil 2(a) Erzurum ve Antalya’nın dış ortam sıcaklıklarının yıl boyunca değişimini göstermektedir. 
Diyagramda görülen ani dalgalanmalar gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklılıklarından 
kaynaklanmaktadır. Antalya’nın dış ortam sıcaklığı kış aylarında bile 0ºC’ın altına düşmezken, 
Erzurum’da -30ºC’a vardığı görülmektedir. Yaz aylarında ise, Antalya’nın hava sıcaklığı Erzurum’dan 
belirgin şekilde yüksektir. Şekil 2(b)’de, Antalya ve Erzurum’a ait özgül nem değerlerinin dağılımı 
gösterilmiştir. Görüldüğü gibi, Antalya’nın özgül nem değerleri hemen hemen yıl boyunca Erzurum’dan 
daha yüksek seyretmektedir.  
 
Ameliyat odasının duyulur ısı tüketiminin dağılımı her iki şehir için Şekil 2(c)’de karşılaştırılmıştır. Kış 
aylarında Erzurum’un duyulur ısı tüketimi fazla iken, yaz aylarında Antalya’ya ait tüketim daha 
yüksektir. Daha önce belirtildiği gibi, pozitif değerler sistemin ısıtma modunda çalıştığını, negatif 
değerler ise sistemin soğutma modunda çalıştığını göstermektedir.  
 
Şekil 2(d)’de yıl boyunca her iki şehir için gizli ısı tüketiminin değişimi verilmiştir. Her iki şehir için kış 
aylarında nemlendirme işlemi gerekirken, yaz aylarında taze hava neminin azaltılması gerekir. Ancak, 
Antalya’nın yaz aylarında dış ortam özgül nem değerleri Erzurum’a nazaran yüksek olduğundan, nem 
alma prosesi için tüketilen gizli ısı miktarı daha fazladır. 
 
Ameliyat odasının klima ve havalandırması için yıl boyunca toplam enerji tüketiminin değişimi Şekil 
2(e)’de gösterilmiştir. Burada gösterilen enerji tüketimi, duyulur ve gizli ısı tüketimlerinin mutlak 
değerlerinin toplamıdır.  Erzurum’un kış aylarında toplam enerji tüketimi Antalya’dan fazla iken, yaz 
aylarında durumun tam tersi gözlenmektedir. 
 
Bahsettiğimiz beş şehir için yıllık duyulur, gizli ve toplam enerji tüketimleri Şekil 3’te karşılaştırılmıştır. 
Erzurum 80,2 MWh ile maksimum duyulur ısı tüketimine sahip iken, minimum duyulur ısı tüketimi 44,0 
MWh ile İstanbul’a aittir. Toplam gizli ısı tüketiminde ise Antalya 68,6 MWh ile en yüksek tüketime 
sahip iken, Ankara 37,8 MWh ile en düşük tüketime sahiptir. Toplam enerji tüketiminde, Erzurum 
123,8 MWh ve Ankara 95,5 MWh ile maksimum ve minimum enerji tüketimine sahiptir.  
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(a) (b) 

 
 

         
             (c)            (d) 
 

 
 

(e) 
 

Şekil 2. Erzurum ve Antalya Şehirlerine Ait Diyagramlar a) Dış Ortam Sıcaklıkları, 
 b) Özgül Nem Değerleri, c) Duyulur Isı Tüketimi, d) Gizli Isı Tüketimi, e) Toplam Isı Tüketimi 
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Şekil 3. Sistem 1’e Ait Yıllık Enerji Tüketim Değerleri 
 
 
5.2. %100 Taze Havalı ve Dinlenme Durumunda Yarım Debi ile Çalışan Sistem 
 
Şekil 4’te %100 taze hava beslemeli, dinlenme periyodunda yarım debi kapasitede çalışan sistemin 
Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum ve Antalya şehirleri için yıllık duyulur, gizli ve toplam enerji tüketim 
miktarları karşılaştırılmıştır. Beklenildiği gibi, maksimum ve minimum enerji tüketen şehirlerin 
sıralaması sistem 1’deki  (Şekil 3) sıralamayla aynıdır. Burada incelememiz gereken, tüketim 
değerlerinin düşüşüdür.  Erzurum 58,8 MWh ile maksimum duyulur ısı tüketimine sahip iken, minimum 
duyulur ısı tüketimi 34,2 MWh ile İstanbul’a aittir. Toplam gizli ısı tüketiminde Antalya 53,3 MWh ile en 
yüksek tüketime sahip iken, Ankara 29,1 MWh ile en düşük tüketime sahiptir. Toplam enerji 
tüketiminde ise, Erzurum 91,8 MWh ve Ankara 72,8 MWh ile maksimum ve minimum değerleri 
göstermektedir.  
 
Bu değerlerden yola çıkılarak; dinlenme periyodunda sistemi yarım debi ile çalıştırdığımızda, toplam 
enerji tüketiminin Ankara için %24, İstanbul için %23, İzmir için %22, Erzurum için %26 ve son olarak 
Antalya için %22 oranında azaldığı sonucuna varılmıştır.  
 

 
 

Şekil 4. Sistem 2’ye Ait Yıllık Enerji Tüketim Değerleri 
 
5.3.%100 Taze Havalı, Dinlenme Durumunda Yarım Debi ile Çalışan ve Isı Geri Kazanımlı Sistem 
 
Şekil 5’te beş şehir için üçüncü sistemin yıllık enerji tüketimleri görülmektedir. Şekil 5 (ısı geri 
kazanımsız sistem) ve Şekil 4 (ısı geri kazanımlı sistem) karşılaştırıldığında, duyulur ısı tüketiminde 
düşüş görülmektedir. Isı geri kazanım ünitesinde hava karışımı söz konusu olmadığından ikinci ve 
üçüncü sistemlerin özgül nem miktarlarında bir değişiklik olmamıştır ve gizli ısı tüketim değerleri sabit 
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kalmıştır. Duyulur ısı tüketimindeki azalma toplam tüketime de yansımıştır. Bunun sonucunda elde 
edilen enerji tüketim değerleri şu şekilde sıralanmaktadır; Erzurum 28,3 MWh ile maksimum duyulur 
ısı tüketimine sahip iken, minimum duyulur ısı yükü 18,7 MWh ile İstanbul’a aittir. Daha önce de 
belirtildiği gibi bu sistemin gizli ısı tüketim değerleri ikinci sistemle aynıdır. Toplam ısı tüketiminde 
birinci ve ikinci sistemden farklı olarak, Antalya 76,1 MWh ve Ankara 51,8 MWh ile maksimum ve 
minimum enerji tüketim değerlerini göstermektedir. Toplam enerji tüketiminde Erzurum yerine 
Antalya’nın en yüksek değere sahip olması dikkat çekicidir. Bu durum Antalya’nın yüksek nem 
değerlerinden kaynaklanmaktadır. Isı geri kazanım sistemi, Erzurum’a ait duyulur ısı tüketimini diğer 
şehirlere göre önemli ölçüde azaltırken, Antalya’da ılıman iklimden dolayı düşüş daha az olmuştur. 
Üçüncü sistemin duyulur ısı miktarındaki düşüşü ikinci sistemle karşılaştırdığımızda, Ankara için %48, 
İstanbul için %45, İzmir için %37, Erzurum için %52 ve son olarak Antalya için %35 azaldığı 
görülmektedir. Toplam enerji tüketimindeki azalma ise Ankara’da %29, İstanbul’da %19, İzmir’de %16, 
Erzurum’da %33 ve Antalya’da %14 olarak hesaplanmıştır. 
 

 
 
Şekil 5. Sistem 3’e Ait Yıllık Enerji Tüketim Değerleri 

 
 
5.4. %50 Karışım Havalı, Dinlenme Durumunda Yarım Debi ile Çalışan ve Isı Geri Kazanımlı 
Sistem  

 
Bu sistemin üçüncü sistemden farkı ameliyat odasından egzost edilen havanın taze hava ile 
karıştırılarak mahale beslenmesidir. Daha önce de belirtildiği gibi, hava karışımlı sistemler ancak bir 
klima santralının bir ameliyat odasına servis vermesi durumunda ve en çok %50 karışım oranıyla 
kullanılabilmektedir. 

 
Şekil 6’da dördüncü sisteme ait ve şehirlere göre düzenlenmiş yıllık enerji tüketimleri görülmektedir. 
Fark edildiği gibi, taze hava ve egzost havasının karışımı özgül nem değerlerinin dolayısıyla da gizli ısı 
değerlerinin değişmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle, bu sistemde duyulur ısı tüketiminin yanında 
gizli ısı tüketiminde de enerji tasarrufu sağlanmaktadır.  

 
Hesaplanan değerler incelendiğinde, Antalya 20,5 MWh ile maksimum duyulur ısı tüketimine sahip 
iken, minimum duyulur ısı tüketimi 14,9 MWh ile Erzurum’a ait olduğu görülmektedir. Gizli ısı 
tüketiminde ise Antalya 39,7 MWh ile en yüksek tüketime sahip iken, Erzurum 17,6 MWh ile en düşük 
tüketime sahiptir. Toplam ısı tüketiminde ise, Antalya 60,3 MWh ve Erzurum 32,5 MWh ile maksimum 
ve minimum değerleri göstermektedir. 

 
Şekil 6’daki dikkat çekici husus, daha önceki sistemlere göre en yüksek ve en düşük tüketime sahip 
şehirlerin yer değiştirmiş olmasıdır. Özellikle Erzurum, en çok toplam enerji tüketen şehir durumunda 
iken dördüncü sistemin kullanılması ile en düşük enerji tüketen şehir konumuna geçmiştir. Bunun 
sebebi, daha ılıman iklim koşullarına sahip olan Antalya, İzmir gibi şehirlerde, ısı geri kazanım ve 
karışım sistemleri bir arada kullanıldığında, karışım ünitesinde özgül nemin ve dolaysı ile gizli ısı 
tüketiminin artmasıdır.  
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Dördüncü sisteme ait toplam enerji tüketimini üçüncü sistemle karşılaştırınca,  Ankara’da %35, 
İstanbul’da %23, İzmir’de %19, Erzurum’da %47 ve Antalya’da %21 enerji tasarrufu sağlandığı 
görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 6. Sistem 4’e Ait Yıllık Enerji Tüketim Değerleri 
 
 
5.5. Dört Sistemin Yıllık Toplam Enerji Tüketimlerinin Karşılaştırılması 
 
Farklı şehirlerde farklı sistemlerin uygulanması ile tüketilen toplam enerjiyi daha iyi görebilmek için 
Şekil 7 verilmiştir. Her şehir için en yüksek enerji tüketimi, hiçbir enerji tasarruf önlemi alınmayan 
birinci sisteme aittir. Enerji tasarrufu için alınan önlemler arttıkça enerji tüketiminin azaldığı açıkça 
görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 7. Sistemlerin Enerji Tüketimlerinin Karşılaştırılması 
 
Bu çalışma kapsamında, enerji tüketimini en aza indirmek için tasarlanmış dördüncü sistem ile birinci 
sistem değerleri karşılaştırıldığında, dördüncü sistemin birinci sisteme göre Ankara için %65, İstanbul 
için %52, İzmir için %47, Erzurum için %74 ve son olarak Antalya için %47 enerji tasarrufu sağladığı 
görülmektedir.  
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6. SONUÇ 
 
Bu çalışmada beş farklı şehirde bulunan, bire bir klima ve havalandırma sistemi ile çalışan bir ameliyat 
odasının yıllık duyulur, gizli ve toplam enerji tüketimleri dört farklı sistem için analiz edilmiştir. Elde 
edilen sonuçlar, enerji tüketiminde iklim özelliklerinin önemli ölçüde rol oynamakta olduğunu ve dış 
ortamın bağıl nem değerlerinin de en az sıcaklık değerleri kadar etkin olduğunu göstermiştir. Enerji 
tasarruf amaçlı sistemlerin kullanılması ile yıllık enerji tüketiminin önemli oranda azaldığı görülmüştür. 
Ancak enerji tüketim düşüşü iklim bölgesine göre değişmektedir. Erzurum gibi soğuk bölgelerde 
karışım hücresi ve ısı geri kazanım ünitesinin kullanılması toplam enerji tüketimini oldukça 
düşürmektedir. Antalya gibi, nem oranı yüksek olan bölgelerde ise bu sistemin uygulanması ile gerek 
duyulur gerekse gizi ısı tüketimlerinde azalma görülmekte, ancak azalma oranı Erzurum kadar yüksek 
olmamaktadır.  Bu nedenle, nem oranı yüksek bölgelerde enerji tüketimini daha da azaltmak için farklı 
sistemler geliştirilebilir. 
  
Şüphesiz, klima ve havalandırma sistemlerinde enerji tasarruf önlemlerinin artması ile enerji 
tüketiminde azalma görülecek, ancak alınan önlemler sistemin ilk yatırım maliyetini de arttıracaktır. Bu 
nedenle, sunulan çalışmaya ilave olarak sistemlerin ilk yatırım ve işletim maliyet analizi de 
yapılmalıdır. 
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ÖZET 
 
Hastanelerde enfeksiyon açısından yüksek riske sahip bir çok steril mahal vardır. İklimlendirme ve 
havalandırma sistemleri bu steril mahallerdeki enfeksiyon riski üzerinde önemli rol oynamaktadır. Steril 
mahaller için kullanılan iklimlendirme ve havalandırma sistemleri sıcaklık, nem, taze hava oranı gibi 
konfor parametrelerine ilaveten; partikül sayısı, mikroorganizma tipi, mikroorganizma sayısı, mahaller 
arası basınç farkları, hava hızı ve dağılımı gibi parametreleri de dikkate alacak şekilde 
tasarlanmalıdırlar. Tasarımı yapılan ve inşası bitirilen klima ve havalandırma sisteminin yeterliliğini 
ortaya çıkarmak için yapılan performans değerlendirme testleri, genellikle mahaller dinlenme 
konumundayken uygulanmaktadır. Oysa havanın hijyeni ile ilgili parametrelerin mahallerin kullanımı 
sırasında sağlanması ortamın hijyenliği hakkında daha gerçekçi bilgiler verecektir. Bu çalışmada, bir 
ameliyat odasına yerleştirilen ısıl konfor cihazı ve parçacık sayacı ile ortamın sıcaklığı, bağıl nemi, ve 
parçacık konsantrasyonu bir hafta boyunca kesintisiz olarak beşer dakika aralıklar ile ölçülmüştür. 
Ayrıca, ameliyat odasına üflenen havanın sıcaklığı ve bağıl nem oranı 15 dakikalık aralıklar ile 
ölçülmüştür. Ameliyat odasına uygulanan klima ve havalandırma sistemi bire bir sistem olup, bir klima 
santralı bir ameliyat odasına servis vermekte, ayrıca sistem %100 taze hava ile çalışmaktadır. Bu 
makalede, üflenen havanın sıcaklığı, ayrıca ortamdaki havanın sıcaklığı, bağıl nemi, parçacık sayısı 
değişimleri zamana bağlı olarak diyagramlar vasıtası ile sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar göstermiştir 
ki, standartlarda istenilen ameliyat odasının tasarım parametre değerleri ile kullanım durumu arasında 
farklılıklar bulunmaktadır. Ameliyat odasında hareketliliğin artması ile partikül sayısı önemli ölçüde 
artmaktadır. Ayrıca, ameliyat odasının sıcaklığı ile nem oranının ameliyat tipine oldukça bağlı olduğu 
görülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Isıtma klima ve havalandırma sistemleri, ameliyat odası, tasarım parametreleri 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Hospitals require hygienically secure heating, ventilation and air conditioning (HVAC) installations to 
protect both patients and hospital staff since HVAC systems play an important role in the infection risk 
in hospitals. In addition to the regular thermal comfort application in which temperature, relative 
humidity and outdoor air rate are controlled, parameters known as number of particles, number and 
type of microorganisms, pressure difference between a space and its neighboring spaces, supply air 
velocity and air distribution in the space have to be considered in HVAC systems of sterile spaces. 
The HVAC validation tests for sterile areas, which show performance of the system, are generally 
performed at the rest condition while the sterile areas are not occupied. However, tests at the 
operation condition of the sterile areas provide more realistic results.  In this study, the temperature, 
humidity and number of particles in an operating room were measured for one week with five minutes 
time interval. Moreover, the temperature and humidity of supply air were recorded continuously with 
15 minute time interval. The studied operating room is served by one air handling unit individually and 
the system operates with 100% fresh air. The variations of the temperature of supply air, and 
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temperature, humidity and number of particles of the operating rooms with time are presented via 
diagrams. The obtained results show that there are differences between the values of design 
parameters recommended by various standards and those are required in practice. The occupation of 
the operating room considerably increases the number of particles. The required temperature and 
humidity ratio of the operating room highly vary with type of the operation. 
 
Key Words: HVAC system, Operating room, Design parameters. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Ameliyat odalarının iklimlendirilmesi ve havalandırılması, ısıl konfor şartlarını sağlamanın ötesinde, 
hava yoluyla yayılan enfeksiyon kaynaklarının ortadan kaldırılması için bir gerekliliktir. Gereklerine 
uygun yapılmayan bir iklimlendirme ve havalandırma sistemi insanları ısıl konfor açısından rahatsız 
edeceği gibi, bundan da önemlisi, hava yoluyla yayılan patojenler veya toksik kimyasallar vasıtasıyla 
insanları enfekte etmekte veya zehirleyebilmektedir. Ameliyat odalarında oluşan bakterilerin insan 
sağlığını tehlikeye sokması  böylesi bir durumdur. Hasta için enfeksiyon kaynakları; kendi vücudu, 
ameliyat ekibi, tıbbi cihazlar olabilmektedir. Pratikte ameliyat odalarında mutlak anlamda steril bir 
seviyeye ulaşmak imkansızdır. Örneğin Fransa’da yapılan bir çalışmaya göre; hastane 
enfeksiyonlarının %10.5’ı ameliyat odası kaynaklıdır [1]. Bu alanda yapılan başka bir çalışmada ise, 
oranın %14-16 aralığında olduğu belirtilmiştir [2]. Ameliyat odasının steril olma derecesi ile bu 
enfeksiyonların olma sıklığı arasında kesin bir paralellik vardır. Bu tür komplikasyonlar hastanın 
hayatını tehlikeye sokmanın yanı sıra, hastanede kalış sürelerini ortalama 10 gün uzatmakta ve 
yaklaşık 2000 USD fazla maliyet yaratmaktadır [3].   
 
Bir insan günde yaklaşık olarak 10,000,000 partikül yaymaktadır. Yürüyüş halindeki bir insanın 
dakikada yaydığı partikül sayısı ise, 10,000 civarındadır. Ameliyat odalarında durum, steril şartlar 
sağlanmaya çalışıldığından, doğal olarak daha iyi bir noktadadır. Ancak buna rağmen, bir cerrah bile 
dakikada 1000 partikül yayan bir kaynak olabilmektedir. Ameliyat odalarında enfeksiyona yol açan 
bakterilerin büyük bir çoğunluğu, personelden ve cerrahi müdahale ile ilgili aktivitelerden kaynaklı 
partiküllerin içerisinde bulunmaktadır. Bu partiküllerin yaklaşık olarak %5-10 arasındaki miktarı 2.5-
20µm boyut aralığındaki bakterilerden oluşmaktadır [4]. 
 
Biyolojik olarak temiz oda kavramı ve buna bağlı standartların oluşturulması ilk kez NASA tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ABD’deki başka kuruluşlar, İngiltere, İsviçre ve Japonya bu konuya 
önem vererek çeşitli standartlar geliştirmişlerdir.  Ameliyat odalarının havalandırma ve iklimlendirme 
sistemlerini kapsamına alan başlıca dokümanların başında da ASHRAE Uygulama Elkitabı içerisindeki 
kılavuz gelmektedir [5].  Bu kılavuz, genel anlamda,  ameliyat odalarının 20-24 oC sıcaklıkta, %50-60 
bağıl nem aralığında ve pozitif basınçta tutulmasını önermektedir.  
 
Steril şartları sağlamanın yolu iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin doğru tasarlanması ve imal 
edilmesinden geçmektedir. Bu sistemlerin kontrol ve bakımlarının da standartlara uygun bir şekilde, 
belirli periyotlarla yapılması üzerinde önemle durulmasını gerektiren bir husustur. Havalandırma, 
havanın dağılımı, basınçlandırma va filtreleme ne kadar iyi olursa, bakteri ve anestezik gaz ihtiva eden 
hava kirliliği konsantrasyonu da o kadar az olur. Ancak tüm bu şartların yerine getirilmesi belli bir 
maliyeti de bünyesinde barındırdığından, refah seviyesi açısından gelişmiş ülkelerin bile, konuya ilişkin 
olarak lojistik ve finansal açıdan güçlükler yaşadıkları bilinen bir gerçektir. 
 
Ameliyat odalarının kirlilik dağılımını belirlemeye yönelik deneysel ve sayısal çalışmalar literatürde 
mevcuttur [1,4,6-10]. Ancak bu çalışmaların pek çoğunda gerçek ameliyat şartlarında çalışılmamıştır. 
Sunulan bildiride ise, ameliyat esnasında klima ve havalandırma sisteminin performansını ortaya 
koyan deneysel bir çalışmanın sonuçları sunulmakta ve irdelenmektedir. 
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2.  ÖLÇÜM CİHAZLARI VE YÖNTEMİ 
 
2.1. Ölçüm Cihazları  
 
Yapılan ölçümlerde kullanılan cihazlar: parçacık sayacı,  hava sıcaklığı ve nem algılayıcısıdır. Bu 
cihazların algılayıcılarında elde edilen veriler ise bir data logger ile bilgisayara aktarılarak deney 
süresince saklanmıştır.  
 
Parçacık sayacı, Climet marka ve CI-450t modelinde olup, lazer diyot tabanlıdır. Cihaz havada asılı 
bulunan parçacıkları 4 farklı parçacık büyüklüğü altında saymaktadır. Bu büyüklükler 0.3, 0.5, 1.0 ve 
5.0 μm’dir. Bu model sayaç dakikada 50 litre hava örnekleyebilmektedir. Örneklenen hava cihazdan 
atılmadan önce ise filtre edilmektedir. CI-450t modelinde kullanılan parçacık algılayıcısı ışığın 
dağılması prensibi ile çalışmaktadır. Cihazda 50 mW’lık bir lazer diyodu ışık kaynağı olarak 
kullanılmakta ve bu ışık bir eliptik ayna ile bir transistörlü ışık dedektörüne odaklanmaktadır. Bu 
dedektör ışık enerjisini elektrik enerjisine çevirmektedir 
 
LumaSense marka ve MM0034 modelindeki hava sıcaklığı algılayıcısı, hava sıcaklığını ortamdaki ısıl 
radyasyon kaynaklarından en az derecede etkilenerek ölçmektedir. Sabit ve doğru değerler elde 
edebilmek için Pt100 algılayıcı direnç kullanılmıştır. Direnç istenen doğruluğu yakalayabilmek için 
platinden imal edilmiştir. Algılayıcı 5 ila 40ºC arasında 0.2ºC hassasiyet ile ölçüm yapabilmektedir. 
Ölçüm aralığı -20 ila 50ºC arasında olduğu durumlarda ise, hassasiyet değeri 0.5ºC olmaktadır. 
 
LumaSense marka ve MM0037 modelindeki nem algılayıcı, havadaki mutlak nemi ölçmek için 
kullanılmıştır. Havanın bağıl nemi ölçülmek istendiğinde nem algılayıcı, sıcaklık algılayıcı ile birlikte 
kullanılmaktadır. Bu şekilde havanın bağıl neminin hesaplanması mümkün olmaktadır. Nem algılayıcı; 
ışık yayan diyottan (LED), ışığa duyarlı transistörden, bir aynadan, bir soğutucu elemandan ve bir 
Pt100 sıcaklık algılayıcısından oluşmaktadır.  
 
Tüm algılayıcılar, LumaSense marka ve INNOVA 1221 modelindeki data logger’a bağlanmışlardır.  
Veriler de INNOVA 7701 yazılımı ve RS-232 bağlantı elemanı kullanılarak toplanmıştır. Bu yolla 
toplanan verilere yönelik olarak anlık, ortalama, maksimum ve minimum değerler ile standart sapma 
değerleri ölçülebilmiştir. Ölçülen bu değerler SQL2005 Server veritabanında saklanmış ve bir Excel 
arayüzü kullanılarak, Microsoft Excel’e aktarılmışlardır. Ölçümler sırasında kullanılan tüm cihazlar 
Şekil 1-’de gösterilmektedir. 
 
 

  
Şekil 1. Ameliyat Odasına Konulan Ölçüm Cihazları 

 
 
2.2. Ölçüm Yöntemi  
 
Sunulan deneysel çalışmanın amacı, bir ameliyat odasının “çalışma” ve “dinlenme” durumlarında 
yapılan testler arasındaki farkların ortaya çıkarılmasıdır. Buna ek olarak, çalışmanın sonuçları, klima 
ve havalandırma sistemi tasarım parametrelerinin değişme karakteristiğini de ortaya çıkarmaktadır. 
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Ölçüm yapılan ameliyat odasının şematik çizimi Şekil-2-‘de gösterilmiştir. Görüldüğü gibi ameliyat 
odası 6x6 m2 bir alana sahip olup, odanın tam ortasında 3x3 m2 bir laminer flow ünitesi bulunmaktadır. 
Ortama üflenen şartlandırılmış havanın debisi 8000 m3/h dir. Ölçüm cihazları ise ameliyat ekibini 
rahatsız etmeyecek şekilde duvara yakın konulmuştur.  Dolaysı ile ölçülen değerler laminer flow 
ünitesi altında kalan bölgele ait değildir. Ameliyat odasında üç kapı mevcuttur. Ameliyat odasına 
hizmet veren klima ve havalandırma sistemi Şekil-3-‘de şematik olarak gösterilmiştir. Görüldüğü üzere, 
bir klima santrali sadece bir ameliyat odasına servis vermekte ve ameliyat masası üzerinde laminer 
akış sağlamak için bir laminer akış ünitesi kullanılmaktadır. Odadan dört tarafından çekilen hava 
doğrudan dışarıya atılmakta ve karışım havası olarak kullanılmamaktadır. Kima santralı DIN 1946/4 
standardına uygun olup, ön filtre, ön soğutucu serpantin, esas soğutucu serpatin, ısıtıcı serpantine, 
buharlı nemlendirici, fan hücresi, susturucu, iki kademe filtre den oluşmaktadır. Laminer flow ünitesinin 
içinde üçüncü kademe filtre H13 HEPA filtre bulunmaktadır.  
 

 
 

Şekil 2. Ameliyat Odasının Şematik Resmi 

 

 
Şekil 3. Ameliyat Odasına Hizmet Veren Klima ve Havalandırma Sisteminin Şematik Gösterimi  
 
 
 
 
3. ÖLÇÜM SONUÇLARI  
 
Ölçümler sonucunda toplanan verilerin gün bazında zamana bağlı grafikleri Şekil 4 ila 12 arasında 
gösterilmiştir. Tablo-1- ölçümler süresince ameliyat odasının kullanımını göstermektedir. Tablodan da 
görülebileceği üzere, ölçümlerin birinci gününde bir kardiyovasküler cerrahi ameliyatı yapılmıştır. 
Ameliyat saat 08.30’da başlamış ve 15.00’e kadar sürmüştür. İkinci gün hafta sonuna denk geldiği için 
ameliyat odası kullanılmamıştır. Ölçümlerin üçüncü günü ameliyat odasının yoğun olarak kullanıldığı 
bir gün olmuştur. Bu günde ameliyatlara 08.00-13.00 arasında bir kardiyovasküler cerrahi ameliyatı ile 
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başlanmış, bunu takiben, saat 14.00-15.00 arasında bir plastik cerrahi ameliyatı tamamlanmıştır. Bu 
ameliyatın ardından, saat 15.00-16.00 arasında bir üroloji ameliyatı tamamlanmıştır. Aynı günün son 
ameliyatı ise, bir genel cerrahi ameliyatıdır. Ameliyat odası her gün saat 18.00’den ertesi gün sabah 
08.00’e kadar “dinlenme” konumunda tutulmuştur. Bu sebeple saat 18.00’den sonrası Tablo 1’de 
gösterilmemiştir. 
 
Ameliyat sırasında görevli personel sayısı ameliyat tiplerine göre değişiklik göstermektedir. 
Kardiyovasküler cerrahi için ameliyat odası içinde görevli personel sayısı 10’a kadar çıkmakta iken, 
diğer tip ameliyatlar 5 kişi ile tamamlanabilmektedir.  
 
 
Tablo 1. Ölçüm Yapılan Ameliyat Odasının Kullanım Programı 
 

Saat Birinci Gün İkinci Gün Üçüncü Gün 
08.00 
09.00 
10.00 
11.00 
12.00 
13.00 K

ar
di

yo
va

sk
ül

er
 

ce
rra

hi
 

14.00 
15.00 

Ka
rd

iy
ov

as
kü

le
r 

C
er

ra
hi

 

Plastik 
Cerrahi 

16.00 Üroloji 
17.00 
18.00 

 

BO
Ş 

Genel 
Cerrahi 

 
 
3.1. Birinci Gün 
 
Birinci günde ameliyat odasında bir kardiyovasküler cerrahi ameliyatı yapılmıştır. Gece süresince 23°C 
civarında tutulan oda sıcaklığı Şekil-4-’te görüldüğü gibi saat 08.00’de ameliyatın başlaması ile birlikte 
16°C’ye kadar düşürülmüştür. Oda sıcaklığı saat 13.00’de ise hızla artırılmıştır. 
 
Şekil 4’den görülebileceği üzere ameliyat odası besleme havası sıcaklığı, oda sıcaklığından daha 
azdır. Bu şekilde odadaki ısı kazançları karşılanabilmekte ve sağlanan laminer akışın yer seviyesine 
kadar korunabilmesini sağlamaktadır.  
 
Şekil 5, birinci günde oda sıcaklığının ve bağıl nem oranının zamana bağlı değişimini göstermektedir. 
Görüldüğü gibi odanın bağıl nemi gece süresince %45 seviyelerinde tutulmaktadır. Bu durumda oda 
sıcaklığı da 23-24°C civarında olmaktadır. Ameliyatın başlamasıyla birlikte odanın bağıl nemi oda 
sıcaklığının düşürülmesine bağlı olarak artış göstermektedir. Bu durumda bağıl nem oranı %75 
civarına kadar yükselmekte; fakat oda sıcaklığının artırılmasıyla tekrar %35 seviyesine kadar 
inmektedir. Bağıl nem grafiğinden görülen, oda bağıl nem değerinin cihazlar, insanlar gibi oda içindeki 
nem kaynaklarından ziyade oda sıcaklığından çok yüksek oranda etkilenmekte olduğudur.   
 
Birinci güne ait parçacık sayısı ölçümleri Şekil 6‘da gösterilmiştir. Odanın “dinlenme” durumundaki 
düşük parçacık sayısının oda kullanıma başlandığı andaki hızlı artışı açıkça görülebilmektedir. 
Odadaki hareketlilik arttıkça parçacık sayısında da buna paralel bir artış görülmektedir. Oda kapısının 
açılıp kapanması, personel hareketliliği ve odadaki cihazların kullanımı parçacık sayısını arttıran temel 
etkenlerdir. Beklendiği üzere ameliyat sırasında 0.3 ve 0.5 µm büyüklükteki parçacık sayılarının artışı 
1.0 ve 5.0 µm parçacıkların artışından daha fazla olmuştur. Ameliyatın bitmesi ile ortamdaki partikül 
sayısı istenilen seviyelere gelmiştir. 
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Şekil 4. Birinci Günde Ameliyat Odası ve Besleme Havası Sıcaklıkları 

 

 
 

Şekil 5. Birinci Günde Ameliyat Odası Sıcaklığı ve Bağıl Nem Oranı 
 

 
 

Şekil 6. Birinci Günde 0.5 µm Büyüklükteki Parçacık Sayısı 
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3.2. İkinci Gün  
 
İkinci gün hafta sonuna denk geldiği için bu günde ameliyat odası “dinlenme” durumundadır. Oda ve 
besleme havası sıcaklığı değişimleri Şekil 7’de gösterilmiştir. Beklendiği üzere oda sıcaklığında 
herhangi bir dalgalanma görülmemektedir. Oda sıcaklığı, ısı kazançları sebebiyle besleme havası 
sıcaklığından yüksektir. Oda sıcaklığında 12.00 ile 17.00 arasında görülen yükselme öğleden sonra ısı 
kazançlarının artmasına bağlıdır. Oda bağıl nem ve sıcaklık değeri Şekil 7’de gösterilmiştir. Bağıl nem 
değerinin oda sıcaklığından büyük oranda etkilenmekte olduğu görülmektedir. Oda havasındaki 0.5 
µm parçacık sayısı değişimleri ise Şekil 9’ da gösterilmektedir. Bu grafiklerden parçacıkların gün 
boyunca hemen hemen hiç olmadığı görülmektedir. Saat 12.00de 0.3 µm parçacık için ani küçük bir 
artış gözlemlenmiştir. Bu artış bir ameliyathane görevlisinin odaya girmesinden kaynaklanmaktadır. 
 

 
 

Şekil 7. İkinci Günde Ameliyat Odası ve Besleme Havası Sıcaklıkları  
 

 
 

Şekil 8. İkinci Günde Ameliyat Odası Sıcaklık ve Bağıl Nem Değerlerinin Değişimi. 
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Şekil 9. İkinci Günde 0.5 µm Büyüklükte Parçacık Sayısı 
 
 
3.3. Üçüncü Gün 
 
Üçüncü günde ameliyat odası yoğun olarak kullanılmıştır.  Tablo-1-’den de görülebileceği üzere, 
ameliyat odasında gün 5 saatlik bir kardiyovasküler cerrahi ameliyatı ile başlamıştır. Bu ameliyatı 
takiben 1 saat süren plastik cerrahi ameliyatı yapılmıştır. Bu ameliyatı ise, 1 saatlik bir üroloji ameliyatı 
takip etmiştir. Son olarak da, 2 saatlik bir genel cerrahi ameliyatı gerçekleştirilmiştir.  Saat 18.00’den 
sonra ameliyat odası “dinlenme” durumuna geçmiştir. 
  
Şekil 10’da ameliyat odası ve besleme havası sıcaklıklarının değişimi gösterilmektedir. 
Kardiyovasküler cerrahi ameliyatının başlamasından önce oda sıcaklığı 15°C civarına düşürülmüş ve 
oda sıcaklığı ameliyat boyunca bu seviyelerde tutulmuştur. Bu ameliyatın bitmesi ve plastik cerrahi 
ameliyatının başlamasıyla oda sıcaklığı 25°C’ye yükseltilmiş ve bu ameliyat boyunca da aynı seviyede 
tutulmuştur. Üroloji ameliyatı için ise, oda sıcaklığı 18°C seviyesine düşürülmüştür. Son olarak, genel 
cerrahi ameliyatı ise 16°C’lik oda sıcaklığında tamamlanmıştır. Saat 19.00’dan sonra oda sıcaklığı 
24°C civarındadır. 
 
Şekil 11’den görüleceği gibi, gece boyunca odanın bağıl nemi %45 civarında tutulmuştur. Saat 
08.00’de oda sıcaklığının düşmesiyle bağıl nem değerinde bir artış gözlemlenmektedir. Saat 
14.30’daki sıcaklık artışına bağlı olarak, oda bağıl nem değerinin düştüğü görülmektedir. Üroloji ve 
genel cerrahi ameliyatları için bağıl nem değerinin değişimi, bu günün sabahındaki kardiyovasküler 
cerrahi ameliyatı sırasındaki değişime benzerlik göstermektedir. 
 
Üçüncü gün için 0.5 µm büyüklükteki parçacık sayıları Şekil 12’de gösterilmektedir. Üçüncü günde 
yapılan ameliyatlar için, ameliyat odasındaki parçacık sayıları kardiyovasküler cerrahi ameliyatı 
sırasındaki parçacık sayılarından daha azdır. Bunun sebebi, bu tip ameliyatlar sırasında ameliyat 
odasında kardiyovasküler cerrahi ameliyatlardaki kadar personelin görev almamasıdır. Gece 
süresince, oda “dinlenme” konumundayken, parçacık sayılarının çok az olduğu gözlemlenmektedir.  
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Şekil 10. Üçüncü Günde Ameliyat Odası ve Besleme Havası Sıcaklıkları. 

 
 

 

 
 

Şekil 11. Üçüncü Günde Ameliyat Odası Sıcaklık ve Bağıl Nem Değerlerinin Değişimi 
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Şekil 12. Üçüncü Günde 0.5 µm Büyüklükte Parçacık Sayısı 
 
 
 
 
4. TARTIŞMA 
 
Bu çalışma bir ameliyat odasının kullanımı sırasında oda sıcaklığı, bağıl nem oranı, ve parçacık 
sayılarının değişimleri ortaya çıkarılmıştır. Bunun sonucunda özellikle ameliyat odası sıcaklığının 
yapılmakta olan ameliyatın tipine göre belirlenmekte olduğu kolaylıkla söylenebilir. Dolayısı ile bir 
ameliyat odasına hizmet verecek klima ve havalandırma sistemi yapılırken, o ameliyat odasında ne tür 
ameliyatların yapılacağı mutlaka tasarımdan önce bilinmelidir. Sadece standartlara dayanarak yapılan 
tasarımların kullanıcı isteklerini karşılayamama durumları söz konusu olabilir. 
 
Ameliyat odası klima ve havalandırma sistemi tasarımı yapılırken dikkat edilmesi gerekli bir diğer 
husus, sistemin ani sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan bağıl nem değişikliklerini karşılayabilmesi 
gerekliliğidir. Sistem ani sıcaklık değişimlerinde üfleme havasının nemini yeteri kadar hızlı ayarlamaz 
ise üfleme kanallarında veya oda içerisinde yoğuşmalarla ya da oda havasının aşırı kuru olduğu 
durumlar ile karşılaşılabilir. 
 
Ameliyat odası klima ve havalandırma sisteminin inşasını takiben yapılan doğrulama testleri oda 
“dinlenme” konumundayken yapılmaktadır. Ameliyat odasının “dinlenme” konumundayken doğrulama 
kriterlerini sağlamasının yanı sıra kullanım sırasında da oluşan parçacıkların hızla ortamdan 
uzaklaştırılması büyük önem arz etmektedir. Sistemin bu konudaki yeterliliğinin ölçümü için odanın 
kullanım sırasında da teste tabi tutulması gerekmektedir.  
 
Yapılan parçacık ölçümleri göstermiştir ki, odaya bir kişinin sadece girip çıkması bile parçacık 
konsantrasyonunda bir miktar artış yaratmaktadır. Dolayısı ile ameliyat odasında kontaminasyonu en 
düşük seviyede tutabilmek için ameliyat sırasında odada gereğinden fazla personel bulunmamalı, 
mümkün olduğunca az giriş-çıkış yapılmalı ve oda içerisindeki hareketliliğin de düşük seviyede 
tutulması gerekmektedir. 
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ÖZET 
 
 
Hastanelerde enfeksiyon çeşitli yöntemler ile oluşabilir. Oluşan enfeksiyonların bulaşma 
yöntemlerinden birisi hava yoludur. Yüksek hijyen gerektiren mahallerde hava yolu ile bulaşan 
enfeksiyon oldukça önem taşımaktadır. Hava yoluyla bulaşan enfeksiyonlar tesisat mühendislerini 
yakından ilgilendirmekte, bu nedenle hastanelerin hijyenik alanları için hijyenik klima ve havalandırma 
kavramı geliştirilmiştir. Hijyenik mahallerin klima ve havalandırması ile ilgili çeşitli ülkeler kendi 
standartlarını oluşturmuştur. Türkiye’de ise genellikle DIN 1946 Kısım 4 standardı temel alınmakta,  
ancak Türkiye’nin şartları göz önüne alındığında hastane, hijyenik mahallerin klima ve havalandırma 
sistemleri için özgün bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.    
 
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve TTMD İzmir İl Temsilciliği bünyesinde faaliyet gösteren 
Hijyenik Klima ve Havalandırma Komisyonları bu konudaki standartları (DIN 1946-4 1999 ve 2005 
taslak versiyonu ve VDI 2167 vb.), uygulamada yaşanan sorunları ve komisyon üyelerinin tecrübelerini 
göz önüne alarak, hastanelerdeki steril alanların hijyenik klima ve havalandırma sistemleri ile ilgili bir 
proje hazırlama esasları oluşturmayı amaçlamıştır.  
 
Komisyonun üç yıllık çalışmasında ortaya çıkan ürünlerden birisi olan  bu yayın, proje ve uygulamada 
hissedilen  kaynak  eksikliğini  gidereceği  gibi  kontrollük  teşkilatının da  dayanak  kitabı  olacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Doğru tasarım, steril alan, ameliyathane havalandırması 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Airborne infection contamination is very important for high level sterile area in hospitals. HVAC 
engineers are highly interested in the so called subject so “hygienic air conditioning and ventilation” 
concept has been developed.  
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Different countries in Europe has own its guidelines about hospital ventilation.  In Turkey, mostly DIN 
1946-4 Standard has been used when designing hospital ventilation but there is a need for a Turkish 
standard which is prepared according to the country’s conditions. 
 
The Hospital Hygienic Ventilation Committee of the Chamber of Mechanical  Engineers Izmir Branch 
and  Turkish  Association of HVAC Engineers  Izmir  Office cooperated and prepared  the  design  
fundamentals about hygienic  HVAC systems in hospitals by reviewing DIN 1946-4 1999 and 2005 
draft and VDI 2167 Standards and their  experiences,  as well.   
 
Key Words: Correct design, sterile area, and operation room hvac. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Hastanelerdeki klinik ihtiyaçların yanında hijyenik ortamın sağlanması ve bunun sürdürülebilir olması 
çok önemlidir. Bunun için de hastanelerde görev alan teknik ve tıbbi personelin iyi eğitim almış olması 
ve aynı zamanda iyi bir organizasyon, disiplin ve donanım gereklidir. Ayrıca hastane ve ünitelerinin de 
bu gereksinime uygun bir yaklaşımla inşa edilmesi gerekmektedir. 
 
Havalandırma sistemlerinin tasarımlarına, onaylarına, uygulamalarına, işletim ve bakımına dikkat 
edilmelidir. Bu nedenle tüm planlamada ve uygulamada havalandırma ve hastane hijyeni alanında 
özel bilgi ve tecrübelere sahip hijyen ve çevre sağlığı konusunda uzman doktor veya uzman mühendis 
bulunmalıdır.    
 
Eğer bu esaslardan bir sapma söz konusu olacaksa, bunların yatırımcı, planlayan uzman mühendis ve 
hijyen uzmanı ve ayrıca da sağlık işlerinden sorumlu denetim kurumu arasında anlaşma yoluyla, 
nedenlerinin ayrıntılı açıklamaları ile birlikte yazılı bir belgeye dönüştürülüp dosyalanmalıdır. Bu 
anlaşmadan bir suret de havalandırma donanım üreticilerine bilgi amacıyla verilmelidir. 
 
 
 
 
TANIMLAR  
 
• Steril alan: Partiküler ve mikrobiyal bulaşma açısından belirli bir şekilde kontrol altında tutulan, 

içerisinde bulaşıcıların oluşmasını, birikmesini ve dışarıdan alana girişlerini azaltacak şekilde inşa 
edilen ve kullanılan alanlar. 

 
• Hijyenik klima: Steril alanların iklimlendirilmesi ve ortamda belirli bir temizlik sınıfı sağlanması 

amacıyla ihtiyaç duyulan havayı hijyen kurallarına uygun olarak şartlandıran (ısıtma soğutma 
nemlendirme ve filtrasyon ) havalandırma ünitesi  

 
• HEPA filtre: Partikülleri yüksek verimlilikte tutabilen, verimliliği 0.3 mikron ya da MPPS’ ye göre 

belirlenen hava filtresidir (örn. H13 için MPPS’ye göre min % 99.95) 
 
• Laminar akım: Akım çizgilerinin birbirine paralel olduğu, karışma olmayan sadece 0,45 m/s (+/) 

%20 – 0,36 ila 0,54 m/s hız dağılımı ile sağlanabilen türbülanssız, düzenli akış rejimi. 
Ameliyathanelerde termal şok ve boyun tutulması riski sebebiyle hız olarak 0,45 m/s 
kullanılmamaktadır. Ameliyathanede laminar akım, hızları çeşitli standartlarda 0,20 ila 0,35m/s 
arasında sınırlandırılmış, düşük türbülanslı ve tek yönlü doğrusal akımdır.  

 
• Laminar akım ünitesi: Ameliyathanelerde 0,20 ila 0,35m/s hızlarda çalışan düşük türbülanslı ve 

tek yönlü doğrusal akım sağlayan hava dağıtım ünitesi. 
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• Türbülanslı akım: Ameliyathanelerde temiz havayı ortamda ölü hacim bırakmadan, karıştırarak 
homojen olarak mikroorganizma ve partiküllerin seyreltilmesi amacıyla kullanılan akım çizgilerinin 
birbirine paralel olmadığı, karışmalı akış rejimi. 

 
• Koruma alanı: Ameliyat masası, alet masaları ile üzerindeki steril malzemeler ve steril kıyafetli 

operasyon ekiplerini kapsam içine alan laminar akım ünitesinin izdüşüm alanı 
 
• Pozitif Basınç: Steril alana, daha kirli çevre mahallerden hava kaçağını önlemek amacıyla mahal 

hava basıncının komşu mahallere göre yüksek tutulması  
 
• Negatif Basınç: Kirletici riski olan mahalden çevre mahallere hava kaçağını önlemek amacıyla 

mahal hava basıncının komşu mahallere göre alçak tutulması 
 
• Septik alan: Zararlı (bulaşıcı) mikroorganizma içeren ortam. 
 
• Aseptik alan: Zararlı mikroorganizma içermeyen ortam. 
 
• Validasyon: Hijyenik havalandırma sisteminin uygunluğunun ilgili standartlara (DIN 1946-4 ve 

ISO 14644-1 gibi)  göre doğrulanması ve onaylanması 
 
• Hava değişim sayısı: Steril alanda temizlik sınıfını sağlayan besleme havasının oda hacmine 

oranıdır 
 
• Partikül: Mikron mertebesinde canlı cansız tanecik 
 
• Besleme havası: Steril mahalle verilen şartlandırılmış hava  
 
• Dönüş havası: Steril mahalde kullanıldıktan sonra tekrar kullanılması amacıyla klima santralına 

geri döndürülen hava 
 
• Taze hava: İç hava kalitesini belirli bir seviyede tutmak amacıyla dış ortamdan alınan hava 
 
• Egzost havası: Steril mahalde kullanıldıktan sonra dış ortama atılan hava 
 
• Toksikolojik gereksinim: hastanelerde kullanılan gaz halindeki kimyasal maddelerin (örn. 

Anestezik gazlar, ilaçlar vb) zehirli etkilerinden koruma 
 
 
 
 
1. KAPSAM 
 
Bu esaslar, sağlık tesislerindeki hijyenik havalandırma tesisatlarında istenen özel şartları ve personelin 
uyacağı kuralları kapsar, örneğin: 
 

• Hastaneler 
• Poliklinikler 
• Muayenehaneler, müdahale odaları  
• Ayakta müdahale merkezleri ve donanımları 
• Diyaliz merkezleri 
• İlaç üretiminde kullanılan iç ve dış hizmet birimlerine yönelik donanımlar ve merkezi 

sterilizasyonlar 
• Eczaneler/ ilaç hazırlama birimleri 

 
Havalandırma sistemleri, hem ısıtma soğutma havalandırma ihtiyacını karşılamalı, hem de mahallerin 
kullanım amacına uygun olarak enfeksiyonun bulaşmasını önlemeli ve toksikolojik gereksinimleri 
yerine getirmelidir.  
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2. PLANLAMA SÜRECİ 
 
 
2.1 İhtiyaç Analizi 
 
Binada eksikliklerin giderilmesi için alınacak önlemlerin saptanması, mevcut bir yapıda değişikliğe 
gidilmesi (bölüm eklenmesi ve çıkarılması vs gibi) veya yeni bir bina yapımı için proje hedeflerinin 
saptanmasına ilişkin koşullardır. 
 
 
2.2 Proje Hedefleri ve Proje Planlaması   
 
Proje hedefi ile ilgili çalışmalar aşağıda belirtilen dokümanlar dahilinde gerçekleştirilmeli veya aşağıda 
sunulan şartlar yerine getirilmelidir: 
 

• Niyet mektubu (kaynaklar, yer seçimi, inşaat ve altyapı) 
• Süreçlerin açıklamalı tanımları ile kullanıcı talepleri/işlev akışları  
• Proje için bağlayıcı olan koşulların saptanması, yönetmelik ve standartların belirlenmesi 
• İş programının yapılması 

 
İşveren ile proje yapımcısı, proje yapımı esnasındaki uygulanacak iş akış planlamasındaki görev 
dağılımını aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirmelidir: 
 

• Projenin tanımı 
• Kullanım kapsamı 
• Proje organizasyonu ve kalite yönetimi 
• Mahal tanımlarında en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır (bkz. Oda Bilgi Formu) 

 
o Oda sınıfları / hijyen sınıfı; 
o Minimum/maksimum hava gereksinimleri (derece, nem, ses seviyesi, hava akış hızı); 
o Yapı konusunda kullanılacak malzeme detayı (örneğin duvarlar, zemin, tavan ve diğer 

yapı elemanları) 
o  İşletme ekipmanları; 
o  Enerji konsepti- ekonomiklik ve veri toplama konsepti dahil olmak üzere; 
o Güvenlik- çevre koruma el kitabı; 
o Yangından korunma yöntemi (yangın zonlarının saptanması, acil çıkış alanları, duman 

tahliye, negatif basınçlandırma sistemi); 
o Kontrol kriterleri / tesis sınıflandırma; 
o Tedarik kapsamı; 
o Onaylar / izinler; 
o Revize iş programı; 
o Maliyet tahmini. 

görev defterinde tanımlanan proje hedefleri de tesis konseptinde uygulanmalıdır.  
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Form 1. Oda Bilgi Formu 
Oda Bilgi Formu 

Ölçüm: Hastane:   Durum: 

Bina-Düzen: Oda Bilgi Formu Kullanıcı: Sayfa: 

 
Oda No: Oda Tanımı: Alan: m² Net Yükseklik: m Hacim:  m³ 

 
Yapı Konstrüksiyonu  

 

Su, Atık Su ve Gaz Tesisatları 

 

Isı Üretim Sistemleri   
 
 
Havalandırma Tesisatları 
Nemlendirme/Nem Giderme   Oda Sınıfı   Diğer Açıklamalar ve Notlar: 
Hava Sirkülasyonu   Oda Sıcaklığı min/max   
Soğutma   Relatif Nem min/max   
Nemlendirme/Nem Giderme   Hava Değişimi   
Yan Odalara Göre Fark 
Basınç   

Laminar Akım Hava İletim 
Sistemleri      

Oda No: Oda Tanımı Alan  
 
 
              m²

Net Yükseklik 
 
 
                               
m 

Hacim 
 
 
                               
m³ 

  
Elektrik Donamı 

 

Uzaktan Bilgi Akışı ve Enformatik Tekniğe Dayalı Tesisatlar 

 

Kullanıma Dayalı Spesifik Donanımlar 
Cihazlar Isı Miktarı Güç Ağırlık Özel Gereksinimler (örneğin iklim gibi) 
  KW KW kg   
  KW KW kg   
  KW KW kg   
  KW KW kg    
  KW KW kg   
  KW KW kg   
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  KW KW kg   

                          Toplam    
Eş Zamanlılık Faktörü % 

KW KW kg 

  
Kimyevi Madde Tedarik Sistemleri 

 

Donatım 
 

 

Özel Hijyene dayalı gereksinimler, sebepler de dahil (işlevsel, yapısal, teknik, donatım bakımından vs)

 

Değişiklik Tarihi:           
Değişikliği Gerçekleştiren:           
 
 
 
 
3. HASTANEDE BULUNAN MAHALLERİN SINIFLANDIRILMASI  

 
Hastanelerde bulunan mahaller iki gruba ayrılır: 
 
Sınıf I mahaller:  
 
Bu mahaller yüksek hijyen gerektiren mahallerdir. Bu mahallerin klima ve havalandırma sistemlerinin 
tasarımı safhasında sıcaklık, nem ve taze hava miktarına ilave olarak mahaldeki canlı ve cansız 
partiküllerin sayısı, hava dağılımı ve mahaller arası hava akış yönü de tasarım parametreleri olarak 
göz önüne bulundurulması gerekmektedir. Hastanelerde bulunan hijyenik mahaller şunlardır:  
 

• Operasyon odaları,  
• operasyon odalarına açılan tüm hacimler,  
• steril malzeme deposu,  
• hasta hazırlama alanı,  
• uyandırma odası,  
• yoğun bakım,  
• doğumhane,  
• yeni doğan,  
• karantina odaları,  
• özel bakım yatak odaları,  

 
Bu listede bulunmayan mahaller, hastane hijyen uzmanı kararı ile Sınıf I mahal sınıfına alınabilir.  Bu 
çalışmada Sınıf I mahaller steril mahal olarak da adlandırılmıştır.  
 
Sınıf II mahaller 
 
Sınıf I mahallere göre daha az hijyen gereksinimi bulunan mahallerdir. Bu mahallerde konfor şartları 
daha fazla ön plana çıkmaktadır. Hastanede bulunan Sınıf II mahallerden aşağıdaki örnekler verilebilir.  
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• Hasta yatak odaları,  
• fizik tedavi alanları,  
• muayenehaneler,  
• koridorlar,  
• eczane,  
• kirli depolar,  
• temiz malzeme deposu,  
• banyo, WC, ıslak hacimler.  

 
 
3.1 Hastanelerde Steril Alanlar  
 
İklimlendirme ve havalandırma açısından ameliyat odaları ayrı teknik gerektirdiğinden, hastane steril 
mahalleri iki gruba ayrılmıştır:  

• Operasyon odaları 
• Diğer steril alanlar  

 
3.1.1 Operasyon Odaları 

 
3.1.1.1 Operasyon Odalarının Sınıflandırılması  
 
Mikroorganizma miktarına göre operasyon odaları aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:  

• Sınıf 1a odalar 
• Sınıf 1b odalar 

 
3.1.1.1.1 Sınıf 1a Operasyon Odaları  
 
Aşağıda sıralanan yüksek hijyenik şartlar gerektiren operasyonlar Sınıf 1a odalarda yapılacaktır.   
Bu odalarda laminar akımlı tavan kullanımı zorunludur. 

 
• Ortopedik ve kaza cerrahisi, 
• Genel cerrahi,  
• Kalp ve damar cerrahisi, 
• Nöroşirurji, 
• Ürolojik cerrahi, 
• Jinekoloji cerrahisi, 
• Transplantasyon, 
• Tümör operasyonları,  
• Uzun süreli operasyonlar,  

 
3.1.1.1.2 Sınıf 1b Operasyon Odaları 
 
Sınıf 1b odaların hijyen gereksinimleri, Sınıf 1a odalara göre daha azdır. Örneğin aşağıda sıralanan 
operasyonlar Sınıf 1b odalarda yapılabilir. 
 

• Diyagnostik artroskopi,  
• Mediastino ve torakozkopi, 
• Sol kalp kateter ve muayeneleri,  
• Schrittmacher-implantasyonları, 
• Eximer laser 

 
NOT: Yukarıda belirtilmeyen operasyonlar ve küçük müdahaleler hijyen uzmanının onayı 
doğrultusunda Sınıf 1b odalarda gerçekleştirilebilir. 
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3.1.1.2 Operasyon Odaları Tasarım Parametreleri 
 
3.1.1.2.1 Hava Miktarları 
 
a) Toplam Hava Miktarı 
 
Sınıf 1a ve 1b operasyon odalarında, oda havası değişim sayısı en az 25 defa/saat olacaktır ve bu 
debi en küçük ameliyathane hacimlerinde dahi 2400 m3/h’den az olamaz.  
 
Sınıf 1a operasyon odalarında laminer akışlı tavanlarda hava miktarı, koruma alanının (laminar akım 
ünitesi izdüşümü) büyüklüğüne göre değişim gösterir. Koruma alanı operasyon işlemlerinin cinsine 
göre belirlenir. Alet masaları ve üzerindeki steril malzemeler ve steril kıyafetli operasyon ekipleri 
koruma alanı kapsamı içine alınmalıdır. 
 
b) Taze Hava Miktarı  
 
Operasyon odası tek klima santrali tarafından şartlandırılıyorsa, etkin hava temizliği sağlamak 
amacıyla dönüş havasının kullanılmasına izin verilir. Mahaldeki taze hava değişim sayısı min. 15 
defa/saat olacaktır. Bu değer 1200 m3/h’den az olamaz. Klima santrali birden fazla mahalli besliyorsa 
% 100 dış hava ile şartlandırılması zorunludur. Septik ameliyathaneler % 100 dış hava ile şartlandırılır.  
 
Not: Operasyon odalarının ısı yüklerine göre hesaplanan hava debisi yukarıda belirtilen hava 
miktarlarını geçiyorsa hava değişim sayıları arttırılmalıdır. 
 
3.1.1.2.2. Hava Dağıtım Şekli  
 
Sınıf 1a operasyon odalarında besleme havası düşey yönde ve doğrusal olarak verilecektir. Bunun 
için laminar akım ünitesinin kullanılması zorunludur.  
Sınıf 1b operasyon odalarında besleme havası iç mahal havası ile en kısa sürede karışacak şekilde 
verilmelidir. Bu amaçla swirl difüzör kullanılması tavsiye edilir. 
 
3.1.1.2.3. Sıcaklık ve Nem Değerleri  
 
Operasyon odalarında sıcaklık 22 ila 26 ºC arasında, nem oranı ise RH %40 ila %60 arasında 
ayarlanabilir olacaktır. Sıcaklık ve nem değerlerinin belirlenmesinde operasyon cinsi ve kullanıcı isteği 
dikkate alınmalıdır. Örn. açık kalp ameliyatlarında oda sıcaklığının 16°C olması istenebilmektedir. 
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Tablo 1: Hastane Kliması için Gereken Şartlar 
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3.1.1.2.4 Oda Basınçlandırması ve Hava Akış Yönleri 
 
Aseptik operasyon odalarında pozitif, septik operasyon odalarında negatif basınç sağlanacaktır. 
Operasyon odası ile bitişik hacim arasında basınç farkı >6 Pa olacaktır.  
 
Odalar arasındaki hava akışı, hijyenik nedenlerden dolayı yalnız yüksek dereceli şartlar gerektiren 
mikroorganizmasız odalardan, normal şartlar gerektiren mikroorganizmasız odalara doğru olmalıdır. 
Ameliyathane bölümlerindeki hava akış yönleri Tablo 2’ de verilmiştir. Diğer steril bölümler de benzer 
şekilde belirlenmelidir.    
 
Tablo 2. Ameliyathanelerde Hava Akış Yönleri  
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3.1.1.2.5 Filtrasyon   
 
Sınıf 1a ve 1b operasyon odalarında, üç kademeli bir hava filtrasyonu şarttır. İlk iki kademesi 
havalandırma cihazı içerisine, 3. filtre kademesi de son hava çıkış noktasına yerleştirilmelidir. 
Birinci filtre kademesi, EN 779: 2002’ye uygun olarak G4 ve F7 sınıfı olmak üzere iki takım filtreden 
oluşmalıdır. İkinci filtre kademesi cihaz çıkışında olmak üzere filtre sınıfı en az F9 olmalıdır. 
Üçüncü filtre kademesi en az EN 1822’ye uygun olarak H13 sınıfı HEPA filtre olmalıdır.  
 
3.1.2 Diğer Steril Alanlar  
 
Diğer steril alanların tasarımı için Tablo 2 ‘deki parametrelere bakınız.  
 
Not: 
• Steril alanların bağıl nemin ve sıcaklığının yılın birkaç gününde sapması kabul edilebilinir. 
• Tıbbi cihazlar için gerekli olan bağıl nem oranı, üreticinin verdiği bilgilere göre düzenlenmelidir. 
• Hijyenik açıdan gerekli olan dış hava miktarı öncelikle iç yüklere  (örneğin orada çalışan 

personel sayısı, bulunan hasta ve odanın diğer spesifik kullanımları) göre hesaplanır.  Alınacak 
dış hava miktarı, en az Tablo 2’de yer alan asgari değerleri sağlamalıdır.  

 
 
 
4. TEKNİK - HİJYENİK GEREKSİNİMLER  
 
 
4.1 Genel Bilgiler 
 
Havalandırma tesisatı elemanları, havalandırma yapılan tüm hacimlerde montaj,  işletme ve bakımları 
yapılırken; zararlı gaz, organik veya inorganik kirleticilerden zarar görmemelidir; havanın kokusuz 
olması gerekmektedir. Sağlık açısından mikrop, biyolojik ve kimyasal içerikli madde miktarları gibi 
önemli olan değerler henüz belirlenmemiş ise, bu durumda dış havadaki değerler alınır. Besleme 
havasındaki toz, bakteri, mantar ve biyolojik içerikli madde miktarları, dış havada bulunan bu içerikteki 
madde miktarlarını aşmamalıdır. Tüm tesisatın ek bir maliyet getirmeden yani rutin harcamalar 
çerçevesinde temizlenebilmesi ve dezenfekte edilebilmesi sağlanmalıdır. Bunun için proje 
aşamasında temizlenecek alanlara ulaşabilmek amacıyla yeterli servis boşlukları sağlanmalıdır. 
 
 
4.2 Taze Hava Emiş, Egzost ve Çevre 
 
Havalandırma tesisatı tasarlanırken, taze havanın en az partikül yüküne sahip olan bir bölgeden 
emilmesi sağlanmalıdır. Taze hava emiş menfezinin alt kenarı zeminden en az 3 m yüksekte yer 
almalıdır, hijyenik hava bakımından çevredeki hava kirletici unsurlardan etkilenmeyecek şekilde 
yerleştirilmelidir.  
 
Egzost havası ile taze hava emişi arasında kısa devre meydana gelmemesi için yeterli bir mesafe 
veya uygun teknik veya yapısal önlemler alınmalıdır; egzost havasının çatı üzerinden dışarıya 
iletilmesi sağlanmalıdır.  
 
Septik operasyon mahallerinden toplanacak olan egzost havasının kanalları ve cihaz dışı egzost atış 
kanalları en azından paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) olmalıdır.  
 
Aşağıdaki etkenler dikkate alınmalıdır: 

• Meteorolojik olasılıklar (örneğin sert rüzgarlar) 
• Duman-gaz emisyonları, soğutma kuleleri 
• Koku veya diğer kirletici kaynaklar (örneğin pis su tesisatı havalıkları) 
• Mevcut veya planlanan komşu yapılar (örneğin yüksek binalar) 
• Caddeler,  otoparklar, park yerleri, sevkiyat alanları, helikopter pisti yakınları 
• Yüksek dış ısıl yükler  
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Not: Su soğutma kuleleri kullanılacaksa, kulenin yerleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken bir husus 
da, kuleden çevreye yayılan su zerreciklerinin havalandırma tesisatlarının hava emiş ağızlarından 
girmesini önlemektir. Kule suyundaki çökeltiler veya biyolojik kirleticiler periyodik olarak blöf yapılmak 
suretiyle atılmalı ve kule suyu iyileştirilmelidir. 
 
Taze hava emiş ağızlarında, daha büyük boyuttaki parçaların emilmesini önlemek için çürümeye karşı 
dayanıklı tel kafes (tel örgü boşlukları en fazla 20x20 mm) kullanılmalıdır. Bu kafesin temizlenebilmesi 
için kolay ulaşılabilir biçimde yerleştirilmesi gerekir.  
 
Taze hava emiş menfezinin arkasında; yağmur ve yıkama suyu, kar vs için uzunluğu en az 0,5 m olan 
tava biçiminde su toplama haznesi yapılmalıdır.  
 
 
4.3 Filtrasyon  
 
Temel olarak ikinci filtre kademesi (F9) havalandırma cihazının son yapı elemanı olarak olarak,  son 
işlem yapan elemanın arkasına ve hava gidiş yönüne karşı yerleştirilmelidir. 
 
Nem giderici fonksiyonuna sahip soğutucular ve nemlendirici üniteler yerleştirilirken filtreler nemden 
etkilenmemelidir, kesinlikle de bu üniteler filtrelerin hemen öncesine yerleştirilmemelidir, filtre ile 
nemlendirici arasında en az bir hücre (fan hücresi veya boş hücre) bulunmalıdır. 
 
Taze hava temini için ayrı bir tedarik santrali kullanıldığı durumlarda, resirküle santralindeki hava 
soğutucusu ile nem giderme işlevi kesin olarak sağlanabilirse, dönüş havasının 1. kademe filtreden 
geçmesi zorunlu değildir.  
 
Eğer havalandırma cihazının dışına nem alıcı bir hava soğutucusu ilave edilecekse veya kayış ile 
çalıştırılan bir vantilatör kullanılıyorsa, bu cihazlardan sonra F9 filtre ilave edilmelidir. 
 
Üçüncü kademe filtre, oda sınıfı 1’e tabi odaların hava girişinde, üfleme menfezinden en fazla 500 mm 
uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmelidir.  
 
 
4.3.1 Filtre Donanımı  
 
Birinci ve ikinci kademe filtre hücrelerinde fark basınç manometresi bulunmalıdır.  Bir uzak merkeze 
veri aktarımı söz konusu olsa da, ünite üzerinde ayrıca bir manometre bulunması gereklidir. Bunun 
membranlı (sıvısız) tip olması tavsiye edilir. 
 
Her filtre kademesinin bulunduğu hücre üzerinde tanıtıcı etiketlerde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: 
 
Nominal hava debisi, 
Filtre kademesi içerisinde yer alan hava filtresinin sayısı ve boyutları, 
Filtre sınıfı, 
Kullanılan hava filtrelerinin cinsi, 
Hava filtrelerinin tesisata ilişkin nominal hava debisindeki başlangıç ve tasarım son basınç düşümleri, 
İşletmeci - çalıştırıcı tarafından her filtre değişiminin yapıldığı tarihler işlemin yapıldığı gün ayrıca 
kaydedilmelidir. 
 
 
4.4 Hava Kanalları  
 
Hava kanalları mekanik gereklilikler dolayısıyla, korozyona, aşınmaya ve yanmaya karşı dayanıklı 
malzemelerden üretilmelidir. 
 
Kanalların iç yüzeyleri aşınmaya, korozyona karşı dayanıklı, pürüzsüz ve düz olmalıdır (örneğin 
galvanizli çelik sac). 
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Yapısal boş hacimler (örneğin kurulum alanları, çift duvar arası bölgeler, asma tavan boşluğu, çatı 
araları, düşey şaftlar) havanın kanalsız olarak iletilmesi için kullanılamaz. 
Havalandırma kanalları üzerindeki susturucu, damper, klape ve ısıtıcı gibi elemanlara temizlik ve 
bakım için kolay ulaşılabilmelidir. 
 
Operasyon salonları ve septik mahallerin üfleme ve emiş hatlarında kesinlikle esnek hava kanalları 
kullanılmayacaktır. Operasyon salonları ve septik mahallerin dışındaki alanlarda zorunlu durumlarda 
kullanılacak olan esnek hava kanalları sadece hava kanalları ile terminal üniteleri arasında bağlantı olarak ve 
belli bir uzunluğa kadar kullanılabilir. Bu uzunluk 1 m’yi geçemez.  
 
Hava kanalları gerekli sızdırmazlığı sağlayacak nitelikte olmalıdır. Havalandırma sistemine ait olmayan 
şaftlar içerisinde hava kanalı döşenmesi sakıncalıdır.  
 
Kanal sızdırmazlık sınıfı belirtilmelidir. Kanal sızdırmazlık sınıfı DIN 24194’e göre sınıf 3 (DW /142 
Standardına göre Sınıf B) olmalıdır. 
 
Hava kanallarının sızdırmazlığı temel olarak dış kısımdan sağlanmalıdır. Dış hava taşıyan kanallardaki 
sızdırmazlık uygulaması, buhar difüzyonuna karşı dayanıklı olmalıdır.  
 
Buhar veya sıvı ile temizlenmesi gereken hava iletim kısımlarına ilişkin gereksinimler planlanırken veya 
uygulanırken, su sızdırmazlığı ve kapatılabilir bir su tahliyesi gibi hususlar mutlaka göz önünde tutulmalıdır. 
 
Eğer tesisatın tasarımında hava kanallarının makine ile temizleneceği öngörülmüş ise bu durumda uygun ve 
yeterli sayıda kontrol kapağı veya kolayca sökülebilir kanal parçaları veya form parçaları kontrol ve temizlik 
amacına uygun olarak monte edilmelidir. Ayrıca bu parçalara kolay bir şekilde ulaşılabilmesi sağlanmalıdır. 
Hava kanallarında yüksek hava hızına izin verilmemelidir.  
 
 
4.4.1 Dış Hava Kanal Tesisatı 
 
Dış hava kanalları için ek olarak aşağıdakiler gereklidir: 
 
Dış hava emiş menfezi ile klima santralı arasındaki hava kanalı mümkün olduğu kadar kısa tasarlanmalıdır. 
 
Dış hava emiş kanal tesisatı mutlaka içine girilebilir tarzda düzenlenmelidir veya temizlik için yeterli sayıda 
kontrol kapakları yerleştirilmelidir, bu şekilde kapsamlı bir kontrol ile, iç yüzeylerinin mekanik olarak 
temizlenebilirliği sağlanmış olacaktır. 
 
4.4.2 Hava Dağıtım Kanalları   
 
Özellikle Sınıf 1 odaların hava dağıtım kanalları mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır. Bu nedenle, klima 
santralleri söz konusu odalara yakın yerleştirilmelidir. 
 
Dağıtım kanallarındaki sızıntı, kanalların geçtiği bölümlerdeki boşluklarda (örn. asma tavanlarda) yüksek 
basınç oluşturmamalıdır. Asma tavan arasında hava kanallarında sızdırmazlık standardının müsaade ettiği 
kaçak hava debisinin 3 katı hava, emiş kanalı vasıtasıyla asma tavan arasından egzost edilmelidir. Tavan 
arasındaki negatif basıncın ölçülmesi için kapatılabilir bağlantı (prob) ağzı bırakılmalıdır. 
 
 
HEPA filtreler ile klima santralı arasındaki hava kanalı tesisatında manuel bir yıkama ve dezenfeksiyon için 
ulaşılabilir kontrol kapakları bulunmalıdır.  
 
 
4.4.3 Duman Tahliye Kanalları  
 
Binada duman tahliye kanalları yerleştirilirken, hava iletiminin hijyenik uygunluğunu bozmayacak 
şekilde olmasına dikkat edilmelidir. 
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4.5 Kontrol Kapakları  
 

Kontrol kapaklarının sayısı ve yerleşimi, havalandırma sistemlerinin gereksinimlerine ve temizleme 
metotlarına göre belirlenecektir. Kontrol kapaklarının yerleşimleri, boyutları ile birlikte projede gösterilmelidir.  
İzolasyonlu hava kanallarına (örneğin ısı izolasyonu veya yangın koruma kaplamaları) yerleştirilen kontrol 
kapaklarında, kanal izolasyonunun ve kaplamaların özellikleri aynen korunmalıdır. 

 
• Kontrol kapaklarının sızdırmazlığı, hava kanal tesisatındaki özelliklerde olmalıdır. 
• Girilebilir hava kanallarının temizlenmesi için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekir: 
• Hava kanalları askı sistemleri gelecek ek yükleri de karşılayacak mukavemette düzenlenmelidir; 
• Kontrol kapaklarına kolay ulaşım sağlanmalıdır. Kablolar, kablo taşıyıcıları, boru ve diğer tesisatlar 

ulaşıma ve servise engel olmamalıdır. 
• Kontrol kapakları yeterli ölçülerde düzenlenmelidir, eğer içerisine insan girecek ise en azından 500 x 

600 mm ölçülerinde olmalıdır. 
 
 
4.6 Damperler  
 
4.6.1 Genel Bilgiler  
 
Havalandırma tesisatları düzenlenirken, sistem dursa da, rüzgar veya basınç farkları nedeniyle bina 
havasının hijyen kalitesini düşürebilecek hava akımlarına izin verilmemelidir. Damperlerin sızdırmazlığı, DIN 
EN 1751’e göre Sınıf 2 olmalıdır. Eğer damper kanatçıkları dişli mekanizması ile çalıştırılıyorsa, dişli sistemi 
hava akımı ile temas etmemelidir. Damperin konumu (açık veya kapalı) dış kısmından da kolayca 
görülebilmelidir.  
 
4.6.2 Dış Hava Damperleri 
 
Dış hava damperleri, hava emiş panjurunun arkasına veya 1. filtre kademesinin önüne yerleştirilmelidir. 
Bunların korozyona karşı dayanıklı olarak tasarlanması gerekir (en azından paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 
304), alüminyum AlMg veya eşdeğerleri) ve elektrik kesilmelerinde de kendi kendine kapanabilir özellikte 
olmalıdırlar.  
 
4.6.3 Yüksek Sızdırmazlık Gerektiren Damperler 
 
Yüksek sızdırmazlık gerektiren damperlerin sızıntısının DIN EN 1751'e göre Sınıf 4’de belirtilen değerleri 
aşmaması gerekmektedir. 
 
Tesisat durdurulduğunda veya elektrik kesintisi halinde servomotorlar vasıtasıyla kapanan damperler, 
aşağıdaki şartlar altında hava kanalları ve havalandırma sistemine monte edilmelidir: 
 

• Aynı tip sınıfta bulunan oda alanlarının sınırlarında tesisat durduğunda odaların havalarının 
karışmaması durumunda, 

• Havalandırma tesisatlarının hava kanallarının hizmet ettiği alanlar farklı hijyen gereksinimlerine 
sahipse ve havalandırma tesisatı bu odaların tümüne hitap ediyorsa,  

• Tesisatın kapatılmadan filtre değişimi yapıldığı hallerde, son filtre kademesinin önüne, 
• Çok katlı yapılarda kat girişlerindeki üfleme ve emiş kanallarına, 

4.6.4 Yangın Damperleri 
 
Yangın damperlerinin HEPA filtreden sonra yer almasına izin verilmez. 
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5. HAVALANDIRMA EKİPMANLARI 
 
 
5.1 Klima Santralı 
 
5.1.1 Santral Hücresinin Mekanik Özellikleri 
 
Hücre konstrüksiyonunun planlanmasında aşağıdaki gereksinimler DIN EN 1886’ ya göre yerine 
getirilmelidir: 

• Mekanik dayanıklılık en azından sınıf D2 
• Hücre sızıntısı en azından sınıf L2 
• Filtre by-pass sızıntısı nominal hava debisinin en fazla % 0,5’i kadar olmalıdır 
• Cihaz hücresinin termik izolasyonu en azından Sınıf T3’e uygun olmalıdır 
• Yoğuşma oluşumu, çiğ noktası sıcaklığının altında kalınarak asgari ısı köprüsü faktörü TB4 ile 

önlenebilir. Dış hava haznesinde iç sıcaklık - 7°C ‘nin altında ve hava şartlarına dayanıklı bir 
donanım ısı köprü faktörü TB3 ile muhafaza edilmelidir. 

 
Ürüne dayalı olan bu gereksinimlerin yerine getirilmesi için bağımsız bir test kuruluşunca cihaz test 
edilmelidir.(test cihazı DIN EN 1886’e göre olacaktır) 
 
5.1.2 Klima Santrallerinin Yerleştirilmesi 
 
Havalandırma makine dairesinin kolay ulaşılabilir olması gerekir, bu ulaşım sırasında da oda sınıfı 1 ve 2 ye 
ait olan odalardan geçilmemelidir. Özel bir odada yeterli derecede alan bırakılmalıdır. Bu oda içerisinde 
havalandırma tesisatları ve parçaları üzerinde kolay biçimde kontrol, bakım ve onarım işleri 
gerçekleştirilebilmelidir ve bunlar asgari düzeyde maliyet oluşturmalıdır. Operasyon odalarının havalandırma 
santralleri mümkün olduğu kadar bu odalara yakın yerlere kurulmalıdır.  
 
5.1.3 Dış Hava Girişi 
 
Santralın temizlenebilmesi için, hücrenin giriş ağzı ile santraldeki ilk eleman arasında bir su toplama tavası 
(Drenaj tavası ve Sifon bölümüne uygun olarak) bulunmalıdır. 
 
Dikey akışlı cihazlarda toplama tavası, Teknik-Hijyenik Gereksinimler Bölümündeki Taze Hava Emişi, 
Egzost ve Çevre bölümündeki açıklamalara göre dış hava kanalı içerisinde cihazın giriş kısmında 
bulunmalıdır. Bu alana ulaşmak için servis kapağı veya servis kapısı konulmalıdır. 
 
Dış hava emme sistemli bir havalandırma tesisatında, saptanan gereksinimlere ek olarak entegre edilmiş 
(örneğin tel kafesli dış hava panjuru) bir hava koruyucu donanım tasarlanmalıdır. 

 
5.1.4 Drenaj Tavası ve Sifon 
 
Drenaj tavaları aşağıdaki elemanlar için gereklidir:  
 

• Dış hava emme hücresi 
• Soğutucu 
• Nemlendirici - nem giderici 
• Isı geri kazanımı cihazının hava giriş ve çıkış bölümlerinde 

 
Su ile temas eden yüzeyler çürümeye karşı dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır [en azından 
paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), alüminyum AlMg veya eşdeğeri]. 
 
Yoğuşma suyunun çevreye yayılması tam olarak engellenmelidir. Bunun için bir yoğuşma tavası konulmalı 
ve tavanın en derin yerinde bir tahliye çıkışı yer almalıdır.  
 
Tahliye sistemi en az 40 mm çapındaki bir sifon yardımıyla geri akımı önleyerek dışarıya akacak biçimde 
yapılır, kesinlikle sifonsuz bağlantı yapılmamalıdır. Tahliye sistemi pis su tesisatına bağlanmamalıdır. 
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5.1.5 Damperler 
 
Damperler, havalandırma tesisatlarındaki açma-kapama, giriş-çıkış kanal bağlantılarında kullanılır ve DIN  
 
EN 1751’e göre sızdırmazlık sınıfı en az 2 olmalıdır, yüksek sızdırmazlık gereksinimlerinde ise en az sınıf 4 
olmalıdır. Bunun da yapı numunesi testi ile bir bağımsız test kuruluşu tarafından doğrulanması gerekir. 
 
Teknik-Hijyenik Gereksinimler Bölümündeki Damperler maddesindeki gereksinimler geçerlidir.  
 
Dış hava şartlarında çalışacak cihazlarda damperler, cihazın içine yerleştirilmelidir. İç ortamda çalışacak 
cihazlarda ise dış hava damperleri cihazın içine yerleştirilmelidir veya cihaz dışında bulunacak ise 
mekanizmaları dış etkenlere karşı korunmalıdır. 
 
5.1.6.1 Genel Gereksinimler 
 
Havalandırma cihazlarında, filtre hücreleri yerleştirilirken temizlemesi kolay ve dıştan rahatça görülebilir 
şekilde tasarlanmalıdır. 
 
Filtre çerçevelerinin, ceplerinin ve sabitleyicilerinin konstrüksiyon ve yapılandırması kolay ve güvenli bir 
montaja olanak sağlamalıdır, tüm çalışma süresince de hava filtresinin yuvasına güvenli bir biçimde sabit 
oturması garanti edilmelidir. 
 
Filtre montaj ve sıkıştırma sisteminde kullanılan yay ve kıskaçlar hava akımına direnç yaratmamalıdır. Filtre 
değişimlerinde kirli hava yönü dikkate alınmalıdır (hava akımı filtreyi yuvasına sıkıştırma yönünde olmalıdır). 
Filtre hücresinin uzunluğu en az filtre cep uzunluğu kadar olmalı filtre montaj yüzeyinden önce bir servis 
kapısı veya kapağı yapılmalıdır. Yandan dışarıya çekilebilen filtre çerçevelerinin kullanımına izin verilmez. 
Havalandırma tesisatı proje aşamasında, filtre hücresinde, özellikle de tesisat çalışmadığı zamanlarda 
çiğlenme noktasının altına inilmesi önlenmelidir. 
 
Cihazın her bir metrekare hava geçiş kesit alanına karşılık en az 10 m2 filtre alanı olmalıdır. 
 
5.1.6.2 Filtre Tipleri, Filtre Sınıfları ve Verimliliği 
 
Filtre sınıf ve verimliliği DIN EN 779’a uygun olmalıdır. 
 
5.1.6.3 Filtre Kademeleri 
 
Oda sınıfı 1’e ait odalarda üç kademeli bir hava filtrasyonu şarttır. İlk iki kademesi havalandırma cihazı 
içerisine, 3. filtre kademesi de son hava çıkış noktasına yerleştirilmelidir. 3. kademe filtre havalandırma 
cihazında sadece istisnai durumlarda (hijyen uzmanı raporuna göre) kullanılabilir. 
  
Birinci filtre kademesinde G4+F7 sınıfı filtre öngörülmelidir. Daha yüksek filtre sınıfından hava filtresi 
kullanımı hijyenik nedenlerden dolayı özellikle tavsiye edilir. 
 
İkinci filtre kademesi filtre sınıfı F9’a uygun olmalıdır.  
 
Üçüncü filtre kademesi HEPA filtre olmalı ve en az H13’e uygun olmalıdır.  
 
Septik operasyon odaları ve septik mahallerin egzost aspiratörü hücresine emiş tarafına HEPA filtre monte 
edilmelidir. HEPA filtre en az H13’e uygun olmalıdır. 
 
5.1.6.4 Filtre Düzenlemesi 
 
Birinci filtre kademesi havalandırma cihazı içerisinde dış hava emiş ağzına yakın yerleştirilmelidir. 
 
NOT: 0oC’den yüksek sıcaklıktaki ve % 80’den yüksek oranda nemli hava, havalandırma tesisatının 
elemanları üzerinde mikrop üremesine yol açabilir. Kısa süreli de olsa havadaki nem oranının hava 
filtrelerinde % 90’nın üzerine çıkması yine sorunlara yol açabilir. Özellikle hava filtrelerinin veya 
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susturucuların monte edildikleri alanlarda bu sıcaklık seviyelerinde bir nem artışı olabileceği tahmin 
ediliyorsa (örneğin sisli bölgelerde, uzun süre yağış alan bölgelerde veya nemli ortamlarda) mikrop 
üremesine karşı uygun önlem alınmalıdır. Havanın sıcaklığı ön ısıtma yapılarak yaklaşık 3 K arttırılabilir. Bu 
durumda kullanılacak ön ısıtıcının veya ısı geri kazanım ünitesinin ön ısıtıcısının kanat aralığı en az 4 mm 
(kanat kalınlığı en az 0,25 mm veya düz boru serpantin) olmalıdır.  
  
Temel olarak ikinci filtre kademesi havalandırma cihazının son yapı elemanı olarak, son işlem yapan 
elemanın arkasına ve hava gidiş yönüne karşı yerleştirilmelidir. 
 
Nem giderici fonksiyonuna sahip soğutucular ve nemlendirici üniteler yerleştirilirken filtreler nemden 
etkilenmemelidir, kesinlikle de bu üniteler filtrelerin önüne yerleştirilmemelidir. 
 
5.1.6.5 Filtre Donanımı 
 
Birinci ve ikinci kademe filtrelerinde fark basınç manometresi bulunmalıdır.  Bir uzak merkeze veri aktarımı 
söz konusu olsa da, ünite üzerinde ayrıca bir manometre bulunması gereklidir. Bunun membranlı (sıvısız) tip 
olması tavsiye edilir. 
 
Her filtre kademesindeki tanıtıcı etiketlerde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: 
 

• Nominal hava debisi; 
• Filtre kademesi içerisinde yer alan hava filtresinin sayısı; 
• Filtre sınıfı; 
• Kullanılan hava filtrelerinin tanımı; 
• Hava filtrelerinin tesisata ilişkin nominal hava debisindeki başlangıç ve son basınç düşümleri; 

 
5.1.7 Isı Değiştiriciler 
 
5.1.7.1 Genel Gereksinimler  
 
Isı değiştiricinin derinliği, merkezine kadar temizlenebilmesi için, boruların düz sıralı dizildiği bataryalarda 
maksimum 300 mm, boruların şaşırtmalı dizildiği bataryalarda ise 450 mm. olmalıdır. Aksi halde ısı değiştirici 
batarya bir kaç parça olarak hazırlanmalıdır.  
 
Isı değiştiricilerinin kanat yüzeyi düz olmalıdır.  
 
Kanatlı ısı değiştiriciler en az aşağıdaki malzemelerden üretilmelidir: 

• Borular:   Bakır; 
• Kanatlar:  Alüminyum; 
• Çerçeveler:  Galvanizli sac; 
• Kollektörler:  Çelik; 

 
Tüm yoğuşma ve buharlaşma yüzeyleri teknik bir yardımcı maddeye gerek kalmadan temizlenebilir ve 
kontrol edilebilir olmalıdır. 
 
Su drenaj bağlantıları kolay bir temizlik için aynı yönde bulunmalıdır.  
 
Kanatlı ısı değiştiricilerde kanatlar arası mesafe en az 2 mm veya daha büyük olmalıdır. 
 
 
5.1.7.2 Hava Soğutucuları 
 
Hava hızı nedeniyle hava soğutucuları damla tutucu gerektirmeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Kanatlar arası 
mesafe 2,5 mm veya daha büyük olmalıdır. 
 
Çürümeye karşı koruma nedeniyle ısı değiştiricisinin çerçevesi paslanmaz çelik 1,4301 (AISI 304) veya 
Alüminyum (AIMg) veya eşdeğer bir malzemeden üretilmelidir. Kollektör ise bakır veya eşdeğer bir 
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malzemeden üretilmelidir. Alternatif olarak da komple tamamlanmış bir ısı değiştirici epoksi reçinesine 
batırılabilir.   
 
Hava soğutucusu monte edildikten sonra her iki taraftan iyi görülebilmelidir. 
 
Nem giderici hava soğutucusu 2. filtre kademesinin önüne yerleştirilmelidir. 
 
Islak bölgede yer alan tüm parçalar temizlenebilir olmalıdır. 
 
5.1.8 Damla Tutucu 
 
Hava soğutucularından ve nemlendiricilerden bir sonraki elemana su damlası ulaşmaması garanti altına 
alınmalıdır. 
 
Bu sadece damla tutucular ile sağlanabiliyorsa, bu tutucuların 2. filtre kademesinden önce takılması gerekir. 
Bunların da çürümeye karşı dayanıklı, temizlenebilir, temizlenebilmek için yerinden sökülebilir bir biçimde 
kurulması gerekir. 
 
5.1.9 Isı Geri Kazanım Ünitesi 
 
Isı geri kazanım sistemlerindeki ısı değiştiricileri için ısı dönüştürücülerinin genel özellikleri (Madde 5.1.7.1) 
geçerli olacaktır. 
 
Tasarım esnasında yoğuşma tavası takılması için de yukarıda belirtilen drenaj tavası özellikleri dikkate 
alınmalıdır. 
 
Isı geri kazanım sistemlerinin kullanılmasına, sadece, atılan havadan alınan havaya madde geçişi 
olmayacak şekilde planlamak kaydı ile izin verilir. (Isı geri kazanım ünitelerinde DIN 1946-4, kısım 4 Kasım 
1989 hava sızıntı katsayısı %0.3’ün altında olmalıdır. Ayrıca EUROVENT tarafından cihazın hava sızdırma 
ölçümlerinin yapıldığı belgelenmelidir.)       
 
Isı geri kazanım ünitesi, hava akış yönüne göre birinci filtre kademesinden sonra takılır. Ünitenin dönüş 
havası girişinde de F7 sınıfına uygun bir filtre yer almalıdır.  
 
Septik operasyon odaları, septik mahallere ve prematüre bölümüne hizmet eden klima santrallerinde ısı geri 
kazanım üniteleri kullanılmayacaktır.  
 
5.1.10 Vantilatör 
 
Seçilen vantilatör istenilen hava miktarını ve basıncı sağlamalıdır. 
 
Hijyenik açıdan boşlukta dönen vantilatörler (plug fan) veya spiral yuvalı (geriye eğik seyrek kanatlı radyal) 
olanlar tercih edilmelidir. 
Vantilatörler 1. ve 2. filtre kademesinin arasına yerleştirilmelidir. 
 
Vantilatör kullanım ve bakım personeli için kolay ulaşılabilir olmalıdır. 
 
Spiral yuvalı radyal vantilatörlerde, temizlik için vantilatör gövdesine kilitli su tahliye ağzı ve nominal çapı 400 
mm ve daha büyük olan fanlarda kolay çıkarılabilir bir bakım kapağı gereklidir. 
 
Vantilatör ünitesinde fan çarkı, gövdesi, ve montaj çerçevesi çelik saç ve profil çelikten ve çürümeye karşı 
korunmuş olmalıdır (en azından galvaniz kaplamalı). 
 
Hava debisinin dönüşümlü çalışma şartında da sabit tutulması sağlanmalıdır. Bunun için de sürekli ayar 
yapılması gerekir, örneğin besleme ve dönüş havası ünitelerinde frekans ayarlayıcısı öngörülebilir.  
 
Her bir vantilatör hücresinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: 
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• Tip-imal yılı-uygulama 
• Nominal hava debisi 
• Toplam basınç  
• Nominal devir /maksimum devir 
• Motor - nominal güç ve devir 
• Vantilatör çarkının dönüş yönü (çark veya gövde üzerine yapıştırılmış bir etiket ile) 

 
5.1.11 Nemlendiriciler 
 
Buhar ile çalışan nemlendirici üniteler (buhar kalitesi DIN EN 285’e uygun olarak) havalandırma santralının 
içerisinde ısıtıcıdan sonra ve 2. filtre kademesinden önce takılabilir. Buhar, sağlığa zarar veren maddeler 
içermemelidir. 
 
Nemlendirici ve nemlendiricinin bulunduğu yerlerde kullanılacak olan malzemelerin sürekli olarak çürümeye 
karşı dayanıklı olması gerekir, bunlar örneğin paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) veya uygun benzer 
maddelerden imal edilmelidir. 
 
Hava nemlendirme parçalarının kolay ulaşılabilir, kontrol edilebilir ve temizlenebilir olması gerekir. 
 
5.1.12 Susturucular 
 
Susturucular 1. filtre kademesiyle 2. filtre kademesinin arasına yerleştirilmelidir. 
 
Özel durumlarda 2. ve 3. filtre (son filtre) kademesi arasına hava kanalına kurulacaksa, kolay 
temizlenebilmesi için sökülebilir özellikte olması gerekir. 
Akış yönüne göre, soğutucu batarya, nem giderici, nemlendirme ünitesinden ve son filtre kademesinden 
sonra yerleştirilmez. 
 
Susturucu kulisleri seçilirken, bunların hava ile temasta olan dış yüzeylerin düz, aşınmaya karşı dayanıklı 
(absorbe edici malzemelerin korunması için eskimeye karşı dayanıklı cam elyafı kaplaması), su tutmayan ve 
çürümeyen özellikle olmasına dikkat edilir.  
 
5.1.13 Kontrol Üniteleri 
 
Havalandırma cihazları aşağıdaki kontrol- ve durum göstergeli ön düzenleri ile birlikte üretilmelidir: 
 

• Kontrol için en azından vantilatör, filtre ve nemlendirici bölümlerinde gözetleme penceresi (en az 
150 mm çapında ve temperlenmiş emniyetli çift cam ile) ve iç aydınlatma armatürleri (pürüzsüz 
yüzeyli) bulunmalıdır (gözetleme penceresinden ekipmanların tüm genişliği görülebiliyorsa ve 
H≥300mm ise, iç aydınlatma yapılmayabilir) 

• Fark basınç manometresi, lokal göstergeli, sıvı dolgusuz-mekanik tipte, 1. ve 2. kademe filtrelerde, 
vantilatör hücresi üzerinde veya kumanda panosunda hava akış göstergesi  

 
Olması gereken normal değerler ve sınır değerleri, bu göstergelerin üzerinde kolayca görülecek şekilde 
işaretlenmiş olmalıdır.  
 
 
5.2 Hepa Filtreler  
 
Oda sınıfı 1 için 3 kademeli bir filtreleme yapılmalıdır, son kademede kullanılacak HEPA filtrenin en az H13 
sınıfında olması gerekir. Her HEPA filtre veya HEPA filtre grubu için bir fark basınç manometresi kullanılması 
gereklidir. 
HEPA filtreden sonra esnek hava kanalı, susturucu, damper veya benzeri ekipman monte edilemez. 
 
Temelde hava filtresi olarak HEPA filtre kullanılmalıdır, bunların da DIN EN 1822’ye göre test edilmesi ve tek 
tek görünecek şekilde etiketlenmesi gerekir.  Bu filtre malzemesinin hidrofob olması gerekir. Elektrostatik 
filtre elemanları ve antimikrobiyal etkili hava filtreleri kullanılmasına izin verilmez. 
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Filtrenin yuvasına sıkı oturduğunu kontrol etmek için bir kontrol oluğu aracılığıyla sıkılık testi yapılabilir: 
• Kontrol oluğu ile sıkılık testi yapılırken, kontrol oluğuna 2000 Pa basınçta hava verilerek test edilmeli 

ve kaçak debisi nominal hava debisinin % 0,003’ünden fazla olamaz.  
• Sızdırmazlık testinde kullanılmak üzere, HEPA filtreden önce kesinlikle sıkı kapatılan kontrol 

kapakları bulunmalıdır. Bunlar test sırasında hava kanalından aerosol numunesi alınmasını 
sağlayacaktır. Bu kapaklar hijyen uzmanının onayı alınarak operasyon odasının dışında kolay 
ulaşılacak biçimde düzenlenmelidir. 

 
 
5.3 MENFEZLER  
 
5.3.1 Genel Özellikler 
 
Menfezler pürüzsüz yüzeyli, aşınmaya ve çürümeye karşı dayanıklı olmalıdır. Ayrıca etkin temizlik ve silme 
işleminde de dezenfeksiyona izin vermelidir. Toplayıcı menfezler bu amaca göre kolay çıkarılabilir tarzda 
tasarlanmalıdır. 
 
Oda sınıfı 1’de; örneğin tesisatın durması halinde, bir geçiş veya bir bakımdan sonra yeniden bir çalışma 
gerektiğinde, hijyen uzmanı ile hangi temizleme ve dezenfekte edici tedbirlerin alınması gerektiği konusunda 
görüşülmelidir. 
 
Toplayıcı menfez bulunan odalarda lif oluşumu söz konusu ise, lifleri süzen sık örgülü lif tutucu (örgü eni   ≤ 
0,8 mm) kullanılmalıdır. Bunlar el aletleri kullanılmadan çıkarılabilir ve makine ile temizlenebilir olmalıdır. 
 
Menfezlerin seçimi ve yerleşiminde kullanım gereksinimleri dikkate alınmalıdır. 
 
5.3.2 Laminar Akım Üflemesi  
 
Koruma alanı, dikey çıkış noktalarından verilen laminar akımlı besleme havası ile garanti altına alınır. 
 
Besleme havası mevsimlerden veya işletme tekniğine dayalı şartlardan bağımsız olarak her türlü işletim 
şartında, oda sıcaklığından daha düşük bir sıcaklıkta sağlanmalıdır.  
 
Laminar akım çıkış noktalarında hava soğutucularının kullanılmasına izin verilmez. 
 
Dezenfeksiyona dayanıklı laminarizatörlerin (transparant hava dağıtıcılarının) yüzeyleri ve bunlar ile 
bağlantılı olan ara ve boş alanlar dezenfekte edilebilir, etkili bir temizlik ve dezenfeksiyon için ulaşılabilir 
olmalıdır. 
 
5.3.2.1 Karışımsız Çalışan Laminar Akım Ünitesi 
 
Hava sirkülasyonu, iç ve dış havanın karıştırılarak tamamen homojenize edilmesi bir klima santralı ile 
operasyon odasının dışında tercihen operasyon odasının üzerine yerleştirilerek sağlanır. 
 
5.3.2.2 Karışım Havalı Çalışan Laminar Akım Ünitesi 
 
Hava sirkülasyonu, iç ve dış havanın karıştırılarak tamamen homojenize edilmesi laminar akım ünitesinde 
sağlanır.  Operasyon odasından dönüş havasının emilmesi ise, bir lif tutucu ve arkasında bulunan F9 filtre ile 
sağlanır. 
 
Bu uygulama nedenleri açıklanmış özel durumlarda mümkündür. Ancak yeni yapılacak inşaatlarda bu 
uygulama geçerli değildir. 
 
Dönüş havası vantilatörlerinin her birinin arızası, operasyon odasında optik sinyaller biçiminde ifade 
edilmelidir. 
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Arıza durumunda müdahale için uygun yapısal tedbirler alınmalıdır. Bu sırada da operasyon odalarına 
HEPA filtreleri üzerinden hava iletilmesi gerekir. Arızalanan vantilatörler üzerinden geri akımlar 
oluşmamalıdır.  
 
5.3.3 Yüksek Hızlı Üfleme Menfezleri 
 
Yüksek hızlı üfleme menfezlerinin kullanılması gereken durumlarda, röntgen ve diğer (lazer-) ışınların 
bulunduğu odalarda, oluşabilecek tehlikeler konusunda tedbirli olunmalıdır. Bunlar pürüzsüz bir yapıda ve 
dezenfekte edici maddelere karşı dayanıklı olarak tasarlanmalı ve bu şekilde de kurulmalıdır, menfez ile yapı 
malzemesi arasındaki boşluklarda birikecek tozlar, özel bir teknik gerektirmeden rutin temizlik metodlarıyla 
temizlenebilmelidir.  
 
5.3.4 Dönüş, Besleme ve Egzost Havası Menfezleri 
 
Dönüş havası sadece aynı odadan veya aynı oda sınıfı içerisinde fonksiyonel olarak ilişkili olan yan odalarda 
(örneğin operasyon odaları ve hemen bitişiğindeki steril malzeme odası, iç içe odalar) kullanılabilir. Zararlı 
gaz içeren dönüş havası kullanıldığında, (örneğin dezenfekte edici maddeler, koruyucu maddeler) hijyenik-
toksikolojik sakıncalar meydana gelebilir. 
 
Dönüş, besleme ve egzost havası menfezleri yerleştirilirken odadaki hava akımında zararlı madde sınır 
değerlerinin lokal olarak aşılmaması gerekir.  
 
İzotop biriminden egzost havası özel bir hava kanal tesisatı ile filtresiz olarak dışarıya aktarılır. Besleme 
havasının filtrelenmesi, sadece ışın koruma nizamnamesinde bir filtre öngörüldüyse gereklidir. 
 
Özellikle yüklü egzost gazları, örneğin enfeksiyon birimi, prosektürler, laboratuarlar ve radyoaktif maddelerin 
depolandığı ve işlem gördüğü odalardan, ayrı hava kanallarıyla dışarıya atılmalıdır. 
 
 
5.4 Isıtma - Soğutma Yüzeyleri ve Lokal Isıtma - Soğutma Cihazları 
 
Yüzeyleri düz, kapalı ve dezenfekte edici maddelere karşı dayanıklı olmak kaydıyla, ışınım etkisiyle çalışan 
ısıtıcı ve soğutucu cihazlar kullanılabilir. 
 
Hava sirkülasyonlu ve konveksiyon etkili lokal ısıtma ve soğutma cihazları (örneğin soğutucu tavanlar) 
kullanılamaz. 
 
 
5.5 Ölçme ve Kontrol Sistemleri  
 
Ölçme ve kontrol sistemleri, tüm işletme açısından önemli parametrelerinin (örneğin hava debisi, sıcaklık 
farklılıkları, nem, basınç ilişkileri) görev tanımına uygun olarak aynı zamanda dönüşümlü işletme 
koşullarında sabit olarak muhafaza edildiğini garanti etmelidir. 
 
Operasyon odalarında, çalışma saatleri dışında hava debisinde azaltma yapılmasına izin verilir, ancak 
burada negatif basınç oluşmamalıdır.  
 
Operasyon odalarının sıcaklık değerleri, Tablo 1 de gösterilen sınırlar içerisinde, yıl boyu serbestçe seçilerek 
ayarlanabilir olmalıdır. 
 
Standart üniteler yerleştirilirken; bunların sadece yetkili kişilerce çalıştırılabileceği ve bakım onarım 
işlemlerinin yürütülmesi sırasında servis personelinin Sınıf 1 odalardan geçiş yapamayacağı göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
 
Özel septik operasyonlar sırasında, negatif basıncın garanti altına alınmasını sağlayan ayarlamalar 
(otomasyonlar)  teknik olarak yapılandırılmalıdır. 
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AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM HİJYENİK 
HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN PERFORMANS 

DOĞRULAMASI 
 
 

Ali BOYLU 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Ameliyathane havalandırma sistemlerinin performans doğrulaması Sağlık Bakanlığı’nın 21 Ekim 2006 
tarihinde çıkarmış olduğu Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamındaki Ameliyathane ve Yoğun Bakım 
Steril Alanları’nda yılda bir “Partikül Sayımı” yapılır maddesi ile birlikte ülkemizde yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Ancak partikül sayım işlemi ilgili standartlar yeterince bilinmediğinden, uluslar arası test 
kriterleri dikkate alınmayarak “Hijyenik havalandırma tekniği açısından mutlaka yapılması 
gereken kontrollü alan testleri” yapılmadan gerçekleştirilmektedir. Standarda aykırı olan bu yanlış 
uygulama hastane idareleri ile enfeksiyon komitelerini yanıltıcı, hasta sağlığını tehdit edici ve aynı 
zamanda yaşanması pek arzu edilmeyen hukuki bir süreçte standarda uygunsuzluk nedeniyle söz 
konusu sağlık kurumunu son derece zorda bırakması kaçınılmaz bir durum halini almıştır. Aynı 
zamanda sadece partikül sayım işlemi yolu ile sistem performansının değerlendirilmesi mümkün 
olmadığından uygulamadaki hatalar ortaya çıkarılamamakta ve ülkemizin ekonomik kaynaklarının 
boşa harcanmasının önüne geçilememektedir. 
 
Bu makalede performans doğrulamasının standartlara göre nasıl yapılması gerektiği, testler ve 
ekipman hakkında kapsamlı bilgi verilmeye çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: HVAC Doğrulaması, Partikül sayımı, Ameliyathane, Performans doğrulaması, 
Laminar akış, Hepa filtre, Hepa filtre sızdırmazlık testi, Pozitif basınç, 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The performance verification of ventilation systems for operating rooms has gained a status of 
widespread application issue after such a clause appeared in the Private Hospitals Regulation by the 
ministry of health, dated October 21, 2006:  “In the operation rooms and intensive care sterile areas, 
the process of counting particulates should be carried out once in a year”.   
 
However, since the standards related with the process of counting particulates are not known very 
well, this process is currently implemented without considering international criteria and without 
conducting “Mandatory and Controlled Area Tests related with Hygienic Ventilation”   
 
This kind of wrong application can cause a mistakable situation for hospital management board and 
infection committees and, threats the patient’s health. In addition, it inevitably creates a judicially 
undesirable and difficult situation for the management of hospital, for the reasons of being 
inappropriate with the standards.   
 
At the same time, since the particulate counting process alone is not sufficient in determining the 
performance of the system, the faulty situations in actual operation can not be revealed and 
consequently wasting of natural resource is not possibly eliminated.   
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This article is intended to give comprehensive information on the performance testing of the systems 
in accordance with the standards, on the conducting of tests and on the equipments. 
 
Key Words: Validation, Particle measurement, Operation room, Performance Qualification, Low 
turbulance flow, Hepa filter, Fitler integrity test, Steril alan, Overflow pressure. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
 
Enfeksiyon komiteleri aracılığıyla; bilinçli dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon (DAS) 
uygulamalarıyla enfeksiyon risklerinin azaltılmasına ve ülkemizdeki yoğun antibiyotik kullanımının 
denetim altına alınmasına çalışılmaktadır.  
 
Ancak hasta ve toplum sağlığının geleceği açısından son derece önemli olan bu mücadelede, ülkemiz 
genelinde tamamen göz ardı edilmiş ya da tamamen teknik kadroların inisiyatifine bırakılmış bir konu 
olan “hijyenik alan havalandırma sistemleri”’ nin uygunsuz kurulumu ve işletilmesi DAS 
uygulamalarının başarısını olumsuz yönde etkileyen önemli bir faktör olarak ön plana çıkmaktadır 
 
Ülkemiz genelinde kısıtlı sayıda hastanede yapılan “standartlara uygun” testler sonucunda, HEPA 
FİLTRELİ olarak tabir edilen hijyenik havalandırmaya sahip olan işletmelerin havalandırma 
sistemlerinin, kurulum aşamasından itibaren doğru test yöntemleri ile test edilmediği yada hiç test 
edilmediği, tasarım aşamasından kurulum ve bu sistemlerin işletilmesine kadar görev almış teknik 
kadroların genel bilinçsizliği yüzünden sistemlerin gerekli iyileştirmeler yapılmadıkça ülke genelinde en 
az %90’ının doğrulanamadığı, HEPA FİLTRE olmasına rağmen hatalı kurulumdan dolayı sistemin 
ortamdaki partikül ve mikroorganizmaları seyrelteceği yerde ortamı daha çok kendisinin 
kontamine ettiği gözlenmektedir. [1] 
 
Ekonomimizde ve toplum sağlığımızda gittikçe büyüyen, belki de toplumsal bağışıklık sistemimizde 
geri dönülmez yaralar açan gelişmiş ülkelerin 7-8 katı [2] oranında fazla antibiyotik kullanımının 
minimize edilmesinin tek yolu, risklerle iyi mücadele edilmesi ve konuyla ilgili her sektörün üzerine 
düşen görevi tam olarak yerine getirmesidir. 
 
Aralık 2008 tarihinde yayınlanan DIN 1946-4:2008-07 Standardına göre ameliyathane hijyenik 
havalandırma sistemlerinde Performans Doğrulaması EN 12599 temelinde gerçekleştirilir. Sistem 
performansının belirlenmesi amacıyla yapılması gereken asgari testler aşağıda sıralanmıştır; [3] 
 
1.   Odabaşına besleme havası debisinin ölçülmesi,  
2.  Taze hava debisinin ölçülmesi, (olanaklıysa, odabaşına)  
3.  Çekme havası debisinin ölçülmesi,  
4.  Odalar arası hava akış yönlerinin tespiti ve basınç farkının ölçülmesi, 
5.  Hava kanalları sızdırmazlık gerekliliklerinin kanıtlanması,  
6.  Hepa filtre sıkılık testi ve sızdırmazlık testleri, 
7. Sınıf 1 odalarda, asma tavan arasında odaya göre fazla hava basıncının oluşmadığının 

kanıtlanması, (oda kapısının açık olması halinde de şartlar korunmalıdır) 
8.  Hepa filtrelerin nominal çalışma debilerinde basınç kayıplarının ölçülmesi, 
9.  Oda içerisinde ses basınç seviyelerinin ölçülmesi, 
10. Oda sıcaklığı ölçümü, 
11. Bağıl nem ölçümü. 

 
Yukarıda belirtilen ölçüm işlemleri aynı zamanda teknik kabul testlerinde yapılması gereken ölçme 
işlemlerini de kapsamaktadır. İlave olarak tesisin teknik kurulum gerekliliklerinin sağlanması, teknik 
kabul testlerinin yapılması ve sonuçların başarılı olması koşulu ile asgari olarak aşağıda belirtilen 
hijyenik kabul testleri yapılmalıdır; 
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Sınıf 1a ve 1b odalar için; 
 
12. Odalar arası hava akışının görselleştirilmesi, 
 
Sınıf 1a (Düşük türbülanslı hava veriş (TAV) sistemine sahip odalar için; (3,2x3,2 m laminatör alanı) 
13. TAV çıkışındaki hava akımı davranışının görselleştirilmesi, 
14. Ameliyat lambaları/uyduları altındaki hava akışı davranışının görselleştirilmesi, 
15. Korunmuş alandaki perdeleme etkisinin görselleştirilmesi, 
16. Türbülans derecesinin ölçülmesi (koruyucu etkinin belirlenmesine alternatif olarak yapılabilir) 

Besleme hava hızı,  
besleme hava sıcaklığı ve  
TAV çıkışı ile koruma alanı türbülans derecelerinin ölçümlerinden oluşur. 

17. Koruma derecesinin belirlenmesi (türbülans derecesinin ölçülmesine alternatif olarak 
yapılabilir) 
 
Sınıf 1b (türbülanslı olarak havalandırılan) ve 3,2x3,2 m’ den küçük boyutlu mevcut laminar flow 
ünitelerine sahip odalar için; 
18. Yeniden temizleme süresinin belirlenmesi 
 
 
 
TEST PERİYODLARI 
 
Teknik testler; Maksimum 36 aylık süreyle asgari teknik kabul testleri kapsamı dahilinde periyodik 
olarak gerçekleştirilir. 
 
Hijyenik testler; Maksimum 12 aylık süreyle asgari hijyenik kabul testleri kapsamı dahilinde periyodik 
olarak gerçekleştirilir. 
 
 
 
ÖLÇÜM İŞLEMLERİNİN YAPILMASI VE KABUL KRİTERLERİ 
 
 
Performans doğrulaması amacıyla yapılması gerekli ölçüm işlemleri, kullanılan ekipman ve 
sağlanması gereken kabul kriterler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. 
 
 
1. ODABAŞINA BESLEME HAVASI DEBİSİNİN ÖLÇÜLMESİ 
 
1.1  Kullanılan Ekipmanlar 
 
Kalibrasyon tarihi 1(bir) yıldan eski olmamak kaydıyla; 
 
1.1.1 Anemometre 
 
Terminal hava çıkış açıklıklarında akışın düzenli ve homojen olması durumunda anemometre 
kullanılarak ortalama hız ölçülmesi yoluyla besleme havası ölçülür. Hız ölçümü için yönden bağımsız 
bir hız ölçüm sistemi kullanılmalıdır. Ortalama değer alma süresi en az 100 saniye olmalı ve her 
saniyede bir ölçme yapılmalıdır. Probların tepki süresi,  Hızölçerin hata miktarı ±0,05’den fazla 
olmayacaktır.  
 
1.1.2 Balometre 
 
Hava çıkış açıklıklarında düzgün akış olmadığı durumlarda (swirl difüzör, anemostat, kanatçıklı yapıya 
sahip hava veriş menfezleri) hava debisi ölçümü amacıyla balometre kullanılmalıdır. 
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1.2 İşlemler 
 
Sınıf 1a odalarda amacına uygun olarak seçilmiş anemometre yardımıyla lamine edicinin 15 cm alt 
seviyesinde 30 cm aralıklarla grid sistem oluşturacak sıklıkta aralıklarla hız ölçümü yapılır. Dağıtıcı 
difüzör alanı ve elde edilen ortalama hızın çarpımı ile odabaşına düşen hava besleme miktarı bulunur 
ve oda hacmine bölünerek oda hava değişim sayısı hesaplanır. 
 
Sınıf 1b odalarda türbülanslı akış altında ortalama hız ölçümü yanıltıcı olacağından balometre 
kullanılmalıdır. 
 
 
1.3 Gereklilikler 
 
Sınıf 1a odalarda laminar flow tavan altında tek bir ölçüm noktasında >0,2 m/s olmak kaydıyla 
ortalama hız 0,24 m/s ile 0,3 m/s arasında olmalıdır. [4] 
 
Sınıf 1b odalarda besleme hava miktarı min. 2.400 m3/h [DIN 1946-4:1999] ve aynı zamanda saatte 
25 kez hava değişimini sağlamalıdır. 
 
 
 
 
2.  TAZE HAVA DEBİSİNİN ÖLÇÜLMESİ 
 
Karışım havalı sistemlerde taze hava kanalı kesitinden ortalama hız ölçümü yardımıyla hesaplanır. 
%100 taze havalı sistemlerde doğrudan ölçüm yoluyla tespit edilir. Oda başına düşen taze hava 
miktarı ölçülmeli/hesaplanmalıdır. 
 
 
2.1  Kullanılan Ekipmanlar 
 
Kalibrasyon tarihi 1(bir) yıldan eski olmamak ve kullanıma uygun olmak kaydıyla; anemometre, pitot 
tüpü veya balometre. 
 
 
2.2 Gereklilikler 
 
Sınıf 1a ve sınıf 1b operasyon odalarında min 1.200 m3/h taze hava debisi olmalıdır. 
 
Operasyon odaları dışında bulunan steril alanlarda gerekli taze hava miktarı Tablo 1 de sıralanmıştır. 
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Tablo 1. VDI2167 Kısım 1, Ağustos 2007 
 
Odanın kullanımı Açıklamalar / Gereksinimler Koruyucu 

ölçüler 

Steril bakım  
(koruma odaları) 

Steril koruma odaları immün sistemi düşük olan hastaların korunması için kullanılır. 
(örneğin kemik iliği nakli öncesi ve sonrası).  
 
Hava kaynaklı mantarlar ve sporlar başlıca risk oluştururlar. Bu sebeple risklerin 
düşürülmesi amacıyla terminal HEPA filtrelerin (H13) kullanımı kayda değer bir 
fayda sağlamaktadır.  
 
Kemik nakli yapılan hastaların diğer organ (kalp, böbrek, akciğer, karaciğer) nakli 
yapılan hastalara oranla enfeksiyon kapma riski daha yüksektir. 

Pozitif basınç 
 

dış hava miktarı 
>100 m3/(h.kişi) 

 
H13 terminal 

filtre 

Tam steril koridor 
(OP. Odası ile 
bağlantılı) 

Saklanan materyallerde dolaylı kontaminasyonu önlemek amacıyla ortam 
havasındaki mikroorganizma yükü azaltılmalıdır. 
 
Ekipman masaları daima cerrahi koşullara hazırlıklı olmalıdır.  

Pozitif basınç 
 

dış hava miktarı 
>100 m3/(h.kişi) 

 
H13 terminal 

filtre 
 

tek yönlü 
olmayan akış 

yeterli 

Steril depo (OP. 
Odası ile bağlantılı 
olmayan) 

Saklanan materyallerde dolaylı kontaminasyonu önlemek amacıyla ortam 
havasındaki mikroorganizma yükü azaltılmalıdır. 
 
Ekipman masaları daima cerrahi koşullara hazırlıklı olmalıdır. 

Pozitif basınç 
 

dış hava miktarı 
>100 m3/(h.kişi) 

 
F9 terminal filtre 

 
tek yönlü 

olmayan akış 
yeterli 

Anjiyografi, 
Kalp kateter 
laboratuarı, 
İkinci derecede 
yabancı madde 
girişi yapılan 
cerrahi anjiyografi, 
 

Güvenlik nedeniyle, koroner stentleri, TIP’ler ve endo-aort gibi protezlerin takıldığı, 
implantların yapıldığı anjiyografi odaları ve kalp kateter laboratuarlarında implant 
kullanılmayan bölümlerden daha yüksek bir hava kullanılacaktır. Cerrahi anjiyografi 
yakın gelecekte daha büyük bir önem kazanacaktır. Özellikle, yabancı maddelerin 
vücut içine implant edilme olasılığının daha da artması tahmin edilmektedir. Kural 
olarak vücuda implant edilen bu yabancı maddeler tekrar vücut dışına çıkarılmaz. Bu 
durumda enfeksiyondan korunma çok büyük önem taşır.Hastanın derisi ve hava ile 
taşınan mikroorganizmalar enfeksiyonun kaynaklarıdır. 
 

Pozitif basınç 
 

dış hava miktarı 
>100 m3/(h.kişi) 

 
F9 terminal filtre 

 
tek yönlü 

olmayan akış 
yeterli 

Organ nakli alıcıları 
için ameliyat 
sonrası odaları 

Hastanın korunması yüksek derecede önceliklidir. 
Bu odalardaki hava aspergillus sporları azlığı bakımından olabildiğince uygun 
olacaktır. Oda çevreye göre positif basınçta tutulur. Pasif bir hava kilidinden giriş 
tavsiye edilir. Özellikle hastanenin inşaası sırasında bunu  hedeflemenin önemi 
büyüktür. Bununla beraber, günlük servis sırasında bile, havadaki aspergillus 
derişiminin  mevsimsel değişimleri nedeniyle mikroorganizmalardan korunmuş bir 
alan gerekmektedir.  

Pozitif basınç 
 

dış hava miktarı 
>100 m3/(h.kişi) 

 
F9 terminal filtre 

Yoğun bakım 
üniteleri (yenidoğan 
dahil) 

Odada enfeksiyon taşıyan hastanın bulunması durumunda  aerosol ya da ara sıra 
da damlacıkların bulaşması riskini hariç tutarsak, yoğun bakım ünitelerinde hava ile 
enfeksiyon kapma riski düşüktür. Burada tüberküloz ve varicella örneğini verebiliriz. 
Bu durumdaki hastaların yoğun bakım alanlarında karantinaya alınması önerilir. 
 

Pozitif basınç 
 

F9 terminal filtre 
 

özel koruma 
durumunda H13 

Enfeksiyon 
hastaları için 
izolasyon odasi 
(tüberküloz, 
varicella vb.) 

Diğer hastalar ve personelin korunması yüksek derecede önceliklidir. 
 
Mikrobiyal açıdan kirlenmiş olan hava diğer odalara yada hastane havalandırma 
sistemine karışmamalıdır (negatif basınç). Oda havası hızla mikroorganizma 
konsantrasyonunu düşürebilecek etkinlikte olmalıdır.  

Negatif basınç 
 

H13 çekme 
havası filtresi 

 
F9 resirkülasyon 

filtresi 
 
 

Yüksek aktiviteli 
ilaçlar için nefes 
alma odaları 

Personelin korunması yüksek derecede önceliklidir. 
 
Nadiren kullanılırlar (özel klinikler). Tüberküloz bakterisinin serbest olarak ortamda 
bulunabileceği durumlar 

Negatif basınç 
 

Yönlü akış 
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Tablo 2. VDI2167 Kısım 1, Ağustos 2007) 
 
Odanın kullanımı Açıklamalar / Gereksinimler Koruyucu 

ölçüler 

Hasta odaları 

Normal hasta odaları doğal havalandırma yada ısı geri kazanımlı mekanik 
havalandırma sistemleri ile havalandırılabilir. (Psikiyatri kliniğinde ve özel sigara 
alanlarında sigara içilebileceği göz ardı edilmemelidir.) 
 
Taze hava gereksinimi; 
 
Genel odalarda (sigarasız) 
Sigara alanlarında 
Psikiyatri 

 
 
 
 
 
 

36 m3/(h.kişi) 
72 m3/(h.kişi) 
72 m3/(h.kişi) 

İkincil müdahale, 
dermatoloji, yaralanma 
vb. acil müdahaleler için 

 
Enfeksiyon tehlikesi oldukça azdır. Havalandırma ile ilgili arttırılmış bir talep ile 
karşılaşılmaz. Odaların müdahale odası ya da ameliyat odası olarak 
sınıflandırılması müdahalenin tipine bağlıdır.  
 

 

Acil işlem 

Acil birimlerinde Muayene odaları ve günlük odalar için artırılmış havalandırma 
talepleriyle karşılaşılmaz. Küçük cerrahi müdahaleler yapılmak üzere 
kullanılacak odalar bunlardan hariçtir.  
Aktif pulmoner (akciğer) tüberkülozlu ya da hava ile bulaşmaya neden olacak 
diğer enfeksiyon taşıyan hastalar bu gibi acil birimlerimde çok seyrek 
görülmeyeceğinden bir kapı yardımıyla acilden izole edilebilecek bir oda, yeni 
ve modifiye edilen acil bölümlerine konulmalıdır. 
Bu oda izolasyon odalarındaki gibi havalandırılmalıdır. 
 

 

Gözlem odası 
Toparlanma odası 

Bu odaların havalandırma sistemleri hastane hijyeni açısından yüksek 
gerekliliklere ihtiyaç göstermez. Yüksek oranda anestezi gazı solunması 
durumunda  
 
taze hava miktarı; 
 
 

 
 

150 m3/(h.yatak) 

Doğum odaları 

Normal doğum yaptırılan odalar için normal bir havalandırma sistemi yeterlidir. 
Doğum esnasında oluşabilecek kötü kokuların yayılmaması açısından negatif 
basınç sağlanmalıdır. 
 
 
Ancak sezaryen ameliyatı yapılan doğum ameliyathaneleri Sınıf 1b operasyon 
odalarının performans özelliklerine sahip olmalıdır. 
 
 

Negatif basınçlı 
havalandırma 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.  ÇEKME HAVA DEBİSİNİN ÖLÇÜLMESİ 
 
 
3.1  Kullanılan Ekipmanlar 
 
Kalibrasyon tarihi 1(bir) yıldan eski olmamak ve kullanıma uygun olmak kaydıyla; anemometre veya 
balometre. 
 
 
3.2  İşlemler 
 
Hava dönüş açıklıklarında kullanılan menfezin türüne göre seçilecek uygun bir ölçme aleti ile ölçme 
işlemi gerçekleştirilir. 
 
 
3.3  Gereklilikler 
 
Ölçüm değerleri doğrulama raporunda kullanılmak üzere kayıt altına alınır. 
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4. ODALAR ARASI HAVA AKIŞ YÖNLERİNİN TESPİTİ VE BASINÇ FARKININ ÖLÇÜLMESİ 
 
 
4.1  Kullanılan Ekipmanlar 
 
Akışın görselleştirilmesi için drager tüpü ve kalibrasyon tarihi 1(bir) yıldan eski olmamak kaydıyla; fark 
basınç manometresi. 
 
 
4.2   İşlemler 
 
Odalara açılan bütün ulaşım kapıları kapalı tutulacaktır. Bundan sonra kapılar birbiri ardına içerisinden 
test aerosolünün akış borularıyla 3 konumda (kapının üst kenarından 10 cm aşağıda, alt kenarından 
10 cm yukarıda ve kapı merkezinde) verilebileceği şekilde 1 cm lik bir boşluk yaratacak biçimde 
açılacak ve akış yönleri kayda geçirilerek belgelendirilecektir. İkinci kapı yukarıda açıklandığı biçimde 
test edilirken, test edilen ilk kapı kapatılacaktır. Ölçme işlemi için; 
 
Ölçü aracının “+” ucuna ve “-“ ucuna bağlanmış olan esnek hortum kullanarak bütün odalardaki 
basınçları ölçünüz. 
 
Raporda, referans olarak kullanılan alanı (teknik ya da bir dış alan olabilir) ve ölçüm yapılan alanı 
gösteriniz.  
 
Bu okumaların sonuçları veri-yaprağına kaydedilir. 
 
Test periyodu ≤12 ay olup tesisin hijyen uzmanı ile uyuşma sağlanarak işletmenin kendisi tarafından 
da yapılabilir  
 
 
4.3 Gereklilikler 
 
Ameliyat odasına parçacık-yüklü havanın girmesini önlemek üzere (örneğin dış çevreye olan açıklıklar 
ve tesisat boşlukları arasından), her ameliyat odası çevreye (yani bütün komşu odalara) göre yüksek 
basınçta tutulmalıdır. Her giriş kapısında, test aerosolünün akış doğrultusu, ameliyathaneden komşu 
oda/koridorlara doğru olacaktır. 
 
Asma tavan arası operasyon odasına göre negatif basınçta olmalıdır, operasyon odasının kapısının 
açık olduğu durumda bile bu şart sağlanmalıdır. 
 
Odalar arası basınç değerleri; filtre tıkanmaları ve otomasyon sisteminin her sistemde buna hassas 
olarak cevap veremeyebileceği düşünülerek emniyetli bir değere ulaşmalıdır.  
 
Tavsiye edilen basınç değerleri; [5] 
 
Sını1a operasyon odaları; 2,5 > P > 7,5 Pa (sıkça gerçekleşen kapı açılmalarında laminar akışta 
bozucu etki oluşturmaması için basınç değeri düşük tutulmalıdır). 
 
Sınıf 1b operasyon odaları ve diğer küçük müdahale odaları ; > 6 Pa. 
 
Koruma odaları (kemik iliği nakli, immünsupresif hasta odaları ; > 6 Pa.  
 
İzolasyon odaları (örn. İlaca çok dirençli tüberküloz, radyo nükleitler, Afrika gribi vb.); < -6 Pa (Negatif) 
 
İçerisinde yüksek ve alçak basıncın seçilebildiği odalar ; > +/- 6 Pa 
 
NOT: Oda basınç değeri ile oda kapısının sızdırmazlık yapısı arasında doğrudan bağlantı söz 
konusudur. Bu sebeple fazla hava miktarının doğru tayin edilebilmesi için projelendirme aşamasından 
itibaren kapı yapısı belirlenmiş olmalıdır. 
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5. HAVA KANALLARI SIZDIRMAZLIK GEREKLİLİKLERİNİN KANITLANMASI 
 
Oda sınıfı 1 olan, hepa filtrelerin son noktada kullanıldığı mahallerde hava kanalı testleri DIN EN 
12599 standardına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.[3] Hava kanalı sızdırmazlık testleri havalandırma 
sisteminin kurulumu veya mevcut kanalların yenilenmesi aşamasında, kanal üzerinde hava çıkış 
açıklıkları açılmadan ve santral bağlantısı tamamlanmadan önce yapılmalıdır. Hatta kanal kaçak testi 
ile tanışmamış kanal imalatçıları ile çalışılacaksa imalata başlangıç aşamasında en azından imal 
edilen ilk kanal hattına deneme testleri yapılarak kullanılan imalat tekniği ve ekipmanın (flanş vb.) 
doğruluğu test edilmelidir. Ön testler sonradan iyileştirilmesi mümkün olmayan hava kanalı 
imalatlarının sökülmesinin önüne geçmekte faydalı olacaktır. Kanal kaçak testleri tamamlanmadan 
izolasyon yapılmamalıdır. 
 
 
5.1 Kullanılacak Ekipman 
 
Kanalda test basıncını sağlamak için SMACNA ve DIN24194 standartlarına uygun olarak imal edilmiş; 
frekans konvertörlü bir fan, diyaframlı bir debi ölçer, kanal basıncını ölçen bir manometreden oluşan 
“Kanal Sızdırmazlık Test Cihazı" kullanılmalıdır. 
 
 
5.2 İşlemler 
 
Hava kanalı alanı, test cihazının hava basma kapasitesine göre bölümlere ayrılarak (test edilecek her 
bölüm toplam 80 ila 140 m2’lik yüzey alanına sahip olmalıdır) tamamen kapalı hale getirilir.  
 
Kanalın açık noktalarının kapatılması amacıyla kullanılan kapaklar testten en az 24 saat önce monte 
edilmeli ve kullanılan özel silikon veya mastik benzeri sızdırmazlık maddesinin tamamen sertleşmesi 
sağlanmalıdır.  
 
Test cihazı ile flexible hava kanalı ve bağlantı adaptörü yardımıyla kanal içine hava basılır. Frekans 
kontrolünün ayarlanması ile tamamen kapalı olan kanaldaki hava basıncı 400 ila 1.000 Pa arasında 
test basıncı değerine getirilir. Cihaz bu basınçta yaklaşık 5(beş) dakika çalıştırılarak sistemin kararlı 
hale gelmesi beklenir. Sistem kararlı hale geldikten sonra kanal kaçak basınç değeri kayıt edilir ve 
cihaz üreticisinin vermiş olduğu orifis katsayısına bağlı formül yardımıyla toplam kaçak hava debisi 
hesaplanır.  
 
Q = Kor . P  (m³/h) 
Q : Toplam kaçak hava debisi (m3/h) 
Kor :Orifis katsayısı 
P : Kanal kaçak basıncı (Pa) 
 
 
5.3 Gereklilikler 
 
Kanal sızdırmazlık sınıfı DIN EN 13779 standardına göre “C sınıfı” olmalıdır. 
Test basıncı değerine göre aşağıdaki formülden yararlanılarak m2 kanal yüzeyi başına müsaade 
edilen kaçak hava miktarı hesaplanır. 
 
qL = 0,003 . p0,65  ( l/(s.m2 )) 
qL : m2 yüzey başına müsaade edilen kanal kaçak miktarı ( l/(s.m2 )) 
p : Kanal test basıncı (Pa) 
(0.003 değeri C sınıfı için uygunluk katsayısı.) 
 
Hesaplamalar sonucu kanal sistemindeki mevcut kaçak miktarının müsaade edilen değerden küçük 
olduğu ispatlanmalıdır. 
 
ÖNEMLİ NOT: Steril alanlarda elde edilen şartlandırılmış, temiz ve kaliteli hava son derece 
maliyetlidir. Günümüzde, ülkemizde kurulmuş ve halen kurulmakta olan, 24 saat kesintisiz çalışan bu 
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sistemlerin %10’ unun bile kanal kaçak testine tabi tutulmadığı gerçeği düşünüldüğünde, 
sektörümüzün milli ekonomimizde ve dünya enerji kaynakları açısından yarattığı israfın ne denli büyük 
olduğu anlaşılacaktır. 
 
 
 
6. HEPA FİLTRE SIKILIK VE SIZDIRMAZLIK TESTİ 
 
HEPA filtre ve filtre yuvalarında kurulum ve/veya filtre montajı sonrasında, hepa filtre yuvasından by-
pass kaçağı yada filtre de yırtık veya mikro delikler gibi hataların bulunmadığını doğrulamak amacıyla 
EN ISO 14644-3 standardına uygun olarak yapılmalıdır.  
 
 
6.1 Kullanılacak Ekipman 
 
Kalibrasyon tarihi 1(bir) yıldan eski olmamak kaydıyla; 
 
6.1.1. Sızdırmazlık Test Aerosolü Jeneratörü, 
 
Aerosol sıcak-PAO (ya da eşdeğeri DOP) jeneratör ile sağlanır. Işık-saçımlı ortalama partikül 
büyüklüğü dağılımı aşağıdaki gibidir: 

99+ % 3,0  mikrometreden küçük 
50+ %  0,7 mikrometreden küçük 
10+ % 0.4  mikrometreden küçük 

 
6.1.2  Lineer Ya Da Logaritmik Skalalı Fotometre.  
 

Sızdırmazlık testinde ışıklı kütle- konsantrasyon fotometresi kullanılmaktadır. Bu tür ölçme aletleri, 
0.3µ çaplı PAO Partiküllerinde litre başına en az  10 -³ mikrogram gibi bir eşik (treshold) duyarlılık 
değerine sahip olup, eşik duyarlılık değerinin 105 katı duyarlılıkları ölçme yeteneğindedirler.  

 
6.1.3  Sızdırmazlık Test Aerosolü, 
 
PAO test aerosolü, Emery 3004 yağının 400°C ye ısıtılması ile elde edilir. 
 
6.1.4 Azot Tüpü 
 
Azot ≥99,9 % saflıkta olmalıdır. 
 
6.1.5 Basınç Düzenleyici Regülatör 
 
 
6.2 İşlemler 
 
PAO testinin yapılması sırasında sızıntıdan dolayı ortamda artabilecek duman seviyesi yerel alarmları 
çalıştırabilir. İşletmeciyi bu konuda uyararak teste başlamadan önce yangın alarmlarını devre dışı 
bıraktırınız.  
 
Test işlemleri başlamadan önce, mevcut hava difüzörleri ve hava akış laminatörleri (uygulanabilir 
olduğunda) filtrelere ulaşabilmek amacıyla çıkartılmalıdır. 
 
Testler esnasında tavan arasından sızabilecek aerosol yüklü havanın yanıltıcı etki yaratmaması için 
başlamadan önce asmatavanın odaya göre negatif basınçta olduğundan emin olunuz. 
 

Jeneratör imalatçısının talimatlarına uygun olarak, test aerosolü üst akımını HEPA filtrelere veriniz. 10 
~ 20 µg/L(hava) derişimindeki bir test aerosolü konsantrasyonu uygundur.  
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Üst akım konumunda (ayar kazanımı) filtrenin hemen önündeki üst-akım bölgesinde fotometreden % 
100 okuyacak biçimde konsantrasyonu ayarlayınız. Eğer üst akım konsantrasyonu olarak % 100 
değeri elde edilemiyorsa partikül jeneratörünün çıkış miktarını artırınız.  

İmalatçı çalıştırma talimatlarına uygun olarak fotometrenin sıfır kalibrasyonunu yapınız. 

Cihazı test konumuna getiriniz (alt-akım bölgesine) ve fotometre prob’unu yüzeyden 2,5 cm uzaklıkta 
tutarak ve 3 m/d’ dan fazla olmayan bir hızla hareket ettirerek hepa filtrenin tüm yüzeyini tarayınız. 

Filtre yuvası veya conta sızdırmazlığını tespit etmek amacıyla filtre yuvası kenar bölgesinde tüm kenar 
çizgilerini ve köşeleri kapsayacak şekilde fotometre probunu 3 m/d’ dan fazla olmayan bir hızla 
hareket ettirerek tarayınız.  

Ortamda oluşabilecek muhtelif sızıntı problemleri sebebiyle ortam havasında aerosol artışı 
olabilmektedir. Bu tür durumlarda test şartları kısmen bozulsa bile hataların tamamını tespit etmek 
amacıyla testlere devam edilmelidir. Ortamda yükselen aerosol konsantrasyonundan 
kaynaklanabilecek ölçme hatalarına karşı, filtre yuvası ve conta sızdırmazlık testi sırasında, bir levha 
yardımı ile temiz havayı ölçüm probunun ve filtre yuvasının alt bölgesine yönlendirecek şekilde 
koruyucu temiz hava perdesi oluşturulmalıdır. [6]  

 
Tespit edilen hataların giderilmesinden sonra tekrarlanan testlerde tüm filtre ve filtre yuvalarının başarı 
ile sızdırmaz duruma getirilmesi ve asmatavan arasının negatif basınca alınması durumunda ortam 
konsantrasyonu yükselmeyecektir. 
 
 
6.3 Gereklilikler [7] 
 

%99,99 verimli HEPA filtreler (H13,H14,U15,U16 & U17) için; 

Test aerosolü sızıntısı üst akım konsantrasyonunun  0,01%’ine eşit yada daha az 

%99,97 verimli HEPA filtreler (minimum sınıf H12) için; 

Test aerosolü sızıntısı üst akım konsantrasyonunun 0,03%’ine eşit yada daha az 

%95 verimli HEPA filtreler (minimum sınıf H10&H11) için; 

Test aerosolü sızıntısı üst akım konsantrasyonunun 0,05%’ine eşit yada daha az 

 
NOT: Ülkemizde ameliyathanelerde kullanılan hepa filtre ve filtre yuvalarının sızdırmazlık testlerinin 
standartlara uygun olarak yapılması halen yaygınlaşmamıştır. Ülkemiz genelinde 100’e yakın sayıdaki 
hastanenin steril alanlarında yapılan testlerde, genel kurulumun, sızdırmazlık açısından standartlara 
göre tam olarak doğrulanması oranı %5’ in altındadır [1] . Hastane başına yapılan testlerde patlak 
takılan hepa filtrelerin oranı %5 ila %90 oranlarına varmaktadır. Ancak bu hastanelerde, idare ve 
teknik sorumluların, sızdırmazlık testleri ile tanışarak bilgilendirilmesi sonrasında yapılan filtre 
değişimlerindeki hasarsızlık ve uygun sıkılıkta monte etme oranı %100’ e yaklaşmaktadır. Aynı 
zamanda imalat esnasında filtre sıkılık testine tabi tutulmayarak hatalı imal edilmiş filtre yuvalarının 
oranı da son derece yüksektir. Test edilen filtre yuvaları ve Laminar flow ünitelerinin yarıya yakını 
sökülerek hastane idareleri tarafından yenilenmek zorunda kalmaktadır.  
 
 
 
 
7. STERİL ALANDA ASMA TAVAN ARASINDA ODAYA GÖRE FAZLA HAVA BASINCININ 

OLUŞMADIĞININ KANITLANMASI 
 
Bir steril alanın havalandırma tekniği açısından tam olarak kontrollü hale getirilmesi için 
gerekliliklerden birisi asma tavan arasının steril alana göre negatif basınçta olmasıdır. Tersi bir 
durumda sızıntı sebebiyle tavan arasındaki kirliliğin ortamı kontamine etmesi kaçınılmazdır. Bu 
olumsuz şartlarda ortam havasının temizliği mikroorganizma ve cansız partiküllerin seyreltilmesi 
açısından hedeflenen düzeylere getirilemez.  
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7.1  Kullanılan Ekipmanlar 
 
Akışın görselleştirilmesi için drager tüpü ve kalibrasyon tarihi 1(bir) yıldan eski olmamak kaydıyla; fark 
basınç manometresi, 
 
 
7.2  İşlemler 
 
Test edilen oda kapısı açık, komşu mahallerin kapıları kapalı konumdayken asma tavan da bulunan 
kontrol kapaklarından herhangi biri 1 cm aralanarak açıklığa oda tarafından test aerosolünün borusu 
yardımıyla duman verilerek akış görselleştirilir.  

Asma tavan negatif basıncının ölçülmesi amacıyla tavana 1(bir) adet prob monte edilmelidir. Ölçü 
aracının “+” ucuna ve “-“ ucuna bağlanmış olan esnek hortumları kullanarak asma tavan arasındaki 
negatif basıncı ölçünüz. Sonraki testlerde kullanmak üzere test probunu kapatarak yerinde muhafaza 
edilmesini sağlayınız. 

Test periyodu ≤12 ay. 
 
 
7.3  Gereklilikler 
 
Test aerosolü ile akış yönünün asma tavan arasına doğru olduğu izlenebilmelidir. Oda kapısı açık 
konumda iken asma tavan arasının negatif basınçta olduğu doğrulanmalıdır. 
 
Ölçülen basınç değeri kayıt altına alınmalıdır. 
 
 
 
 
8.  HEPA FİLTRELERİN NOMİNAL ÇALIŞMA DEBİLERİNDE BASINÇ KAYIPLARININ 

ÖLÇÜLMESİ 
 
 
8.1  Kullanılan Ekipmanlar 
 
Kalibrasyon tarihi 1(bir) yıldan eski olmamak kaydıyla; fark basınç manometresi, 
 
 
8.2  İşlemler 
 

Teste başlamadan önce hava dağıtım difüzörleri sökülmelidir.  

Klima santralının nominal işletme şartlarında çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. 

Hepa filtre yuvasının üst akım bölgesi ile alt akım bölgesi arasında bağlantıyı sağlayan basınç ölçme 
borusu esnek hortum yardımıyla ölçü aracının + ucu ile irtibatlandırılarak hepa filtrenin üst akım 
bölgesinde oluşan basınç ölçülür. Ölçüm işleminden sonra basınç ölçme borusu mutlaka sızdırmaz 
olarak kapatılmalıdır. 

Test periyodu ≤ 6 ay olup tesisin hijyen uzmanı ile uyuşma sağlanarak işletmenin kendisi tarafından 
da yapılabilir  
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8.3  Gereklilikler 
 
Yeni takılmış temiz filtrelerde başlangıç basıncı 150 Pa değerini aşmamalıdır. Bu değeri aşan 
filtrelerde; 
 

- fazla hava debisi, 
- projede filtrelerin küçük seçilmesi, 
- hatalı filtre seçimi (filtre medya yüzeyinin küçük olması) 

 
ihtimalleri olduğu düşünülebilir. Filtre imalatçı verilerinden alınan hava hızı - basınç diyagramı 
yardımıyla hava debisi hesaplanarak, ölçülen hava debisi ile karşılaştırılabilir. Bu karşılaştırma 
ölçümlerin ya da imalatçı verilerinin sağlıklı olup olmadığı konusunda bir doğrulama olanağı sunar. 
 
Filtre kirlenme/değişim basıncı nominal debide yaklaşık olarak başlangıç basıncının 2 (iki) katı olarak 
kabul edilebilir. 
 
NOT: Standartlara uygun bir hijyenik klima santrali kullanılması durumunda hepa filtre ömürleri 5 yıla 
kadar çıkabilmektedir. Filtre direnci ölçüm prosedürünün yerleşmesi, hepa filtrelerin bilinçsizce 6 (altı) 
ay’a kadar inen hatalı değiştirme sürelerini engelleyerek milli ekonomimize katkı sağlayacaktır.  
 
 
 
9.  ODA İÇERİSİNDE SES BASINÇ SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLMESİ 
 
 
9.1  Kullanılan Ekipmanlar 
 
Kalibrasyon tarihi 1(bir) yıldan eski olmamak kaydıyla; ses ölçüm cihazı, 
 
 
9.2  İşlemler 
 

Teste başlamadan klima santralının nominal işletme şartlarında çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. 

TAV koruma alanının orta merkezinde, yer seviyesinden itibaren 1,75 m. yükseklikte ses ölçümü 
yapılır. 

Test periyodu ≤ 12 ay. 
 
 
9.3  Gereklilikler 
 
Sınıf 1a ve 1b odalarda ses seviyesi 48 dB(A) değerini aşmamalıdır. 
 
 
 
10.  ODA SICAKLIĞI ÖLÇÜMÜ 
 
 
10.1  Kullanılan Ekipmanlar 
 
Kalibrasyon tarihi 1(bir) yıldan eski olmamak kaydıyla; yüksek hassasiyetli proba sahip termometre, 
 
 
10.2  İşlemler 
 
Teste başlamadan klima santralının nominal işletme şartlarında çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. 
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Oda içerisinde, hava dağıtım difüzörü izdüşümü alanından uzakta, eşit mesafede 4(dört) nokta 
belirlenerek, duvardan 0,5 m uzaklıkta olmak üzere yer seviyesinden itibaren 1,5 m. yükseklikte 
sıcaklık ölçümleri yapılır ve ortalama oda sıcaklığı hesaplanır. 
Test periyodu ≤ 12 ay. 
 
 
10.3  Gereklilikler 
 
Sınıf 1a ve 1b odalarda, oda sıcaklık ayarına bağlı olarak 19°C ila 26°C arasında olduğu 
ispatlanabilmelidir. 
 
 
 
11.  BAĞIL NEM ÖLÇÜMÜ 
 
Mutlak nemlilik miktarları ısıtmada minimum ve soğutmada maksimumdur. Yüksek dışsal nem 
durumunda, yılda birkaç gün maksimum mutlak nemliliğin aşılmasına izin verilebilir. Ameliyat 
nedenleriyle sabit bir nemlilik aralığının gerekli olduğu yerlerde bu, uygun tesisat teknolojisi 
kullanılarak başarılabilir 
 
 
11.1  Kullanılan Ekipmanlar 
 
Kalibrasyon tarihi 1(bir) yıldan eski olmamak kaydıyla; yüksek hassasiyetli proba sahip bağıl nem 
ölçme cihazı. Ölçüm hassasiyeti +/-%1 
 
 
11.2  İşlemler 
 
Teste başlamadan klima santralının nominal işletme şartlarında çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. 
 
Oda sıcaklığının kararlı hale gelmiş olduğundan emin olunmalıdır. 
 
Oda içerisinde, hava dağıtım difüzörü izdüşümü alanından uzakta, eşit mesafede 4(dört) nokta 
belirlenerek, duvardan 0,5 m uzaklıkta olmak üzere yer seviyesinden itibaren 1,5 m. yükseklikte bağıl 
nem ölçümleri yapılır ve odanın ortalama bağıl nem değeri hesaplanır. 
Test periyodu ≤ 12 ay. 
 
 
11.3  Gereklilikler 
 
Mutlak nemlilik miktarları ısıtmada minimum ve soğutmada maksimumdur. Yüksek dışsal nem 
durumunda, yılda birkaç gün maksimum mutlak nemliliğin aşılmasına izin verilebilir. Ameliyat 
nedenleriyle sabit bir nemlilik aralığının gerekli olduğu yerlerde bu, uygun tesisat teknolojisi 
kullanılarak sağlanılabilir. 
 
 
 
12. ODALAR ARASI HAVA AKIŞININ GÖRSELLEŞTİRİLMESİ 
 
 
12.1  Kullanılan Ekipmanlar 
 
Akışın görselleştirilmesi için drager tüpü. 
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12.2  İşlemler 
 
Odalara açılan bütün ulaşım kapıları kapalı tutulacaktır. Bundan sonra kapılar birbiri ardına içerisinden 
test aerosolünün akış borularıyla 3 konumda (kapının üst kenarından 10 cm aşağıda, alt kenarından 
10 cm yukarıda ve kapı merkezinde) verilebileceği şekilde 1 cm’ lik bir boşluk yaratacak biçimde 
açılacak ve akış yönleri kayda geçirilerek belgelendirilecektir. İkinci kapı yukarıda açıklandığı biçimde 
test edilirken, test edilen ilk kapı kapatılacaktır.  
 
Bu okumaların sonuçları veri-yaprağına kaydedilir. 
 
Test periyodu ≤12 ay olup tesisin hijyen uzmanı ile uyuşma sağlanarak işletmenin kendisi tarafından 
da yapılabilir  
 
 
12.3 Gereklilikler 
 
Ameliyat odasına parçacık-yüklü havanın girmesini önlemek üzere (örneğin dış çevreye olan açıklıklar 
ve tesisat boşlukları arasından), her ameliyat odası çevreye (yani bütün komşu odalara) göre yüksek 
basınçta tutulmalıdır. Her giriş kapısında, test aerosolünün akış doğrultusu, daha temiz olan 
alanlardan nispeten kirli alanlara doğru olacaktır. 
 
 
 
 
13.  TAV ÇIKIŞINDAKİ HAVA AKIMI DAVRANIŞININ GÖRSELLEŞTİRİLMESİ 
 
Aşağıda açıklanan akışın görselleştirilmesi, genelde sırasıyla sistem testinden, türbülans şiddetinin 
ölçülmesinden, koruyucu etkinin belirlenmesinden önce gerçekleştirilecek ve aşağıda verilen 
gereklilikler doğrulanacaktır. Aşağıdaki gerekliliklerden sapmalar, bir resim veya video belgelendirmesi 
ile saptanmalıdır. 
 
 
13.1  Kullanılan Ekipmanlar 
 
Bunun için, görüntülü veya video biçiminde belgelendirilebilecek nitelikte ve sürekli aerosol üreten 
aerosol üreteçleri gereklidir (örneğin m 3 de >109  adet ≥ 0,5 μm parçacık üreten). 
 
NOT: Duman boruları, üretilen aerosol parçacıklarının yeterli olmaması nedeniyle uygun değildir. 
 
 
13.2  İşlemler 
 
Daha önceden yerleştirilen bir lamba/uydu, laminar akışın bu bozucu etkiden etkilenmeyeceği biçimde, 
yanal olarak değerlendirilecek olan koruma alanının dışına çıkartılmalıdır.  
 
Aerosol üreteci çalıştırıldıktan sonra, TAV çıkışının altındaki dışa akış davranışı belirlenir. Bu amaçla, 
test aerosolü dolambaçlı biçimde ve yatay olarak lamine edicinin 30 cm altından, test aerosolünün 
üniform, laminar dağılımının görsel yoldan izleneceği şekilde verilir.  
 
Test aerosolünün dağılımı ve akış doğrultusu, verilen aerosolün aşağı doğru en az 1,2 m yüksekliğe 
laminar biçimde çökme yapıp yapmadığı gözlemlenir.  
 
Eğer çıkış akımı davranışında herhangi bir yerel bozulma yada herhangi bir türbülans ortaya çıkıyorsa, 
bunlar tekrarlanan kontrol yüklemeleri yoluyla ölçülür ve türlerine ve kapsamına göre belgelendirilir. 
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13.3  Gereklilikler 
 
Aerosol sisi üni-form bir çıkış akışı sergilemelidir. Laminar tavan çıkışının altındaki test aerosolünün 
akışında bozulmalar ya da homojensizlikler meydana gelmemelidir. (lamba çevresinde olanlar da 
dahil)  
 
Eğer akışta bozulmalar söz konusu ise koruma etkisinden söz edilemeyeceğinden doğrulama olumsuz 
sonuçlanır ve testlere son verilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  AMELİYAT LAMBALARI / UYDULARI ALTINDAKİ HAVA AKIŞI DAVRANIŞININ 

GÖRSELLEŞTİRİLMESİ, 
 
Aşağıda açıklanan akışın görselleştirilmesi, genelde sırasıyla sistem testinden, türbülans şiddetinin 
ölçülmesinden, koruyucu etkinin belirlenmesinden önce gerçekleştirilecek ve aşağıda verilen 
gereklilikler doğrulanacaktır. Aşağıdaki gerekliliklerden sapmalar, bir resim veya video belgelendirmesi 
ile saptanmalıdır. 
 
 
14.1  Kullanılan Ekipmanlar 
 
Bunun için, görüntülü veya video biçiminde belgelendirilebilecek nitelikte ve sürekli aerosol üreten 
aerosol üreteçleri gereklidir (örneğin m 3 de >109  adet ≥ 0.5 μm parçacık üreten). 
 
NOT: Duman boruları, üretilen aerosol parçacıklarının yeterli olmaması nedeniyle uygun değildir. 
 
 
14.2  İşlemler 
 
Odanın üç ekseni çevresinde döndürülmüş lambalar/uydu lambalar, lamba merkezi bağlamında ışık 
düzlemi 45º eğik olmak üzere aşağıdaki biçimde konumlandırılacaktır: (lambaların çevresinde 
döndürülebileceği yarı-küredeki üç oda ekseninin kesişme noktası)  
 
- Lamine edicinin iz düşüm alanında lamba merkezi her durumda dış kenardan >100 cm olacak 
biçimde  
 
- Eğer lamine edici iki veya daha fazla bölüme ayrılmışsa, lamine-edici çubukların bir tarafında 
 
Bundan sonra, lambaların merkez noktaları ve çevreleyen 120x120 cm ölçme dilim karesi(grid) (5x5 
noktaya kaşı gelir) mavi renk kullanılarak markalanır. 
 
Aydınlatma şiddetini 75 000 lux’e ayarladıktan sonra, (lambadan 1 m uzaklıkta ölçülür)  lambanın 
maksimum çalışma sıcaklığına erişene kadar ısıtılması gerçekleştirilir ve aerosol üreteci çalıştırılıp, 
laminar tavan çıkışındaki hava akış profilinin davranışı belirlenir. Bu amaçla, aerosol dağılımının akış 
doğrultusunda gözlenebileceği biçimde test aerosolü ameliyat lamba/uydusunun 50 cm altından verilir.  
Aerosol dağılımı ve akış yönü, lambanın altında ve üstünde  bir kaldırma etkisi (besleme akımına göre 
hava akımının tersine dönmesi anlamında) olup olmadığı bağlamında gözlemlenir. Tekrarlanan kontrol 
yüklemeleri sırasında bir kaldırma etkisi gözlenirse bu, belge haline getirilecektir.  
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14.3  Gereklilikler 
 
Test aerosolü, ameliyat lamba/uydu’ları yoluyla üniform bir akış sergileyecektir. Hiç bir 
konumlandırmada ters akım yönü (kalkış etkisi) belirlenmeyecektir.  
 
 
 
 
15.  KORUNMUŞ ALANDAKİ PERDELEME ETKİSİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ 
 
Aşağıda açıklanan akışın görselleştirilmesi, genelde sırasıyla sistem testinden, türbülans şiddetinin 
ölçülmesinden, koruyucu etkinin belirlenmesinden önce gerçekleştirilecek ve aşağıda verilen 
gereklilikler doğrulanacaktır. Aşağıdaki gerekliliklerden sapmalar, bir resim veya video belgelendirmesi 
ile saptanmalıdır. 
 
 
 
 
15.1  Kullanılan Ekipmanlar 
 
Bunun için, görüntülü veya video biçiminde belgelendirilebilecek nitelikte ve sürekli aerosol üreten 
aerosol üreteçleri gereklidir (örneğin m 3 de >109  adet ≥ 0.5 μm parçacık üreten). 
 
NOT: Duman boruları, üretilen aerosol parçacıklarının yeterli olmaması nedeniyle uygun değildir. 
 
 
15.2  İşlemler 
 
Korunmuş alanın dışında, test aerosolü ameliyathanenin dört kenarından yer seviyesinin 1,20 m 
üstünden ve TAV çıkışı dış kenarının 0.80 m uzağından verilir. 
 
 
15.3  Gereklilikler 
 
Korunmuş alana herhangi bir görünür test aerosolü girişi olmadığı ispatlanmalıdır.  
 
 
 
 
16.  TÜRBÜLANS DERECESİNİN ÖLÇÜLMESİ (Koruyucu Etkinin Belirlenmesine Alternatif 

Olarak Yapılabilir) 
 
Başarılı bir sistem kalifikasyonu ve 13,14 ve 15 maddelerde bahsedilen akış görselleştirilmesindeki 
gerekliliklerin karşılanması bu ölçüm için gerekli ön koşullardır. 
 
Steril biçimde filtre edilmiş hava laminar tavan çıkışındaki lamine ediciden düşey olarak çıkarak 
yüksek türbülans şiddetlerine ulaşmadığında (max. % 20 veya daha az), ameliyathanenin çevresinden 
giren maddelerle kirlenme etkili biçimde önlenir. Ayrıca, ameliyat ekibi tarafından yayılan bakteri ve 
parçacıklar belirlenen akış yollarında etkili biçimde ortamdan uzaklaştırılır. Korunmuş alanın tümünde 
türbülans şiddeti ölçümü, hem teknik hem de zaman açısından koruyucu etkinin kanıtlanmasında etkili 
bir yöntemdir.  
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16.1  Kullanılan Ekipmanlar 
 
Kalibrasyon tarihi 1 (bir) yıldan eski olmamak kaydıyla; 
 
Turbulans-ilişkili hız ölçümü için yönden bağımsız bir hız ölçüm sistemi kullanılmalıdır. Ortalama alma 
süresi en az 100 saniye olmalı ve her saniyede bir ölçme yapılmalıdır. Nihai sonuçların & 63’ünün (t 
63) gösterileceği probların tepki süresi,  p<0.2 s olmalıdır. Hız ölçerin hata miktarı ±%5’den fazla 
olmamalıdır. 
 
 
16.2  İşlemler 
 
Verilen test noktalarının her birindeki ölçme duyarlılığı cihazın üreticisi tarafından önerilen aralıklarda 
kontrol edilecektir. Verilen test noktalarının her birinde türbülans şiddeti, ardışık iki çift belirlemenin 
ortalama değerinden belirlenecektir(yer seviyesinin 1,2 m üstündeki ölçme düzleminde). Bunu yapmak 
için hava akımına dik yerleştirilen problar, ikinci ölçme çifti için ölçme düzleminde daha önceki çift 
ölçümdeki konumlarına 90º açıyla yerleştirilecektir.  (bakınız Şekil 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testin yapılmış çalışma hallerinin bütün parametreleri ve parametre kümeleri, test sonuçlarını da 
içeren bir test protokolü ile belgelendirilecektir. 
 
Ölçme ve Test Konumlarının Markalandırılması  
 
Sistem testinde olduğu gibi, kabul testinde de renkli markalama yapılır ve TAV çıkışı altında yardımcı 
ve test noktaları olarak belirlenir. Aşağıdaki örnekte, lamine-edicinin boyutları 3.2x3.2 m ve korunmuş 
alanın boyutları 3.0x3.0 m’ dir. Burada kullanılan renkler örnektir.  
 
Lamine edicinin dört köşe noktası birer dikme indirilerek test odası veya ameliyathane döşemesine iz-
düşürülür ve yardımcı test noktaları olarak kırmızıyla işaretlenir. Diğer lamine edici biçimleri(oval, 
yuvarlak, vb) bu şekillerin izdüşümleri maksimum alana sahip olacak biçimde ve benzer yolla iz 
düşürülerek markalanır.  
 
Daha sonra, korunmuş alan test odası veya ameliyathane döşemesi üzerine ikinci dikdörtgeni 
oluşturacak biçimde iz düşürülür ve siyah renkle markalanır.  
 
Yardımcı noktalar olarak kırmızı ile işaretlenmiş noktalar kaldırılabilir.  
 

1. Ölçüm 2. Ölçüm 

Ölçme noktası

TU – Ölçme probu 

Şekil 1.Türbülans Derecesi Ölçme Problarının Ölçme Düzleminde 90°Lik Kayma İle Düzenlenmesi 
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Siyah renkte markalanmış noktaların oluşturduğu dikdörtgenin yatay, düşey ve köşegenler 
doğrultusundaki eksenlerinin medyan çizgileri üzerinde şekil portakal-rengi nokta ile işaretlenir.   
Köşegen, yatay ve düşey eksenlerin kesişme noktasına beyaz marka ile işaret konulur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2 TAV Çıkışının Altında Döşemeye İz Düşürülen Test Konumları ve Yardımcı Noktalar; 
(Kırmızı Çizgi: Lamine Edicinin İz Düşümü; Siyah Çizgi: Korunmuş Alanın Dış Kenarı) 

 
Test işlemleri ameliyat ve alet masaları olmaksızın yapılır.  
 
Test konumuna dik olarak sabitlenmiş olan sensör yardımıyla, akış hızı,  sıcaklık ve türbülans şiddeti 
belirlenir (korunmuş alan ve lamba muhafazası için ölçme düzlemi yer seviyesinden 1,2 m yukarıda).  
Bu işlemler test konumlarının ( Şekil 2’ye göre n=17) üzerinde kendinden yapışmalı siyah, portakal- ve 
beyaz renkli olarak markalanmış noktalarda çift ölçmelerin ortalaması biçiminde gerçekleştirilir. 
Korunmuş alanın testinde gereklilikler karşılanmamışsa, o zaman TAV çıkışının işlev testi ayrı bir 
deneyle gerçekleştirilir. Bunun için, tavandan yer seviyesinin 1,0 m yüksekliğine kadar çevresel bir 
akım stabilizatörü geçici olarak yerleştirilir ve türbülans şiddeti testi tekrarlanır. Bu, oda etkileriyle TAV 
etkisini birbirinden ayırmayı olanaklı kılar.  
 
 
16.3  Gereklilikler 
 
16.3.1  Korunmuş Alan İçin 
 
Her test noktasında türbülans şiddetinin ortalama değerleri   (köşe konumları dışında:≤ 20 % 
Her dört köşe noktasında türbülans şiddeti ortalama değerleri: ≤ 30 % 
 
16.3.2  TAV Çıkışı İçin 
 
Her test noktasında türbülans şiddetinin ortalama değerleri   (köşe konumları dışında:≤ 15 % 
Her dört köşe noktasında türbülans şiddeti ortalama değerleri: ≤ 25 % 
 
 

 10 cm 

10 cm 

10 cm 

 10 cm 

 Kırmızı 
çizgi 

 Turuncu çizgi

 Siyah çizgi 
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17.  KORUMA DERECESİNİN BELİRLENMESİ (türbülans derecesinin ölçülmesine alternatif 
olarak yapılabilir) 

 
Koruma derecesinin ölçülmesindeki amaç, korunmuş alana içten/dıştan partikül yükü uygulanmasına 
karşı koruma etkisi hakkında sayısal bir değerleme elde etmektir.   
 
 
17.1  Kullanılan Ekipman 
 
Aerosol üretici, ısı üretici, manken bedenler ve kalibrasyon tarihi 1 (bir) yıldan eski olmamak kaydıyla 1 
cfm (28,3 lt/d) kapasiteli partikül sayım cihazı. 
 
 
17.2  İşlemler 
 
17.2.1. Genel 
 
Başarılı bir sistem kalifikasyonu ve 13,14 ve 15 maddelerde bahsedilen akış görselleştirilmesindeki 
gerekliliklerin karşılanması bu ölçüm için gerekli ön koşullardır. 
 
1a sınıfı bir ameliyathanede koruma etkisinin test edilmesi iki kısımda yapılır. 
 
Önce, aseptik alanın (korunmuş alan), çevreden gelen etkilere (dıştan gelen yüklemelere karşı 
koruyucu etki) karşı yeteri derecede etkili bir koruma sağladığı kanıtlanacaktır.  
 
İkinci kısım testte, test aerosollarının dağıtım konumları değiştirilerek koruyucu alan içerisinde yukarı 
doğru bir kalkış etkisinin olup olmadığı (içeriden yüklemelere karşı koruyucu etki) aranacaktır. Eğer 
koruyucu etki eldeki işlevsel gereklilikleri (performans nitelendirmeleri) karşılamak yönünden düşükse 
bunun nedenleri araştırılacak (örneğin akış görselleştirme) ve giderilecektir.  Uygulanan yöntem, 
standart ölçme işlemlerinden herhangi bir sapma, gözlemlenen herhangi bir özel durum ve olay, tüm 
ölçümler ve sonuçları ile birlikte izlenmek üzere kaydedilecektir.  
 
NOT: Ölçme sonuçlarının değerlendirme ve yorumları ayrı ayrı yapılacaktır. Ayrı ölçme teknikleri ile 
elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yeni konstrüksiyon ve değişikliklerin kabulüne ilişkin 
teknikler hakkında veya içsel (dahili) olarak gerekli hijyen önerileri getirmek hijyen uzmanının 
sorumluluğundadır.  
 
17.2.2  Parçacık Referans Yükü 
 
Koruyucu etkinin değerlendirilmesi için, bütün ölçmelerde yaydığı parçacık yükü aynı şiddette olan ve 
ameliyathanenin döşemesine konumlandırılan, referans parçacık yükü yoluyla, korunmuş alan 
içerisindeki parçacık etkisi değerlendirilir. [kaynağın dakikada parçacık olarak kapasitesi (P/d)]. Bu 
parçacık referans yükü, içeride bulunan ve örneğin bakteri gibi sabit bir parçacık yayımına sahip olan 
ameliyat personelini simüle eder. Kaynak kapasitesinin sabit olması, her zaman aynı miktarda bir 
referans yük elde edilmesi ve hijyen test sonucunun değerlendirilmesini olanaklı kılar. Parçacık 
referans yükü, odaya altı belirli konumdan giren ve zaman içinde sabit kalan test aerosolü ile 
oluşturulur. Kaynak kapasitesi QRef  (P/dakika), test aerosolünün ölçülen konsantrasyonu (CAer) ile test 
aerosolünün debisinin (Vaer)  debisinin çarpımıyla bulunur. 
 
QRef = CAer . VAer  (1) 
 
NOT:  İdealize edilmiş bir referans olarak, yaklaşık10 m2 lik  (ARef) alanına ve 0.3 m/s lik (vRef) hızına 
sahip bir TAV ünitesine sahip olan bir referans ameliyat odası belirlenir. Referans yükü yoluyla, oda 
zemininde CRef =35,3 106 (106 P/ft3)  parçacık yükü konsantrasyonu üretilecektir. Dezenfeksiyonun 
tanımına göre bir parçacık azaltımıyla (10-5) ölçümlenen ve değerlendirilen ameliyathanede 353 P/m3 
(10 P/ft3) parçacık ölçülebilir.  
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Referans ameliyathanede, parçacık kaynağının gerekli referans kaynak kapasitesi, bu durumda 
aşağıdaki gibi olacaktır. 
QRef = CRef x ARef x vRef 
 

QRef = 35,3 . 106 P/m3 . 10 m2 . 0,3 m/s . 60 s/min 
 

QRef = 6,3 x 109 P/min  (2) 
 
Kaynak kapasitesi bütün ölçmelerde sabit kalmak üzere 6,3 x 109 P/d olacak biçimde ayarlanacaktır. 
Bunu yapmak için, aerosol jeneratörünün zaman içerisinde sabit bir biçimde çalıştırılmasına ve 
aerosol akımı çıkışının belirlenen miktarlarda, oynamalardan hemen hemen arınmış izoterm olarak 
çıkmasına gerek vardır. Çarpımları belirlenen QRef = 6,3 x 109 P/d değerini vermesi koşuluyla farklı CAer 
ve VAer değerlerine izin verilebilir.  
 
17.2.3  Referans Yük, Referans Yük Uyarlaması 
 
Bu yazıda açıklanan referans yükleri ve bunların uyarlamaları bütün ölçmelerde tekrarlanabilen ve 
karşılaştırılabilen sonuçlar üretmek üzere düzenlenmiştir. Ölçülen birimlerin (ameliyathaneler) 
değişebilirliği nedeniyle, ölçülen ameliyathanenin karşılaştırılabilmesi için belirli bir ölçme düzenlemesi 
gereklidir. Ölçmeler sırasında, maksimum güçlerinde çalışan odadaki temel aydınlatma birimlerine ve 
ameliyat lambalarına ek olarak 800 W ısıl çıktıya sahip Şekil 3’ teki gibi konumlandırılmış bir ısıl 
girdiye daha gerek vardır. Bu ısı yükü altı birim içerir (4 adedi ameliyat masasına yanal ve diğer ikisi 
anestezi biriminde; bakınız Şekil 3).  
 
Isı kaynakları birime, bütün model gövde (beden) üzerinde homojen bir yüzey sıcaklığı elde edecek 
biçimde uyarlanacaktır.   
 
Yukarıda verilen üç standart test noktasındaki standart yük uyarlamalı teste yardımcı olarak, klinik 
uygulamadaki (gerçek) tipik yükleme koşulları ve performans nitelemeleri altında (örneğin aletler 
masası, ameliyat masasının değişik konumları, ameliyat ekibi, lambalar, anestezi  ekipmanı vb) test 
yapılmasını isteyebilir. Bu yöntem ayrıca koruyucu etkilerin optimalleştirilmesi için, önceden verilen 
havalandırma ve iklimlendirme koşulları altında konum değiştirerek test yapmak için de son derecede 
uygundur 
 
17.2.4  Dışarıdan Yük Uygulanmasından Önce Koruyucu Etki  
 
Ölçme işlemi, ameliyathanenin içerisinden (background) kirletici parçacıkların girişine karşı bütün 
ameliyathanenin koruyucu etkisine kanıt elde etmek amacındadır. Aksi için anlaşılmadığı sürece, 
standart yükler Şekil 3 uyarınca uyarlanacaktır. 
 
17.2.5 İçeriden Yük Uygulanmasından Önce Koruyucu Etki 
 
Altı aerosol üreticisinden ikisi, Şekil 4’ e göre insan bedeni yerine kullanılan mankenlerin (dummies) 
arasına götürülür. Böylece bu alandaki olası kalkış (hava) etkisi denenmiş olunur.  
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Şekil 3. Dışarıdan Yük Uygulanması Durumu İçin Koruyucu Etki Testinde Standart Yük Uygulaması. 

Örnek Uyarlama Biçimi. Farklı Uyarlama Biçimleri Üzerinde Uzlaşılacaktır.  
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Şekil 4. İçeriden Yük Uygulanması Durumu İçin Koruyucu Etki Testinde Standart Yük Uygulaması.  
Farklı Uyarlama Biçimleri Üzerinde Uzlaşılacaktır 
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17.2.6 Korunmuş Alan Sınırlarının Belirlenmesi  
 
Ameliyathane, referans yük kaynağı ile yüklendiğinde, ölçülebilir parçacık konsantrasyonu korunmuş 
alan sınırlarında dik bir eğri biçiminde yükselir. Manken (beden)’ler, ameliyat lambaları ve aerosol 
üreticileri Şekil 3 te gösterildiği gibi konumlandırılır. Sayma impulslarını sesli uyarılar biçiminde veren 
bir partikül sayıcının uzun probu vasıtasıyla, korunmuş alan dış çevreden “soyutlanabilir” ve döşeme 
kaplaması üzerinde geçici olarak markalanabilir. Bu yapılırken, prob hareketli bir stand üzerine 
yerleştirilir ve hava akımını bozmaksızın yer seviyesinin 1,2 m üzerinde konumlandırılır. Klinik kullanım 
için teslim edilmeden önce, sınırlar döşeme kaplaması üzerine geçici olarak renkli biçimde markalanır.  
 
17.2.7 Koruma Derecesinin Belirlenmesi  
 
Bir temiz-oda partikül sayıcı vasıtasıyla (numune hava çıktısı 28.3 l/d = 1 ft3/min), her bir MX ölçme 
noktasında her biri 1 dakikalık en az on ardışık ölçme yapılacak ve hemen kaydedilecektir. Bu süreç 
içinde eğer bir çevrimsel (cyclic) eğilim görülüyorsa (örneğin kararsız hava silindirleri(roller) nedeniyle)  
bu durumda ölçmeler, çevrim süresine bağlı olarak en az 15~20 dakika devam edecektir. Ölçme 
sisteminin temizliğini belgelendirmek için (bellek etkisinin hariç tutulması amacıyla), prob üzerine 
takılacak sıfır (purge) filtreler kullanılarak gerçekleştirilecek ve düzenli aralıklarla kaydedilecektir. 
Parçacık ölçümlerini değerlendirmek için minimum parça büyüklüğü olarak > 0.5 μm parçacıklar 
kullanılacaktır.  
Gösterme ve yorumların basitleştirilmesi için, korunmuş alanda ölçülen parçacık konsantrasyonları 
yerine korunma derecesi SG’Nin hesaplanması önerilir. Bu, aşağıdaki gibi belirlenir; 
 
SGX = -log ( CX / CRef )   (3) 
 
Burada,  
 
CX    X ölçme noktasındaki parçacık konsantrasyonu, P/m3; 
CRef    referans parçacık konsantrasyonu = 35,3 .106 P/m3. 
 
Her bir Mx ölçme noktasında alınan ölçmelerin ortalama değerinden, eşitlik (3) kullanılarak koruma 
derecesi SG hesaplanacak ve belgelendirilecektir. Minimum koruma derecesi, SGXmin en yüksek tekil 
parçacık konsantrasyonundan hesaplanır ve bu da belgelendirilecektir.  
 
Koruma derecesi değerindeki bir değişiklik, sayıcıdan alınan CX değerindeki bir değişmeye atfedilmesi 
durumunda sabit referans parçacık konsantrasyonuyla ilişki CRef = 35,3 x 106 P/m3 elde edilir.  
 
17.2.8 Koruyucu Etkinin Belirlenmesi  
 
En kötü (sayısal olarak en küçük) yerel koruma derecesi, içten ve dıştan yüklemedeki ameliyathane 
koruma etkisine göre ameliyathanenin koruma etkisini göstermekte kullanılır. Bağımsız bir test 
organizasyonu ile yapılan bağlantı, içten ve dıştan yükleme durumunda koruma etkisinin belirlenmesi 
ile toplam koruma etkisinin belirlenerek tam bir rapor hazırlanmasıyla tamamlanır.  
 
ÖRNEK 
 
Aerosol üreticinin ve toplam test aerosolünün ayarlanması aşağıdaki değerlerle kararlı çalışma 
koşulları için çok iyi gösterilir:  
 
CAer = 7,4 .109 P/m3 (2,1 . 108 P/ft3) 
 
 ve VAer = 0,85 m3/d 
 
(1) eşitliği kullanılarak referans yük kapasitesi hesaplanabilir;  
 
QRef = 6,3 . 109 P/dakika  
 
ve böylece bu işlemin yürürlükteki gereklilikleri karşılanır. 
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Korunmuş alana yerleştirilmiş olan Mx noktasındaki en yüksek ortalama parçacık konsantrasyonu 
33.500 P/m3 (950 P/ft3) olurken tekil ölçme noktasındaki en yüksek parçacık konsantrasyonu 68.800 
P/m3 (1.950 P/ft3) olur.  
 
Eşitlik (3) kullanılarak, koruma derecesi SGX hesaplanır ve tek ondalık haneye yuvarlanır. 
 
SGX = −log (950/106 )  
 
SGXmin = −log (1.950/106)  
 
SGX = 3,02 
 
SGXmin = 2,7 
 
Böylece, ameliyathane en azından 2,7 olmak üzere 3,0 koruma etkisine sahiptir. (koruma etkisi 
ölçülen bütün koruma derecelerinin en düşüğüne karşı gelir)  
 
17.2.7 Gereklilikler 
 
Tüm korunmuş alan için koruma etkisi > 4 (ameliyat lambaları olmaksızın) ya da > 2 (ameliyat 
lambalarıyla) olduğu doğrulanmalıdır. 
 
 
 
 
18.  YENİDEN TEMİZLEME SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 
 
Bu test operasyon esnasındaki havalandırma sisteminin ortamdaki partikül ve mikroorganizmaları 
seyreltebilme etkinliğinin belirlenebilmesi amacı ile EN ISO 14644-3 standardı uyarınca yapılır.  
 
Sınıf 1b (türbülanslı olarak havalandırılan) ve TAV (3,2x3,2 m) hava veriş sistemine sahip olmayan, 
mevcut küçük boyutlu laminar flow ünitelerine sahip odaların temizleme etkinliği bu yolla 
belirlenmelidir. [3], [4] 
 
 
18.1  Kullanılan Ekipmanlar 
 
Boş oda içerisinde havadaki partikül konsantrasyonunu arttırmak için drager tüpü ve kalibrasyon tarihi 
1 (bir) yıldan eski olmamak kaydıyla 1 cfm (28,3 lt/d) kapasiteli partikül sayım cihazı. 
 
 
18.2  İşlemler 
 
Test edilecek boş odanın havası drager tüpünden çıkan test dumanı tüm odaya yayılacak şekilde ve 
partikül konsantrasyonu 353.000 P/m3 (10.000 P/ft3) değerinin üzerine çıkacak şekilde kirletilir.  
 
Partikül sayacının “cycle” değeri 0 (sıfır) değerine getirilerek dakikada 1 ft3 numune alırken dakikada 
birde yazıcı çıktısı verecek şekilde ayarlanır. İzokinetik numune alma probu yerden 1 m yüksekliğe 
ayarlanmalıdır. 
 
İlk ölçüm mutlaka 353.000 P/m3 (10.000 P/ft3) değerinin üzerinde başlatılmak kaydıyla ölçümleme 
işlemi başlatılır. Ölçüm süresi boyunca izokinetik numune alma borusu kullanılarak ölçümü yapan kişi 
ve ölçüm cihazı test edilen odanın dışında olmalıdır.  
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18.3  Yeniden Temizleme Süresinin Hesaplanması 

tr = t353.000 - tm 

tr  : dakika olarak Yeniden Temizleme Süresi 

t353.000 : 353.000 P/m3 (10.000 Partikül / ft3) ‘ın üzerinde en son partikül sayım zamanı  

tm : kendisinden sonraki ölçümlerin bu sınırdan düşük olduğu ek bir koşulla belirlenmiş olan hava 
için kabul kriterinden düşük ilk ölçüm süresi. Eğer sonraki ölçüm bu değerden düşük değilse, 
tekrarlanan biçimde bu sınırın altında kalan ilk ölçüm zamanı alınır. 

 
18.4  Gereklilikler 
 
Parçacık konsantrasyonunun 25 dakika içerisinde % 99 azalmalıdır. Yani hareketsiz konumda 25 
dakika içerisinde maksimum parçacık konsantrasyonu 3.500 Partikül / m3 (100 Partikül / ft3) değerinin 
altında ölçülmelidir. 
 
 
 
 
VERİLECEK DÖKÜMAN 
 
• İşletmecinin tanımı ve imzası 
• Test tarihi (-leri)  
• Malzeme özellikleri (tanımı) 
• Kullanılan ekipman ve ölçme aletlerinin tanımı 
• Kullanılan tüm test ve ölçü aletlerinin güncel kalibrasyon belgeleri  
• Her filtre /difüzör için sızdırmazlık test sonuçları  
• Filtre tanımı ile ilgili tam ve açık plan  
• Test sırasında odalar arasındaki fark basıncı ve hava yönleri, bunların bir plan üzerinde 

gösterilmesi 
• Partikül Sayım noktalarının bir plan üzerinde gösterilmesi 
• Test koşullarının belirtilmesi: “as built”, “at rest”, yada  “operational” 
• Numune alma noktalarından her birinden alınan hava hacmi  
• Partikül sayıcı(lar) dan alınan ham veriler 
• Yeniden temizleme süresi ile ilgili sayım yerlerinin bir plan üzerinde gösterilmesi 
• Her bir numune alma noktasına ait yeniden temizleme süresinin hesabı  
• Yürütülen testlerin durumu 
• Testlere ilişkin yorumlar  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Ülkemizde TAV (düşük türbülanslı hava veriş) sistemleri henüz yaygınlaşmadığından mevcut 
sistemlerin etkinliği ekseriyetle “Yeniden temizleme süresi testleri” ile belirlenmelidir. Boş alanda 
çoğunlukla hepa filtre altından partikül sayımı yapılması şeklinde devam eden test süreçlerine 
müsaade edildiği müddetçe mesleki sektörümüzün hatalarının farkına varamayacağı, dolayısıyla 
gelişerek sağlık tesislerinde sağlanması gereken yüksek hijyen koşullarına hizmet edemeyeceği 
ortadadır. 
 
Ülkemizde, steril alanlarda kurulu olan havalandırma sistemlerinin doğrulaması amacıyla asgari olarak 
aşağıda özetlenen performans testleri hayata geçirilmelidir.  
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1.  Oda başına besleme havası debisinin ölçülmesi 
2. Odalar arası hava akış yönlerinin tespiti ve basınç farkının ölçülmesi 
3. Hava kanalları sızdırmazlık gerekliliklerinin kanıtlanması 
4. Hepa filtre sıkılık testi ve sızdırmazlık testleri (filter integrity test) 
5. Sınıf 1 odalarda, asma tavan arasında odaya göre fazla hava basıncının oluşmadığının 

kanıtlanması 
6. Hepa filtrelerin nominal çalışma debilerinde basınç kayıplarının ölçülmesi 
7. Oda sıcaklığı ölçümü 
8. Bağıl nem ölçümü 
9. Her türlü boyuttaki laminar tavan çıkışındaki hava akımı davranışının görselleştirilmesi ve hız 

dağılımının ölçülmesi 
10. Laminar tavan besleme hava sıcaklığının ölçülmesi ve oda sıcaklığından 1K ila 3K arasında 

daha soğuk olduğunun ispatlanması, 
11. Yeniden temizleme sürelerinin belirlenmesi. 
 
Sıralanan testlerin düzenli olarak ve 1 (bir) yıllık periyotlar halinde tekrarlanması gerekmektedir. 
 
(Her filtre değişiminin hemen ardından hepa filtre sızdırmazlık testi uygulanması önerilir, hepa filtre 
değişimi olmaması durumunda filtre ömrünün olumsuz etkilenmemesi bakımından sızdırmazlık 
testlerinin 2 (iki) yılda bir yapılması önerilir.) 
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AMELİYATHANELERDE BASINÇ VE HAVA AKIŞI 
UYGULAMASI 

 
 

Celalittin KIRBAŞ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, tesisat mühendisliğinde önemli bir yeri olan temiz odalarda, odalar arası hava akışını 
sağlamak için gerekli akış basıncının kontrol edilmesi ve bu basınca etki eden faktörlerin irdelenmesi 
amaçlanmaktadır. Temiz oda örneği olarak rutin cerrahi operasyonlar kapsamındaki batın bölgesi 
müdahalelerinin yapıldığı aseptik özellikte türbülans akışlı bir ameliyathane ele alınarak, ameliyathane 
ile komşu bölümler arasında temiz -az kirli - kirli sıralamasına uygun hava akışının oluşturduğu akma 
basıncı; genel gaz kanunları ve benzer şekilde farklı basınç bölgesi oluşturmaya dayanan “Duman 
Kontrol Yöntemi Basınçlandırma” prensiplerinden faydalanılarak basit hesap yöntemleriyle 
açıklanmaya çalışılmıştır. Özellikle cihaz uygulamalarından sonra debi, basınç, toz, partikül ve 
mikroorganizmaların istenilen değerlerdeki test ve ölçümleri ile komşu alana arzu edilen hava 
sızmasının sadece teorik hesaplamalarla sağlanamayacağı, bu konuda göz ardı edilen, kapı, duvar, 
döşeme, pencere gibi yapı elemanları ile havalandırma kanalları, menfezler, damperler, mekanik ve 
medikal gaz tesisat boruları, elektrik boru ve armatürleri ile diğer cihaz bağlantıları gibi tesisat 
donanımlarının da dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır. Bu bileşenlerin montajları esnasında 
bırakılan döşeme/duvar birleşim yerlerindeki boşluklar ile sonradan oluşan çatlak ve yarıkların pozitif 
basınç oluşturulmasında ne derece önemli ve etkili oldukları örnekleriyle ortaya konulmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, temiz oda, basınç farkı, pozitif basınç, kapı boşluğu, hava sızıntısı. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to provide the air flow between clean rooms that is an important issue 
about systems engineering and  to control pressure required and to research the factors affecting 
pressure. 
 
As a example of clean room, a surgical operation room with asceptical turbulance air flow has been 
analysed.  
 
Flow pressure between operation room and other rooms that are next to operation room has been 
examined regarding to clean, less dirty and dirty categories; general gas law and smoke control by 
pressurisation method has been used in calculation of flow pressure. 
 
It has been seen that teorical studies of volume, pressure, dust, particule and microorganism tests are 
not sufficient and in addition to these teorical calculations, air pressure leaking out of cracks and 
spaces of structure components as door, wall, floor, window and air canals, dump body, mechanical  
medical and electrical pipes and other instruments has been analysed. 
 
It has been shown in examples that these cracks and spaces occuring during assembly are affecting 
positive pressure. 
 
Key Words: Operation room, clean room, pressure difference, positive pressure, door space, air 
leakage  



  __________________________________________ 1262 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Seminer Bildirisi

1. GİRİŞ 
 
Temiz odalardaki hijyen ve steril şartlara ilişkin, debi ve basınç ölçümleriyle, partikül testlerinde 
istenilen basınç değerinin sağlanmasında sıkıntılar yaşandığı, hatta; bazen tasarım değerlerine bile 
ulaşmanın güçlüğü dile getirilmektedir. Hâlbuki basınç bölgelerini oluşturmada, yalnızca doğru tasarım 
değerleri ile o değerlere uygun cihaz seçimi yeterli olmamakta, bu tür bölgelerdeki olumsuz basınç 
düşümünde önemli bir etkiye sahip yapı elemanları ile tesisat donanımlarının sebep olduğu hesapta 
olmayan hava kaçakları gözden kaçırılmaktadır. 
 
Steril alan oluşturulmasında, çeşitli meslek grupları bilinçli veya farkında olmaksızın olayın çok önemli 
safhalarında yer almakta, ancak; sorunların çözümü yalnızca mekanik sistemle işletme şartlarında 
aranmaktadır. Halbuki, bir steril bölümün kurulması kadar, korunmasının da bir o kadar hayati 
derecede önemli olduğunun paydaş tüm meslek gruplarınca bilinmesi gerekmektedir. 
 
Bir steril hacimde mekanik tasarım, mimari tasarım, malzeme seçimi ve montaj usullerinin hepsi aynı 
derecede önem ve hassasiyete sahip, her biri birbirinin fonksiyonunu tamamlayan sistem unsurlarıdır. 
Ancak, uygulamada bu unsurların sadece kendi fonksiyonlarını yerine getiren: Örneğin; kapının girip 
çıkıldığı, elektrik priz ve anahtarlarının sadece aç kapat görevi gibi doğal fonksiyonlarıyla 
değerlendirilmeleri sonucunda, steril bölge koşullarına etkileri dikkate alınmadığından, ortaya çıkan 
sorunların çözümü de doğru yapılamamaktadır. Bunların gerek üretim safhasında, gerekse montaj 
yöntemlerinden kaynaklanan boşluklarının, pozitif basınç meydana getirmedeki etkisi ile mekanik 
tasarımın başarısına olan katkısını bilmeden doğru sonuca ulaşmak mümkün değildir. 
 
Sorunun çözümünde, esas ihtiyaç kaynağı olarak hijyen ve steril şartların zorunluluğu, bunları 
sağlamaya yönelik uygun mühendislik ve mimari tasarımlar, malzeme seçimi, yapım ve işletme 
süreçleri ana etmenler olarak ortaya çıkmaktadır. 
 
 
 
 
2. STERİL BÖLÜM VE GEREKÇELERİ  
 
-Belirlenmiş değerlerin üzerinde toz, partikül ve mikroorganizma bulunmasını kısıtlamak. 
-İstenmeyen mikroorganizma ve benzeri canlıların üremesine engel olmak. 
-Enfeksiyon riskine karşı hasta ve operasyon ekibinin sağlık güvencesi ile operasyon başarısının 
devamının sağlanması. 
-Operasyon cihaz ve donanımlarının depolanması, taşınması ve hazır bulundurulmasında gerekli 
hijyen ve steril koşulların oluşturulması.  
 
 
 
 
3. YAPININ ÖNEMİ 
 
-Öncelikle hastanelerin tasarım ve işletme süreçlerinde, herhangi bir yapı değil yaşayan bir 
mikroorganizma olduğunun kabul edilmesi. 
-Hava, insan ve eşyaların, içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye taşıyıcı rollerinde toplum sağlığı 
açısından hastanenin yeri ve öneminin bilinmesi.  
 
 
 
 
4. STERİL HACİMDE TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ 
  
-Dezenfeksiyon ve steril amaçlı uygun arındırılmış havalı klima sistemini tasarlamak. 
-Yapının bütününde genel olarak hijyen ve belli bölümlerde steril koşulların korunması. 
-Uygun hava debisi ile ortam basıncını ve farklı basınç bölgelerini gerçekleştirmek. 
-Termik konfor şartlarını tesis etmek.  
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-Oluşan kötü koku ve biriken anestetik gaz konsantrasyonunun azaltılması ve dışarı atılmasını 
sağlamak. 
-Hastanenin mimari tasarım aşamasından itibaren mimari yerleşimin; hijyen koşullara, mekanik 
donanımın yapıya uyumunun sağlanmasında tüm paydaş mesleklerle ortak bir çalışma içerisinde 
bulunulması, temel görevlerdendir. 
 
 
 
 
5. FARKLI BASINÇ BÖLGESİ 
 
Temizlik sınıfı veya fonksiyon yönünden farklı bölümlerin iç hava kalitelerinin birbirlerine karşı 
korunması hava akışının yönlendirilmesi ile sağlanmaktadır 
 
Klima sistemleri tasarlanırken üfleme / egzoz hava debilerinin uygun şekilde ayarlanması ile odalarda 
pozitif / negatif / nötr basınçlı bölgeler oluşturulur ve aradaki debi farkı önceden belirlenmiş menfez, 
kapı v.b yollarla tahliye edilir.  
 
Basınçlı bölge bileşenlerini: Debi, hava akış yönü, sızdırma alanları ve akış basıncı oluşturur. 
 
Ana prensip olarak, normal operasyon odası çalışma şartlarında tüm açıklıkların zorunlu haller dışında 
kapalı tutulmaları esas alınarak; kapı ve pencereler kapalı halde iken; kapı kasası-duvar birleşimi, kapı 
kanatları-kasa arasındaki alt, üst ve yan boşluklar ile kanatlar arası kapanma boşlukları ve benzer 
boşlukları kapsayan pencerelerin çevre boşluklarından sızmasına izin verilen hava yardımıyla istenen 
basınç farkı sağlanır. 
 
Farklı basınç bölgelerini belirleme kriterleri olarak: Odalar arası hava akışı “hijyenik nedenlerden 
dolayı yalnız yüksek dereceli şartlar gerektiren mikroorganizmasız odalardan, normal şartlar gerektiren 
mikroorganizmasız odalara doğru olabilir” genel prensibinden hareketle; hava akış yönüne göre; temiz 
mahallerde pozitif (+), az kirli mahallerde nötr (±), çok kirli mahallerde negatif (-) basınç bölgeleri 
oluşturulur. Ameliyathane örneklemesi yapılırsa; septik bir ameliyathanede nötr (±) veya aşırı 
enfeksiyonel durumlar söz konusu ise negatif (-), aseptik ameliyathanelerde pozitif (+) basınç bölgeleri 
olması gerekir.  
 
 
5.1 Pozitif Basınç Bölgesi Uygulaması 
 
Tasarım sürecinde prensip olarak: Üfleme havasının belirlenen bir oranı egzoz havası olarak ayrılıp, 
geriye kalan havanın ameliyathanede meydana getirdiği iç basınç sayesinde, oda ile komşu hacim 
arasında arzu edilen basınç farkının oluşması için; bu havanın kapı aralıkları, pencere v.b olası 
açıklıklardan kontrollü olarak sızdırılması yöntemiyle iki bölüm arasında pozitif basınç meydana 
getirilir.  
 
Pozitif basınçtaki amaç, basınçlandırılan bölüme komşu bölümden hava girişinin önlenmesi olarak 
özetlenebilir. 
 
Standartlara uygun uygulama örnekleri, tecrübe ve kabullenme verilerine göre genellikle, toplam 
havanın %10-15’i oda havası, %85-90’ı egzoz havası olarak ayrılarak; örneğin; %10 oranı, uygulama 
dilinde %10 (+) pozitif basınçla çalışan ameliyathane olarak adlandırılır. 
 
Buradaki, odada bırakılan %10-15 hava (Rezerv hava): “Ameliyathane ve komşu bölüm arasında 
müsaade edilen sızıntı alanlarından, iki bölüm arasında arzu edilen büyüklükteki basınç farkını 
gerçekleştirmeye yetecek miktarda hava debisi” anlamını ifade eder. 
 
Sızıntı hali; akış yolu olarak kabul edilen yapı elemanlarının kapalı durumda iken kapanma boşluğu, 
yarık, çatlak v.b açıklıklarından komşu bölüme hava geçişi durumudur.  
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Ancak, ameliyathane uygulamalarından görüyoruz ki; doğrudan kabullenme verilerine dayanarak, 
basınç farkı için rezerv edilmiş %10-15 hava miktarının, “akış yolları dikkate alınmaksızın, basınç 
farkını oluşturacak yeterli sızıntı miktarını karşıladığı varsayılarak” sistem tasarımı yapılmakta ve tabii 
ki arzu edilen basınç değerine ulaşmak mümkün olmamaktadır. 
 
Rutin operasyonlar için türbülanslı aseptik bir ameliyathane havalandırma debisi hesabında, DIN 1946 
esasları doğrultusunda min. 1200 m3/h taze hava olmak üzere min. 2400 m3/h toplam hava debisine 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ameliyathane %10 (+) pozitif basınçlı bölge yapılmak istenildiğinde: 2400 m3 
üfleme havasının 2160 m3’ü egzoz edilerek, “akış yolları alanı” hesap edilmeksizin içeride kalan 240 
m3 hava ile basınçlı bölge oluşturulduğu kabul edilmekte ve bu sonucun sağlandığı sanılmaktadır. 
 
Hâlbuki örnek hesaplamalar sonucundan anlaşılacağı üzere, 240 m3 havanın, akış yollarının belirli 
özellikleri taşıması durumunda yeterli olacağı görülecektir. 
 
Her ne kadar %10-15 / 85-90 oranı, prensip olarak tasarım başlangıcı için uygun bir değer olmasına 
rağmen, hesaplama yöntemiyle doğrulandıktan sonra debi oranlarının belirlenmesi doğru olacaktır.  
 
 
5.2 Basınç Değerleri 
 
Tasarım sürecinde sadece teorik bilgilerle değil, ortam özelliği ve mimari yerleşimdeki komşu 
bölümlerin özellikleri dikkate alınarak, tecrübe veya örnek tablolarda belirtilen değerlerde basınç farkı 
seçimi yapılabilir. 
 
Temiz oda basınç fark değerleri için min.10 Pa (US 209B, BS 5295), max.30 Pa (ISO 14644-1) 
değerlerine göre ortalama 15 Pa kabul değeri doğrudan [ 1 ] alınabileceği gibi, tablo.1değerleri de 
doğrudan kullanılabilir veya bölüm özelliği ile mimari yerleşim göz önüne alınarak uygun bir değer 
kabul edilebilir. 
 
Tablo 1. Temiz Odalarda Statik Basınç Fazlalıkları [ 2 ] 

 
Uygulama Statik basınç farkı (Pa) 

Genel Çevresi ile oda arasında 12 Pa minimum basınç farkı 
Temiz oda ile kirlenmemiş bölüm arası Minimum 12 Pa basınç farkı 
Kirlenmemiş bölüm ile az kirlenmiş bölüm arası 12 Pa basınç farkı 
Az Kirlenmiş bölüm ile soyunma mahalleri arası 2,5 Pa basınç farkı 
 
 
 
 
6. AKIŞ YOLLARI 
  
Klima ve havalandırma sistemlerinde oda içerisinde tutularak, komşu bölümle arasında basınç farkı 
yaratması düşünülen havanın sızdığı yollar akış yolları olarak tanımlanır.  
 
Bir ameliyathane steril klima sisteminde, taze hava alma ağzından itibaren; santral ve kanal 
sızdırmazlığı, kanal hesabında dengeli basınç dağılımı, doğru ve uygun kanal donanımının tesis 
edildiğini kabul edersek, basınçlı bölümdeki olası akış yollarını; kapılar ve kapanma açıklıkları, kapı 
kasası-duvar boşlukları, ameliyathane-hemşire ihzarat ilişkisini sağlayan servis penceresi, 
ameliyathane-kirli koridor ilişkili atık penceresi, duvar veya sıva çatlakları, menfezler, damperler, 
kanallar, mekanik, elektrik ve medikal gaz tesisatı; boru, priz ve armatürlerin döşeme/duvar birleşim ve 
geçiş yerleri ile sıva altı duvar ve döşemeyle doğrudan ilişkili boru, armatür ve diğer cihaz bağlantıları 
gibi tesisat donanımlarını söyleyebiliriz. 
 
Bunlardan, duvar ve sıva çatlaklarının: Bir ameliyathanede hijyen prensipleri nedeniyle olmazsa olmaz 
koşul olan pürüzsüz, her türlü girinti ve çıkıntıdan uzak yapım esaslarına göre kabul edilmeleri zaten 
mümkün değildir. 
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Hava geçişi yoluyla toz v.b madde birikmesinin önlenmesi için asma tavan kaplaması, asma tavan 
boşluğu içerisindeki kanal, menfez, damper ve boruların duvar/döşeme birleşim ve geçiş yerleri, hem 
hijyen hem de montaj usulleri gereği zorunlu olarak sızdırmaz olmalıdırlar.  
 
Bazı ameliyathane mimari tasarımlarında, ameliyathaneden kirli malzemeler ile ameliyat artıklarının 
boşaltıldığı kirli koridor bölümü yer alır. Ancak; pratikte bu temel fonksiyonun yanı sıra, hatta 
çoğunlukla bilinçsiz olarak temizlik malzemeleri veya benzeri işler için tamamen aykırı amaçlarla 
kullanılmaları nedeniyle, kirli koridorun kullanım amacı tamamen işletme anlayışına mahkum 
olmaktadır. Aynı zamanda iki bölüm hijyen koşulları gereği temizlik sınıfları açısından birbirlerine zıt 
değerler taşıdıklarından, hem hava akışının kontrol edilmesinin kolaylığı, hem de sistemdeki herhangi 
bir kesintide tersine hava akışının olumsuz sonuçlarını önlemek için bu bölüm pencereleri sızdırmaz 
olmak zorundadır.  
 
Hemşire ihzarat bölümü (Ameliyat aletleri odası), o anda yapılan operasyon için gerekli steril koşuldaki 
alet ve malzemelerin bulundurulduğu ve ihtiyaca göre parçalar halinde servis edildiği, ameliyathane ile 
eş değerde yüksek yoğunlukta steril koşul gerektiren bir bölümdür. 
 
Ameliyathaneye servis edilen alet ve malzemeler kullanılmaları, hatta hiç kullanılmadan açılmaları 
halinde bile kirli özellik taşırlar. Bu nedenle, bu ve benzer bölümler ameliyathaneye doğrudan açılan 
bir servis penceresi ile bağlantılı ise; ameliyathaneden bu bölüme hava akışı düşünülmesi sakıncalı 
olduğu kadar, operasyon güvenliği açısından da risklere neden olabilme ihtimali mevcuttur. Böylesi bir 
mimari yerleşimde, hava akış yönü ihzarat bölümünden ameliyathaneye doğru veya temizlik sınıfları 
açısından tereddüte yol açacak şüpheler varsa her iki bölümün birbirlerine göre nötr sayılacakları eşit 
basınçta tutulmaları daha doğru olacaktır.  
 
Diğer yandan önemli bir husus; bazen farkında bile olunmayan duvar ve döşemelerdeki elektrik 
anahtar, priz ve duyların etraflarında oluşan çatlak, yarık ve boşlukların gizli akış yolu olmalarıdır. 
 
Armatürlerin bağlandıkları sıva altındaki kablo borularının, bu boruların yerleştirildikleri gelişigüzel 
açılmış kanalların; yuva ve çatlaklarla olan bağlantıları nedeniyle, binanın yatay ve düşey ekseni 
boyunca kalitesi bilinmeyen havayı hastanenin her tarafına ulaştırma imkanına sahip kontrol dışı 
sızıntı yolları oluşturdukları bilinmelidir. Böylesi bir durum, hastanenin bütününü etkisi altına alabilecek 
olası risklere açık olduğundan, duvar ve döşeme üstü elektrik armatür montajları mutlaka akış yolu 
oluşturmaya imkan vermeyen duvar ile yüz yüze olacak şekilde yapılmalıdır.  
 
Anlaşılacağı üzere en önemli ve kontrol edilebilir uygun akış yolu, kapı sızdırma aralıklarıdır. Burada 
bahsedilen kapı boşlukları sadece mimari bir detay değil, basınçlı bölge oluşumuna doğrudan etkili 
unsurlardır. 
 
Göz ardı edildikleri takdirde, çok iyi bir tasarım, hesaplama ve ideal bir montaj yapılmış olsa dahi hayal 
kırıklığına uğrama olasılığının bulunduğu bilinmelidir. 
 
İlke olarak, akış yolunu oluşturacak yapı elemanlarının bilinmesi ve çok kısa süreli, sadece ihtiyaç 
halinde açık tutulmaları zorunludur. Örneğin: Hava akışı kapı aralığından olacaksa, kapı uzun süreli 
açık tutulmamalıdır. Kapıları ve diğer hava geçiş yerleri çok sık açılan hastane bölümlerinde hava 
perdesi oluşturulur. 
 
Akış yolu değerlerinin hesaplanmasında: Projelendirmede tek kanatlı kapı için 100 m3/h [ 1 ] , kapı 
çevresinin her metresi için 20 m3/h hava debisi alınır  [ 2 ]   şeklinde doğrudan hava miktarını referans 
veren yaklaşık ortalama değerlerin yanı sıra, boşluk cinsinden “ yanlarda ve iki kanat arasında en fazla 
2 mm, üstte max. 3 mm, döşemede max. 4 mm olmalıdır” [ 1 ]  tavsiye değerleri tercihe göre 
kullanılabileceği gibi en doğru yaklaşımın, ürün montaj bilgilerine göre gerçek değerinin alınması 
olacaktır.  
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7. HESAPLAMA METODU 
 
Oda iç basınç hesaplarında ideal gaz kanunları ve eşitlikleri, akış havası basınç ve debi hesaplarında 
ise aynı amaca ulaşmak için kullanılan; kapalı kapılar arkasında basınç farkları yaratarak duman 
girişinin önlenmesine yönelik “BS 5588 Part 4”de belirtilen “Duman Kontrolünde Kaçış Yollarının 
Basınçlandırılarak Korunması” esaslarındaki kapı açıklıklarıyla ilgili yöntem ve eşitlikler kullanılmıştır.[ 3 

] Duman kontrolünden farklı olarak akış yolları belirlenirken paralel, seri veya kombinasyonları yerine 
hava akışı prensiplerine göre mimari tasarım ve “6. Bölüm Akış Yollarında” bahsedilen hususlar gereği 
efektif akış alanı olarak ameliyathane kapı çevresi sızdırma alanları kabul edilmiş, elektrik armatürleri 
yarattıkları sonuçlara dikkat çekmek için örnek olarak verilmiştir. 
 
Buradaki amaç; “kapalı bir kapı ile ayrılmış iki ortam arasındaki basınç farkı” zaten veri olarak 
bilindiğinden, oda içerisindeki fazla havanın hesap edilen akış alanından sızarak istenilen basınç 
farkını yaratacak debiyi sağlayıp sağlamadığının kontrol edilmesidir.  
 
Oda iç basıncının tespitinde yararlanılan ideal gaz kanunu eşitlik açılımı: 
 
P V = M R T                                                                                                                                           (1) 
P = Mutlak basınç, ( Pa ) 
V = Gaz hacmi, ( m3 ) 
M = Gaz kütlesi, ( Kg ) 
R = Evrensel gaz sabiti, 287 ( J/Kg-K ) 
T = Mutlak sıcaklık, ( 0K ) 
 
Akış debisi ve basıncı eşitliği açılımı: 
                          [ 3 ] 
Q = 0,83 A P                                                                                                                                     (2) 
Q = Sızmasına müsaade edilen / sızan hava miktarı, debi, (m3/s) 
0,83 Sabit katsayı, boyutsuz 
A = Akış alanı, ( m2 )  (Hava sızmasının sağlandığı iki bölüm arasındaki yapı elemanının sızıntı boşluk 
alanı )  
P = İki ortam arasındaki basınç farkı, ( Pa ) 
 
 
7.1 Örnek 
 
Türbülans akımlı, %10 pozitif basınç bölgesi uygulanan aseptik özellikte rutin cerrahi müdahalelerin 
yapıldığı bir ameliyathanede: 
 
Salon ölçüleri 6 * 6 m, yükseklik asma tavan altından net 3,5 m. 
(Üfleme asma tavan alt seviyesinden yapıldığı için etkin ameliyathane hacmi olarak asma tavan alt 
seviyesi kabul edilmiştir.)  
Ortalama sıcaklık t i ç = 26 0C  nem oranı % 50 RH şartlarındaki havanın yoğunluğu d = 1,173 Kg/m3 
Üfleme havası V ü  = 2400 m3/h, egzoz havası Ve = 2160 m3/h olarak belirlendi. 
Rezerv hava (Odada bırakılan fazla üfleme havası)  ΔV (Q) = 240 m3/h → 0,0666 m3/s 
Hava akış yönü, ameliyathaneden koridora. 
Ameliyathane ve koridor arasında oluşması istenen pozitif basınç farkı  ΔP = +15 Pa (Seçildi) 
Koridor nötr (±) basınç bölgesi. 
Ameliyathane Kapısı : 1,5 * 2,2 m ölçülerinde, sürgülü bir yana açılan tek kanatlı tip. Montajlı halde 
tüm kapı çevresi boyunca 2,5 mm hava sızma boşluğu olduğu üretici bilgilerine göre tespit edildi.  
Kapının dışında herhangi bir akış alanı bulunmamaktadır. 
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Çözüm 
 
1-İdeal gaz kanununa göre üfleme–egzoz havası farkı ile oluşan oda basıncı ( Teorik olarak odadan 
sızma olmaması hali): 
  
P0 ( 6 * 6 * 3,5 ) = 0,0666 * 1,173 * 287 * (273+26)  
P0 = 53,2 Pa 
 
Ameliyathane içindeki şartlandırılmış %10 fazla üfleme havası etkisiyle meydana gelen + 53 Pa oda 
basıncı sayesinde kapıdan oluşacak hava akışı ile oda ve koridor arasında pozitif basınç farkı 
oluşacaktır. 
 
Akış yollarının sadece kapı olması halinde mevcut fazla havanın Q = 240 m3/h (0,066 m3/s) sızması 
durumunda koridor ile ameliyathane arasında ne kadar basınç farkı sağlanır. 
                  
Q = 0,83 A P  
  
A 1 =  2 ( 1,5 + 2,2 ) * ( 2,5 / 1000 ) = 0,0185 m2 

                                                                                                                  
0,066 = 0,83 * 0,0185 * P      → P1 = 18,475 Pa 
18,475 > 15 Pa 
 
Ameliyathane ile koridor arasında olması istenen ΔP = +15 Pa basınç farkını meydana getirmesi için 
gerekli hava debisi: 
                                  
Q = 0,83 * 0,0185 * 15  = 0,059 = 0,06 m3/s → 216 m3/h 
Görüldüğü gibi içerideki mevcut hava miktarı istenen pozitif basıncı sağlamaya yeterlidir. 
 
2- Aynı kapı tipinin, çevresindeki sızdırma boşluğunun ortalama 3,5 mm olması halinde mevcut fazla 
havanın Q = 240 m3/h (0,066 m3/s)  sızması ile oda-koridor arasında ne kadar basınç farkı oluşur.  
 
 A 2 = 2 ( 1,5 + 2,2 ) * (3,5 / 1000) = 0.0259 m2 

                                                        
0,066 = 0,83 * 0,0259 * P  → P2 = 9,426 Pa  
 
Sonuçlardan görüldüğü gibi kapı çevre boşluğunun sadece 1mm arttırılması halinde:  
P1 basıncına göre: 18,475 - 9,426 = 9,049 Pa basınç farkı (yaklaşık yarı yarıya) azalmaktadır. 
 
İstenen basınç farkı ile gerçekleşen basınç arasındaki fark: 15 - 9,4 = 5,6 Pa  
 
Bu sonuca göre sistem, oda ile koridor arasında seçimi yapılan (15 Pa) basınç farkından 5,6 Pa eksik 
basınç farkı ile çalışmaktadır. 
 
0,0259 m2 akış alanından 15 Pa basınç farkı için gerekli hava debisi: 
Q = 0,83 * 0,0259 * 15  = 0,0832 m3/s → 299,72 m3/h = 300 m3/h 
Hesapta olmayan durumlar dikkate alınarak %10 gibi bir kabul katsayısı ile 330 m3/h kabul edilebilir. 
 
Bu durumda: 
15 Pa basınç farkını sağlayacak oda rezerv hava debisine ulaşmak için; ya, debi miktarlarını 
değiştirmek: 
Toplam hava = 2400 + 330 = 2730 m3/h, egzoz havası 2400 m3/h olur, 
 
veya yalnızca egzoz debisini değiştirmek: Toplam hava 2400 m3/h, egzoz havası 2070 m3/h olur, 
 
veya akış yolu alan ölçülerini düşürmeye yönelik kapı tadilatı gerekecektir. 



  __________________________________________ 1268 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Seminer Bildirisi

Ortaya çıkan eksik basınçla çalışma; akış debisine göre kapı aralık ölçülerinin gereksiz şekilde büyük 
olmasının sonucudur. 
 
Tasarım sürecinde, debi değişikliklerinin toplam miktara oranı kabul edilebilir sınırlarda olması halinde, 
örnekte bahsedilen alternatif çözüm yollarından debiye ilişkin uygun seçeneklerden biri tercih edilebilir. 
Ancak, bu tür küçük debi farklılıkları, gerek üfleme ve egzoz kanal ölçülerinin, gerekse fan 
kapasitesinin değiştirilmesinde çözüme yönelik etkili olmayan küçük miktarlardır. 
 
İşletme koşullarındaki bir yapıda ise, çeşitli mekanik tadilatlarla belli bir oranda fan debilerini 
değiştirmek mümkün olsa bile, örneğin filtre kirlenmesi veya değişik bölümlerde olası kanal kaçağına 
benzer durumlar, işletme süreci boyunca eksik basınçla çalışma koşullarını tekrar ortaya 
çıkarabilecektir. 
 
Bu durumda sistemin eksik basınçla çalışmasının telafisi için: Her iki süreçte de cihaz tadilatı veya 
debi değişikliği gibi çözümler yerine, öncelikle gereksiz kapı sızma aralık ölçülerini küçültmek kalıcılığı 
yönünden daha akılcı ve pratik önlem olacaktır. 
 
3- Örnek kapı tipini değiştirerek hasta sevkiyatında pratik olduğu kabul edilen veya alışkanlık 
nedeniyle sıklıkla kullanılan klasik tip iki kanatlı çarpma kapıyla problemin çözümü halinde: 
 
Kapı ölçüleri 1,5 * 2,2 m. kapı altı-zemin döşeme arasında 1,5 cm, kapı üstü-kasa arasında 0,5 cm, 
kasa ve iki yanlar ile iki kanat arasında 1,5 mm boşluk bulunsun. (İdeal montaj şartları varsayılarak 
duvar ile kapı kasası birleşiminde sızmaya sebep olabilecek boşluk olmadığı kabul edildi.) 
 
A 3 = ( 1,5 * 1,5 / 100 ) + ( 1,5 * 0,5 / 100 ) + 3 ( 2,2 * 1,5 / 1000 ) = 0,0399 m2 
 
Mevcut hava debisi ile koridor arasında ne kadar basınç farkı sağlanabilir: 
                                       
0,066 = 0,83 * 0,0399 * P   → P3 = 3,971 Pa   
4 < 15 Pa Mevcut havanın istenilen basınç değerinden eksik basınç farkı yarattığı görülmektedir. 
 
Bu kapının 0,0399 m2 akış alanına göre 15 Pa basınç farkını sağlaması için gerekli hava debisi: 
Q = 0,83 * 0,0399 * 15  = 0,1282 m3/s → 461,7 m3/h 
 
Görüldüğü gibi piyasa ve uygulama koşullarına göre minimum kabul edilebilecek kapı kapanma 
boşluğu ölçüleriyle bulunan 0,0399 m2 akış alanlı iki kanatlı çarpma kapıdan, koridora sızan mevcut 
240 m3 hava debisi ile ancak; yaklaşık +4 Pa basınç farkı meydana gelmekte. Hâlbuki +15 Pa 
değerinde bir basınç farkı oluşturması için min. 462 m3/h hava debisine ihtiyaç bulunmaktadır. 
 
Çeşitli sebeplerle kapı boşluklarını küçültme imkanı olmadığı varsayımıyla debi artışı seçeneğinin 
tercih edilmesi halinde: 
 
2400 m3/h fan debisine, en az 462-240 = 222 m3/h (0,0616 m3/s) debinin ilave edilerek toplam hava 
debisinin: 
2400 + 222 = 2622 m3/h tespit edilmesi gerekmektedir. 
 
Böylesi hallerde, çeşitli kayıp olasılıkları ile fan seçim eğrileri de dikkate alınarak, cihaz kapasitesinin 
3000 m3/h belirlenmesinin uygun olacağı düşünüldüğünde, sadece kapı boşlukları nedeniyle sistem 
yükünde % 25 gibi ( 600/2400 ) gereksiz bir artış söz konusu olmaktadır.  
 
4- Çözüm.1 örneğine elektrik armatürleri açıklık alanlarını ilave ettiğimizde: 
 
Oda içerisinde 15 adet armatür bulunduğunu varsayalım. 
Her bir armatür çevresi 32 cm. 
Her bir armatür ile duvar arasında 0,5 mm boşluk olduğu kabulüyle, akış alanı: 
 
A 4 = ( 0,5 / 1000 ) * 0,32 * 15 = 0,0024 m2 akış alanı çözüm.1 akış alanına ilave edilirse 
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Σ A =  A 1 + A  4  →  0,0185 + 0,0024 = 0,0209 m2  
 
Oda havasına göre basınç farkı: 
0,066 = 0,83 * 0,0209 P  → P4 = 14,475 Pa 
 
Sadece kapı akış yoluyla sağlanan P1 = 18,475 Pa basınç farkı değerinin, 0,5 mm armatür boşluk 
alanlarının ilavesiyle 4 Pa ( ~ %22 ) eksildiği görülmektedir. 
 
Bu durumda Σ A  akış alanına göre 15 Pa basınç farkı için toplam sızıntı havası miktarı: 
Q = 0,83 * 0,0209 * 15  = 0,0671 m3/s → Q = 241,86 m3/h ~ 242 m3/h 
 
Sonuçtan anlaşıldığı gibi minumum düzeyde kabul edilen armatür akış alanlarından sızan havanın: 
242 - 216 = 26 m3/h, %12 oranında artışa sebep olduğu görülüyor. 
 
5- Kapı çevresinin her bir metresi için referans değer olarak verilen 20 m3/h debiye göre örnek.1 kapı 
özellikleri uygulanırsa: 
 
Q = 7,4 m * 20 m3/hm  = 148 m3/h → Q = 0,041 m3/s,  
 
Bu miktar havanın 0,0185 m2 alandan sızması halinde: 
0,041 = 0,83 * 0,0185 * P  → P5 = 7,168 Pa basınç farkı meydana gelir. 
15 – 7,168 = 7,832 Pa eksik basınç oluşur. 
 
0,0185 m2 akış alanı ve 15 Pa basınç farkına göre en az: 
216 – 148 = 68 m3/h ilave hava debisine ihtiyaç bulunmaktadır. 
 
0,041 m3/s hava debisinin 15 pa basınç farkı meydana getirmesi için sızıntı alanı ne olmalıdır? 
0,041= 0,83 * A 5 * 15  → A 5 = 0,01275 m2 
 
Referans verinin kullanılması halinde, çevre uzunluğu 7,4 m olan kapıda 15 Pa basınç farkı için, 
0,01275 m2  sızıntı alanı oluşturacak ortalama kapanma boşluğu: 
 
( 0,01275 / 7,4 ) * 1000 = 1,72 mm olmalıdır.  
 
Tüm kapı çevresi boyunca kapanma boşluğundaki ortalama 2 -1,72 = 0,28 mm’lik fark sistemin 
yaklaşık 8 Pa eksik basınçla çalışmasına sebep olmaktadır.  
 
 
Değerlendirme 
 
Örnek hesap sonuçlarına göre, bir ameliyathane ile komşu bölüm arasında basınç farkı oluşturmak 
için; bu farkı meydana getirecek hava debisi ile basınç değerini tespit etmek yeterli olmamakta. Kapı 
türü ile kapı sızıntı alanlarının doğrudan etkili oldukları, gözle fark edilmesi mümkün olmayan milimetre 
ölçüsündeki boşlukların basınç farkı sonuçlarını ne derece değiştirdikleri çözüm.1, 2 ve 5 örneklerinde 
açıkça görülmektedir. 
 
Çözüm.3’deki mevcut uygulama koşullarına göre düşük sayılabilecek çarpma kapı boşluklarının 
yarattığı sonuç, % 25 gibi hiçte ekonomik olmayan önemli bir debi karşılığına denk gelmektedir. 
Basınç dengesinin debi yoluyla karşılanması halinde ilave sistem yükü nedeniyle yatırım ve işletme 
maliyet artışı kaçınılmazdır. Diğer yandan, zaten çok eksik basınç farkı ile çalışan bu örneğe, farkına 
varılmayan çözüm.4 elektrik armatür boşluklarının da katılması ile oda basıncının negatif değer 
sınırına düşebileceği tahmin edilmelidir. Kalıcı çözüm olarak gereksiz kapı boşluklarının giderilmesi 
tüm bu olasılıkları ortadan kaldıracaktır. 
 
Minimum düzeydeki elektrik armatür açıklıklarından; çözüm.4 örneğinde verilen 0,5 mm gibi; gerek 
fark edilmesi, gerekse önemsenmesi açısından hesaba alınmayan çok küçük bir boşluk değeri, sızma 
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havasına göre önemli sayılabilecek %12 oranında hava kaçağına sebep olmaktadır. Bu tür kaçakların; 
hem basınç dengesi yönünden, hem de yönü belirsiz akış yolları oluşturmaları nedeniyle yapım ve 
işletme aşamalarında mutlaka önlenmesi gerekmektedir. 
 
Çözüm.5’te, 20 m3/h referans değer örnek.1 kapıda uygulandığında; debinin akış alanına göre küçük 
olması nedeniyle tasarım basınç farkını karşılamadığı görülmektedir. 
 
Zira, referans değerler, üretim ve montaj kalitelerinde standartın yakalanmış olduğu deneysel 
sonuçlara göre elde edilmiş verilerdir. Doğrudan bu değerlerin kullanımı ile hem pratik bir yöntem 
izlenmesi, hem de daha az hava miktarı ile tasarım basınç farkını elde etmek mümkün olmasına 
rağmen, özellikle montaj sürecinde kişiye göre kalite standartının değişebildiği ülkemizde, üretim ve 
montaj kalite standartları önem kazanmadıkça, hesapların kontrol ve revize edilmesi gerekecektir. 
 
Hesaplamalardan anlaşılacağı gibi, basınç farkının 15 Pa’dan büyük seçilmesi ve/veya sızıntı alanının 
büyük olması halinde tasarım hava debilerinin yeterli olmayacağı açıkça görülmektedir.  
 
Bu durumda, alışkanlık haline gelmiş; en az 2400 m3/h toplam hava debisinin %85-90’ı egzoz havası 
olarak ayrılıp, geriye kalan %10-15 oranındaki hava ile iç–dış ortam arası basınç farkını sağlamak 
tesadüflere bağlı ve ancak, kapıların belli özellikleri taşıması ile mümkündür. 
 
Hava akışını alışkanlıkların oluruna bırakan kabullenme metodu yerine, gerçek ve uygun akış 
alanlarının belirlenmesi ile hijyen ve steril ortam güvenliği kontrol edildiği gibi verimli kapasite kullanımı 
da sağlanabilecektir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yukarıda bahsedilen ama uygulamada pek dikkate alındığı söylenemeyen akış yollarının hesaba 
katılmaması halinde: İstenilen basınçlı ortamın eksik değerde veya debiye göre büyük akış alanlarında 
negatif değere düşmesi her an gerçekleşebilir olasılıktır. 
 
Böylesi bir durumda, yetersiz basınç farkı ile çalışan sistem tasarımı yapıldığı gibi, temiz zannedilen 
ortamın, işletme şartlarında filtre kirlenmesi, kaçaklar ve benzeri nedenlerle oluşabilecek kayıplar 
yüzünden nötr, hatta daha vahimi negatif basınçlı kirli ortama dönüştüğü unutulmamalıdır.  
 
Bilhassa kapı alt kenarı ile taban döşeme arasında cm ölçeğinde büyük sayılabilecek boşluk bulunan 
kapılar ile istenilen basınç farkını yaratmak mümkün görülmemektedir. 
 
Ülkemizde son zamanlarda temiz odalarda genellikle sürgülü tek yana veya iki yana açılabilen, 
otomatik el veya dirsek temaslı kapı türleri kullanılmaktadır. Bu kapılar basınç dengesi 
sağlanmasından ziyade; çoğunlukla, estetik görünüm, açık kalma sürelerinin ayarlanabilir olması ve 
hijyen açısından doğrudan temas edilmeden açılabilmeleri gibi özellikleri nedeniyle tercih edilmekte ve 
sağlık yapılarında önerilmektedir. Ancak, uygulamada görüldüğü üzere, henüz temiz oda kapısı ile 
herhangi bir yapı kapısının fonksiyon yönünden farklılığının kavrandığı söylenemez. Bahsedilen tercih 
nedenleri önemli olmakla birlikte, hijyenin sağlanması ve korunmasında insan odaklı; kültür, 
alışkanlıklar ve yaşam biçiminin etkili unsur olduğu unutulmaksızın, öncelikle kapının teknik açıdan 
değerlendirilerek steril sistemi tamamlayıcı özelliğinin gözetilmesi ve basınç dengesinin kurulmasına 
katkısı dikkate alınmalıdır. 
 
Bu yüzden, hastane türü yapılarda, mimari projenin kurulması düşünülen mekanik sistem tasarımına 
uygunluğunun yanı sıra, steril bölgelere doğrudan etkisi olan yapı elemanları seçimlerinin de mimar-
mekanik mühendisince ortaklaşa yapılması, üreticilerinde tasarım ve yapım sürecinde katkılarının 
sağlanması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 
 
Sorunun doğru çözümü için, yapının her sürecinde eşgüdümlü olarak: Projenin fikir aşamasından 
itibaren konunun önem ve hassasiyeti hakkında; mekanik mühendisince, mimar başta olmak üzere 
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ilgili tüm disiplinlerle işletme yönetiminin bilgilendirilmesi, yapım aşamasında diğer cihaz ve 
donanımların yerleştirme usullerine müdahale edilerek yönlendirici olunması gerekmektedir. 
 
Son yıllarda hastane enfeksiyonuna bağlı vakaların sıklığı ve boyutu kamuoyunca bilinmekte ve bu 
vakaların sebep sonuç ilişkileri büyük önem taşımaktadır. Tesisat mühendisliği olarak, meslek disiplini 
dışında gözüktüğü sanılan bazı konulara da doğrudan taraf olmanın görevimiz kapsamında olduğu 
bilinmelidir. 
 
Konunun hassasiyeti, tasarım ve uygulama uzmanlığı yanında, en az o kadar da yüksek düzeyde 
işletme kültürü gerektirmektedir. Özellikle hijyenistlerin klasik görev anlayışının ötesinde daha fazla 
bilgi sahibi olmaları ile hastane yönetimlerinin klasik kadro anlayışından çoklu uzmanlık anlayışına 
geçmeleri telafisi mümkün olmayan sonuçları önlemede faydalı olacaktır. 
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ÖZET 
 
Temiz odalar öncelikli olarak hastaneler, ilaç ve gıda üretimi gibi özellikle insan sağlığını ilgilendiren 
konularda olmak üzere; elektronik uygulamalar içerisinde değerlendirilebilecek yarı iletkenler ve 
mikroişlemci yongaları imalatı, optik ürünlerin geliştirilmesi, boyama prosesi ve çeşitli savunma 
sanayisi uygulamaları için kurulmakta ve kullanılmaktadır. Bu çalışmada temiz oda standartları 
hakkında genel anlamda bilgi verilmiş, temiz oda klima sistemleri tanıtıldıktan sonra validasyon 
kavramı anlatılmış ve validasyon planı tanımlanmış; uygulanan prosesin validasyonu ve sistem 
yeterliliğinin doğrulanmasındaki kriterler ve uygulanan aşamalar hakkında bilgi verilmiştir. Uygulamaya 
yönelik olarak kullanıcı isteklerinin ve fonksiyonel özelliklerin net olarak belirlenmesi, tasarım 
yeterliliği(DQ), montaj yeterliliği (IQ), çalışma yeterliliği (OQ) ve performans yeterliliği (PQ) ölçütlerin 
oluşturulması ve bu amaçla yapılması gerekli testler ile bu testlerde kullanılması gerekli cihaz 
kalifikasyonları ve uygulanması gereken prosedürler anlatılmaktadır. Ayrıca tüm bu çalışmaların 
sürdürülmesi sırasında hazırlanması gereken belgeler hakkında bilgi verilerek bu belgelerin, tesisin bu 
testler bazında geriye dönük izlenebilirliğindeki önemine dikkat çekilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Temiz odalar, validasyon, Fonksiyon kalite kontrol, DQ, IQ, OQ, PQ 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Clean rooms are erected and utilized specially in hospitals, food and pharmaceutical production 
facilities where human health is of prime importance, as well as electronic applications such as semi 
conductors and microprocessors, development of optical instruments, printing processes and various 
defense – military industrial projects. This study gives general information regarding clean room 
standards, describes clean room air conditioning systems, describes the validation concept and the 
validation plan and states the criteria and procedures during the qualification of the system. Customer 
specifications on the application, design qualification (DQ), installation qualification (IQ), operational 
qualification (OQ) and performance qualification (PQ) are covered and the measurement 
instrumentation and their certification together with the procedures are explained. In addition, 
information on the documentation of the tests is given and their importance on the traceability of the 
tests is emphasized. 
 
Key Words: Clean rooms, Validation, Test Commissioning, DQ, IQ, OQ, PQ 
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1. GİRİŞ 
 
Devreye alma ve performans değerlendirmesi işlemleri belli bazı standartlara uygun olarak 
yürütülmektedir. Bu konu ile ilgili birçok standart bulunmaktadır, ancak konu ile ilgili Türk standardı 
olmadığından yabancı standartlar mevcuttur. Konu ile ilgili Amerikan standardı 209 Federal Standart; 
Alman standartları DIN 1946/4, VDI2167, VDI2080 ve VDI2083 mevcuttur. Son olarak da bu 
standartların birleştirilmiş hali olan Avrupa standardı ISO 14644’de bu konu ele alınmıştır. Tablo 1.’de 
VDI 2083 ve Fed. Standart 209D temiz oda standartlarının karşılaştırmaları görülmektedir. 
 
Tablo 1. Temiz Oda Standartlarının Karşılaştırılması [1][2][3] 
 

Fed. Standart 209d’ye göre 100.000 10.000 1.000 100 10 1 
VDI 2083’e göre 6 5 4 3 2 1 

5,0 micron 30.000 3.000 300 0 0 0 
0,5 micron 4.000.000 400.000 40.000 4.000 400 40 
0,3 micron    12.000 1.200 120 
0,2 micron    30.000 3.000 300 

Temiz odalarda beher 
m3 havada müsaade 
edilen maksimum 
partikül sayısı 

0,1 micron    120.000 12.000 1.200 
Hava akım şekli türbülanslı türbülanslı karışık laminer laminer laminer 

Saatte oda hava değişimi (m3/h) 20-25 40-60 120-300 360-500 500-600 500-600 

Hava debisi (m3/h.m2) 60-75 120-180 360-900 1.000-
1.600 1.600-1.800 1.600-1.800 

Ortalama hava hızı (m/s) NA NA 0,1-0,25 0,3-0,45 0,45-0,50 0,50-0,60 

Hava egzostlarının konumu Yan duvar Alt yan 
duvar 

Alt yan 
duvar 

Alt yan 
duvar Döşeme döşeme 

Hava üflemelerinin konumu 

Spiral 
üflemeli 
difüzör 
veya 

perfore 
tavan 

Spiral 
üflemeli 
difüzör 

Filtreli 
tavan 

Filtreli 
tavan Filtreli tavan Filtreli tavan 

Filtre alanının oda alanına oranı (%) 5-10 15-20 30-50 75’den 
büyük 90’dan büyük 90’dan büyük 

Ön filtre 1.kademe G4 G4 F5 F5 F5 F5 
Torba filtre 2.kademe F7 F7 F8 F9 H10 H10 
Son filtre 3.kademe H10 H13 H14 H14 U15 U16 
Ön filtre ve torba filtrenin bakım 
periyodu 
 

Otomatik ikaza göre 

Son filtrenin bakım periyodu Otomatik ikaza göre 
Partikül sayım kontrolü Yıllık Aylık 2 Haftalık Haftalık Günlük Devamlı 
Pozitif basınçlandırma, minimum 
(Pa) 5 10 10 12 15 15 

Makine dairesi gereksinimi (% 
olarak ) 50 75 100 150 200-300 200-

400 
 

Tablolarda ayrıca standartlara göre oda klasları, hava değişim miktarları gibi bilgiler de yer almaktadır.  
 
 
 
2. TEMİZ ODALAR VE VALİDASYON 
 
Temiz odalarda istenilen özellikler, odanın kullanım alanına bağlı işletme parametrelerine göre 
değişiklik göstermekle beraber genellikle aşağıda belirtilen şekildedir. Bu özelliklere odanın kullanım 
amacına göre pozitif veya negatif yönde eklemeler yapılabilir. [4] 
 

• Sıcaklık 20 oC ile 24 oC arasında ayarlanabilmelidir. 
• Bağıl nem %50 -%60 arasında olmalı (özel şartlar belirtilmediği durumlarda) 
• Laminar akışta HEPA filtre üzerindeki hava hızı 0,45 m/s ±%20 olmalı. 
• Mahal içine %10-%15 fazla hava vererek pozitif basınç sağlanmalı. 
• Mahal sınırlarını oluşturan kapı, duvar ve tavanlarda sızdırmazlık sağlanmalı. 
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Yukarıda belirtilen durum haricinde kullanıcı isteklerine bağlı olarak değişiklikler yapılması 
istenebilmekle beraber bazı durumlarda oda içerisine laminar akış yerine türbülanslı akış da tercih 
edilebilir. Dizayn edilen temiz odanın, kullanım amacına göre; hiçbir suretle dışarıya partikül taşınması 
istenmiyorsa, komşu mahallere göre negatif basınçta tutulması gerekir. Bunun tam aksi durumunda 
ise oda, komşu mahallere göre pozitif basınca tutularak içeriye partikül taşınması engellenir. İstenilen 
basıncın sağlanabilmesinde, mahal sınırlarını oluşturan kapı, duvar, döşeme vb. gibi yapı 
elemanlarının etkisi önemli bir faktördür. 
 
Temiz odalarda genel olarak kontrol edilen parametreler şunlardır. [5] 
 

• Sıcaklık 
• Bağıl nem (%RH) 
• Saatteki hava değişim sayısı 
• Basınç farkları 
• Hava hızı (laminar air flow) 
• Canlı ve cansız parçacık sayısı 
• Ses ve gürültü 

 
Oda içerisinde değişik noktalarda farklı hava profilleri görülebilir. İmalat yapılan tezgah veya ameliyat 
masasının olduğu bölgede genellikle laminar akış istenilir. Laminar akış düzenli bir akıştır. Akış eğer 
türbülanslı olursa hava yönü değişebilir, temiz ve kirli havanın karışarak risk oluşturabilir. Laminar 
akışlı sistemler, pahalı sistemler olduğundan genellikle imalatın veya operasyonun yapıldığı bölgede 
kullanılmaktadır. Bu iki sistemin bir arada bulunduğu sistemlere karışık havalı sistemler denilmektedir. 
 
 
2.1 Validasyon ve Hazırlıkları 
 
Temiz oda validasyon işlemlerinden önce kullanıcı istekleri çok iyi tanımlanmalıdır. Kullanıcı bilinçli 
olmalıdır, sistem hakkında her türlü bilgiye sahip olmalı veya sistemin ne tür gereksinimlere ihtiyaç 
olduğunu bilmelidir. Eğer kullanıcı sistem hakkında yeterli bilgiye sahip değil ise bazı sorular ile 
kullanıcı yönlendirilip validasyonu yapılacak sistemin master planı ortaya çıkarılmalıdır.  
 
Master plan hazırlandıktan sonraki çalışmalar birkaç aşamadan oluşur. [6] 
 

 URS  Kullanıcı istekleri (User Requirement Specification) 
 FS  Fonksiyonel özellik (Functional specifications) 
 DQ  Tasarım yeterliliği (Design qualifications) 
 IQ  Montaj yeterliliği (Installation qualifications) 
 OQ  Çalışma yeterliliği (Operational qualifications) 
 PQ  Performans yeterliliği (performance qualifications) 

 
  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 1. Validasyon master plan [7] 

 
Fonksiyonel özellik; kullanıcı istekleri belirlendikten sonra bunların hangi fonksiyonlarla, nasıl 
sağlanacağının belirlenmesidir. Tasarım yeterliliği içinde mimari, inşaat, mekanik, elektrik ve kontrol, 
konuları bulunmaktadır. Bütün bu çalışmaların denetlenmesine kısaca “design qualification” tasarımın 
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yeterliliği denilir. Bir sonraki adım tasarımın sahada nasıl uygulandığı, sistemin nasıl monte edildiğinin 
incelenmesidir. 
 
Validasyon işleminde belgelendirme çok önemli bir konudur. Belgelendirme olmadan validasyonun bir 
değeri olmamaktadır. Temiz oda içerisindeki her bir parametrenin ve cihazın ayrı ayrı belirlenip daha 
sonra ilgili belgeye işlenmelidir. İşin bu kısmına da kısaca “installation qualification”  montajın yeterliliği 
denilir. Tüm bu işlemlerden sonra sistemin çalışma yeterliliği kontrol edilmelidir.  
 
Montaj yeterliliğinde temiz oda için seçilen cihazların montajının düzgün yapılıp yapılmadığı veya 
sistemin doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Klima santrali içerisindeki fan motorunun 
kutuplarının ters takılması nedeni ile fanın dönme yönü ters olması ve dolayısı ile istenilen hava debisi 
ve basıncını sağlayamaması, ısı değiştirici sıcak su giriş/çıkış bağlantılarının yanlış yapılması sonucu 
ısı değiştiricinin istenilen kapasitede çalışamaması bu aşamada karşılaşılması muhtemel hatalara 
birkaç örnek olarak verilebilir. Hepa filtre montajından kaynaklı sorunlar ise en sık karşılaşılan hatalar 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktalar, validasyonun montaj yeterliliğinde kontrol edilmelidir. Varsa 
eksikliler tamamlandıktan sonra; sırasıyla işletme yeterliliğinin kontrolü ve performans yeterliliğinin 
kontrolü işlemleri yapılabilir. Yukarıda belirtilen örneklerden de görüleceği üzere bu üç test iç içedir.  
 
Bu durumda iki tip kontrol yapılır. [8] 
 

• Mikrobiyolojik Kontroller 
• Fiziksel Kontroller 

 
Fiziksel kontrolleri şu başlıklar altında toparlamak uygun olacaktır. [9] 
 

• Oda sıcaklık ve nem testleri 
• Parçacık tayini 
• Fark basınç tespiti 
• Hava hareketi kontrolleri 
• Mahal içi hava akış testleri 
• Parçacık temizleme hızı 

 
 
2.2 Kontrol, Test, Ölçümler Ve Dengeleme 
 
Kontrol, test, ölçümler ve dengeleme işlemlerini uygulama, işletme ve performans yeterlilik 
(IQ,OQ,PQ)  çalışmaları şeklinde de tanımlanabilir. 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 çalışması olarak geçmektedir. 
 
Özet olarak IQ, uygulamanın tasarıma ve teknik şartnamelere uyguluğunu denetlerken, OQ 
çalışmaları klima sistemindeki her bir ekipmanın tasarımda tanımlanan fonksiyonları yerine getirdiğini 
belgelendirmektedir. 
 
Aşağıdaki listede test ve ölçüm yapılacak bazı hava tarafı ekipmanları tanımlanmıştır [9][10] 
 
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 
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Kanal sızdırmazlık Testi   IQ 
Son Kontrol Çalışmaları(check list) IQ 
Kimyasal Nem Alıcı    IQ,OQ 
 
Performans yeterlilik çalışmaları ise doğrudan temiz oda ile ilgili ve onun performansını denetleyen 
ölçüm çalışmalarıdır. [10][11] 
 
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 
gerekmektedir. 
 
Aşağıda temiz oda klima sisteminde yapılması zorunlu bazı ölçüm ve testler hakkında daha detaylı 
bilgi verilmiştir. 
 
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 2’de su tesisatıyla ilgili bir dengeleme vanası ve ölçüm cihazı görülmektedir. Sistem, işin başında 
istenen ayarların yapılması için uygun tasarlanmamışsa çok büyük sorunlar çıkarabilmektedir. Yapılan 
işin sonunda ayar işleri yapılması istenildiğinde, ayar işleminin yapılması için yapılacak fonksiyon 
kalite kontrolün başlangıç aşamasında dikkate almamız ve bu işi bilen bilinçli kişileri mutlaka o projeye 
dahil edilmesi gerekmektedir. Dengelemenin düzgün zaman bir kumanda vanası veya klape takmak 
istenildiğinde, sistem bitmiş ve tavan kapatılmışsa bu işlemi yapmak mümkün olmayabilir. 
 

 
 

Şekil 2. Dengeleme Vanası 
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Şekil 3’de hız ölçümüyle ilgili bir cihaz, kanatlı bir anemometre görülmektedir. Bu cihazların düzenli 
aralıklarla kalibre edilmesi gerekir. Hava hızı ölçümü için genellikle en çok kullanılan ölçüm cihazı, 
aslında pitot tüpü ve manometredir. Belirli yerlere takılabilmesi için pitot tüpünün değişik boylarda ve 
çaplarda olması gerekir. Genellikle fark basınç manometresi olarak eğik manometre kullanılmaktadır, 
çünkü kalibrasyonu yoktur. Menfez ağzındaki hava debisini ölçmek için kullanılan bir başka cihaz Şekil 
9‘da gösterilmiştir. Menfezler büyük bir alana sahiplerse ortalama hızın okunması gerekmektedir. 
Ortalamayı hesaplamak zor olduğundan bu tip cihazlar büyük ölçümlerde kolaylık sağlamaktadır. 
 
 
 
3. KALİBRASYON  
 
Kontrol parametreleri istenilen parametreyi ölçmeye uygun olan cihazlarla ölçmek mümkündür. Her 
ölçüm değerlerinin teyit edilmiş olması, ulusal standartlara göre izlenebilir olması gerekir, yani düzgün 
kalibre edilmemiş, ya da sadece başka bir ölçüm aleti ile kontrol edilmiş cihazlar veya ölçüm aletleri ile 
ölçümleri yapmak uygun değildir. Her bir cihazın belirli periyotlarla, sertifikalı ve belgelendirilmiş 
firmalar tarafından, mutlaka bir ulusal standartlar ile izlenebilen sistemlerle kalibre edilmesi gerekir. 
Aksi takdirde yapılan ölçümlerin bir geçerliliği olmaz. 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. 
 
 
 
 
4. MİKROBİYOLOJİK KONTROL 
 
Bunların uzman bir mikrobiyolog tarafından yapılması gerekir. Fikir vermesi ve konuyu tamamlaması 
açısından bazı hususları özetlemekte gerekmektedir. 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. 
 
 
 
 
5. FİZİKSEL KONTROLLER VE ÖLÇÜM CİHAZLARI 
 
Aağıda listeler halinde temiz oda ekipmanlarının ölçümleri ve ölçümler ile ilgili cihazlar kısaca 
açıklanmıştır. 
 
 
5.1 Fan (IQ, OQ) 
 
Fanların kontrolleri montaj ve operasyon yeterlilikleri aşamasında gerçekleştirilmelidir. Montaj 
yeterliğinde fanın dönme yönünün doğru olduğu. Sisteme sağladığı hava debisinin yeterli olup 
olmadığı gibi kontroller yapılmalıdır. Fanın dönme yönü testi göz ile yapılabilir. Fanın sağladığı debiyi 
ise kanal çıkış ağzında kanatlı anemometre ile matris tarayarak ölçülmesi sureti ile kontrolü yapılabilir. 
Şekil 3’de kanatlı bir anemometrenin resmi gözükmektedir. 
 



  __________________________________________ 1281 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Seminer Bildirisi

 
 

Şekil 3. Kanatlı Anemometre 
 
5.2 Hepa Filtre(IQ,OQ) 
 
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 geçtiği görülebilir. Şekil 4’de sodyum 
alevi test cihazı gösterilmiştir. İkinci bir yöntem ise, belirli büyüklükte parçacıkların sisteme 
gönderilmesi ve ne kadarının geçip geçmediğini ölçmesidir. Bu parçacıklar, gaz, sıvı veya katı 
parçacıklar olabilir. Genellikle duman üretici cihaz kullanılarak bu test yapılır. Şekil 5’da duman üreten 
cihazın bir resmi bulunmaktadır. 
 

 
 

Şekil 4. Sodyum Alevi Test Cihazı 
 

 
 

Şekil 5. Duman Gazı Üretici 
 
 
5.3 Filtreler (IQ,OQ) 
 
Filtrelerin montaj sırasında sisteme doru yerleştirildiğinin kontrolü yapılmalıdır. Filtrelerin takıldığı 
bölümde havanın filtrenin oturduğu çerçevenin etrafından geçmemesi istenilmektedir. Eğer filtre 
sistem içerisindeki yerine tam oturmaz ise görevini tam olarak gerçekleştiremez. Operasyon yeterliliği 
kontrolünde sistem çalışırken filtrenin dolma ihtimaline karşı filtreden hemen önce ve filtreden hemen 
sonra statik prizler yardımı ile fark basınç manometresi kullanılarak filtrenin kullanıcı isteği 
doğrultusunda istenilen basınç düşümü değeri aralığında olduğunun kontrolü yapılabilir. Bu işlem için 
dijital bir fark basınç manometresi kullanılabilir veya filtrenin olduğu yerde bir macnehelic yardımı ile 
ölçüm yapılabilir. Şekil 6’da bir fark basınç manometresi görülmektedir. 
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Şekil 6. Magnehelic Fark Basınç Manometresi 

 
Magnehelicler mekanik tipte bir fark basınç ölçüm cihazıdır. Klibrasyonu el ile kolaylıkla yapılabilir. 
Genellikle gözle yapılan kontrollerde kullanılan bu cihazlar yerine dijital çıkış veren başka bir fark 
basınç manometresi kullanılarak otomasyona sinyal gönderilip yine otomasyon üzerinden işlem 
yaptırılabilir. 
 
 
5.6 Klima Santralı Basınç Testi (IQ) 
 
Filtrelenmemiş Havanın Santral Paneli İçersine Sızması Hijyenik Açıdan Sorunlar Yaratabilir. Bu 
Nedenle, Panel Hava Sızdırmazlığı, Tablo 2 ’te Belirtilen Sızdırmazlık Şartlarına Uygun Olarak 
Seçilmelidir. 

 
Tablo 2. Klima Santral Paneli Hava Sızdırmazlık Sınıfları 
 

Sızdırmazlık sınıfı 3A A B 

400 Pa negatif deney basıncındaki en yüksek sızıntı debisi (L / m2.s) 3,96 1,32 0,44 

700 Pa pozitif deney basıncındaki en yüksek sızıntı debisi (L / m2.s) 5,70 1,90 0,63 
 
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 Şekil 7’de hava kanal kaçak cihazının bir resmi 
gözükmektedir. 
 

 
 

Şekil 7. Kanal Kaçak Test Cihazı 
 
 
5.7 Hava Debisi Ölçümü (OQ) 
 
Hava debisi ilgili standartta belirtilen şartlara uygun olarak ölçümleri yapılmalıdır. Ölçümü yapılması 
istenilen kanal üzerinde standart da belirtilen şartlara uygun bir noktada ve standartta belirtilen 
minimum sayıda ölçüm alınması suretiyle ölçümü işlemi yapılır. Ölçümde eğik manometre ve pitot 
tüpü kullanılmak suretiyle kanal içerisinde eğik manometre ile toplam basınç ile statik basınç farkı 
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(dinamik basınç) okunur. Okunan dinamik basınçtan yola çıkarak kanal içerisindeki hava hızı bulunur. 
Hava hızı bulunduktan sonra kanalın kesit alanı ile çarpılarak kanaldaki debi bulunmuş olur. Eğik 
manometre yerine kalibrasyon sertifikası bulunan elektronik bir fark basınç ölçüm cihazı da 
kullanılabilir. Cihaz üzerinde okunan dinamik basınçtan yola çıkarak yine kanal içerisindeki hava hızı 
bulunabilir. Dijital fark basınç cihazlarının bazılarında fonksiyon olarak kesit alanı girilebilir. Bu sayede 
cihaz bize ara herhangi bir işlem yapmadan kanal içerisindeki debiyi verecektir. Şekil 8’de bir eğik 
manometre görülmektedir. 
 

 
Şekil 8. Fark Basınç Manometresi 

 
 
5.8 Batarya (IQ,OQ) 
 
Batarya ölçümlerinde batarya kapasitesini belirlenebilmesi için klima santrali içerisinde ve santral 
dışında ölçümler yapılmak zorundadır. Montaj yeterliliği kontrolünde bataryanın santral içinde düzgün 
bir şekilde yerleşip yerleşmediği kontrolü yapılmalıdır. Aynı zamanda hava giriş çıkış yönlerinin doğru 
bir şekilde ayarlandığı su giriş çıkış noktalarının düzgün montajının yapıldığı kontrol edilmelidir. 
Batarya ölçümünde bataryanın hava tarafında nem ve sıcaklık ölçümleri yapılmalıdır. Diğer taraftan 
bataryanın su tarafının da sıcaklık ve su debisi ölçümleri yapılmalıdır. Bu ölçümler yapıldıktan sonra 
bataryanın gerçek kapasitesi ortaya çıkacaktır. 
 
 
5.9 Kanal sızdırmazlık Testi (IQ) 
 
Kanal sızdırmazlık testi klima santrali basınç testinde olduğu gibi kanal kaçak test cihazı ile 
yapılmaktadır. Kanal sızdırmazlık testi hava kanalları asılmadan yapılmalıdır. Kanalların giriş ve çıkış 
ağızları kapatılarak kanallar belirli bir basınç altıda iken kanaldan kaçan hava miktarı okunur. 
 
 
5.10 Temiz Oda Hava Debisi (Difüzör) Ölçümü ve Hava Değişim Sayısı (PQ) 
 
Menfezler büyük bir alana sahiplerse ortalama hızı okumamız gerekir. Balometreler bu iş için dizayn 
edilmiş ölçüm cihazlarıdır. Şekil 9’da balometrenin resmi görülmektedir. Şekil 9’da görüldüğü üzere 
difüzör üzerine yerleştirilen balometre ve balometrenin üzerindeki ekran sayesinde rahat ve düzgün bir 
şekilde difüzördeki ortalama hava debisi ölçülebilmektedir. Balometre iki parçadan oluşur. Birinci parça 
çadır kısmıdır. Bu çadır kısmı ölçülmesi istenilen difüzörün boyutlarında olmalıdır. İkinci parça ise 
içinde kros pitot’un olduğu parçadır. Çadırın ölçmedeki amacı içinden geçen havanın akışını düzeltip 
kros pitot’un üzerinden geçmesini sağlamaktır. Kros pitot ise normal pitot tüpünde olduğu gibi toplam 
ve statik basınç değerlerini bağlı bulunduğu fark basınç cihazına ileterek difüzörden üflenen ortalama 
hava debisi vermektedir. 
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Şekil 9. Balometre  
 
4.13 Temiz Oda Fark Basınç Ölçümü (PQ) 
 
Temiz oda içerisinde kullanıcı isteğine bağlı olarak veya üretim veya kullanım amacına göre pozitif 
basınç veya negatif basınç istenmektedir. Performans yeterliliği aşamasında yapılan bu test oda 
içerisinde üretim varken veya üretim olmadan önce yapılacak testlerden birisidir. Temiz oda ile odaya 
bağlı bulunan koridor, açık alan veya başka bir temiz odaya ile arasındaki basınç farkı okunmalıdır. Bu 
ölçüm işlemi eğik manometre, kalibrasyon sertifikası bulunan elektronik mamonetre veya magnehelic 
fark basınç manometresi yardımı ile yapılabilmektedir. Genellikle magnehelic cihazları temiz odaların 
duvarlarında sabit olarak bağlanırlar. Bu sayede temiz odaların komşu mahal ile arasındaki basınç 
farkı odanın şartları değiştirilmeden okunabilir.  
 
 
4.16 Temiz Oda Partikül ölçümü (PQ) 
 
Temiz oda da yapılan yukarıda bahsedilen testlerin sonuçları olumlu olduğu taktirde partikül ölçümüne 
geçilir. Temiz oda içerisindeki değişik çaptaki uçucu maddeler optik partikül okuyucuları ile okunup 
kayıt edilir. Örneğin class 100 bölge için 1 m3 hava içerisinde 0.5 mikron çapındaki partikül sayısı 
3530'un altında ise standartlara göre temiz oda class 100 şartlarını sağlıyor diyebiliriz. Şekil 10’de 
partikül sayıcı cihazın resmi görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 10. Partikül Sayıcı Cihaz 
 
 
4.17 Son Kontrol Çalışmaları (check list) (IQ) 
 
Temiz oda ölçümlerinde daha önce de belirtildiği yapılan ölçüm ve diğer işlemlerin belgelendirmesi 
geriye dönük yapılacak işlemlerden ötürü çok büyük önem taşımaktadır. Bu sebepten ötürü yapılan 
her ölçümün ve düzeltmenin kontrol listesinin çıkartılması önemli bir yer tutmaktadır. Tablo 3 ve Tablo 
4 de örnek birer kontrol listesi görülmektedir. 
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Tablo 3. Kanal Testi Kontrol Listesi      Tablo 4. Emiş Kanalı Kontrol Listesi 
 

  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
İşlemlerin her bir menfez için, her bir kanal için, parça için, cihaz için tekrarlanması gerekir, Yukarıda 
bahsi geçen testlerin hepsinin sonunda her bir cihaz ve parça için bir belge hazırlanması gerekir. Bu 
işlemler çok zaman alan işlemlerdir, fakat yapılan işlerin geriye dönük izlenebilirliği açısından 
yapılması zorunludur. Fonksiyon kalite kontrol oldukça emek harcanan, 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. Fonksiyon kalite kontrol işi yapılmadan önce projeye önceden 
hazırlanmalı ve gerekli hazırlıklar önceden bitirilmelidir. 
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YENİ ALMAN STANDARDI  
DIN 1946 - 4: HASTANE HAVALANDIRMASI 

 
 

Arnold BRUNNER 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
 
Bu çalışmada Aralık 2008’de yayınlanan “Alman Standardı DIN 1946 – 4 Bölüm 4: “Havalandırma ve 
İklimlendirme” üzerine bilgi verildikten sonra katkılarımızın aktarılması hedeflenmiştir.  yayımlanmıştır. 
İçerdiği yenilikler Alman ve İsviçre’deki eski rehber yayınlarla karşılaştırmalı olarak açıklanacaktır.   
 
Anahtar Kelimeler: DIN 1946-4, Robert Koch Enstitüsü, Oda sınıfları, Hijyen 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In our contribution the German standard DIN 1946-4 "Ventilation and air conditioning - Part 4: 
Ventilation in hospitals" will be introduced to the audience. This document has already been published 
in December 2008. The innovations within will be explained and compared to former guidelines from 
Germany and Switzerland. 
 
Key Words: DIN 1946-4, Robert Koch Institute, Room Classes, Hygiene 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Yeni DIN Standardı, Mart 1999’da yayınlanan standardın tamamen gözden geçirilmiş bir biçimi olup, 
Robert Koch Enstitüsü’nün Hijyen ve Enfeksiyonlardan Korunma Komisyonunun önerilerine 
dayandırılmıştır. Buna göre, teknolojinin geldiği son noktayı yansıtmaktadır. Yeni DIN Standardı, 
ameliyathanelerdeki iklimlendirme ve havalandırma sistemi kurulumunu değerlendirmek için ölçme 
teknolojisi ile ilgili gerekleri de içermektedir. Bu nedenle yürürlükteki Haziran 1990 tarihli DIN 4799 
standardı kaldırılmıştır. 
 
Yeni yönergenin içeriği aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır:  
 
· Odaların sınıflandırılması ve havalandırma ve iklimlendirme gereksinimleri  
· Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin elemanları   
· HVAC sistemlerinde kabul ve nitelendirme testleri 
 
Standardın uygulama alanları insanlar üzerinde tıbbi muayene, tedavi, müdahalelerde kullanılan 
odalarla, aynı hava bileşiminin bir parçası olduklarında bunlara komşu odalara ait iklimlendirme 
sistemlerinin yapım ve kabulünü kapsamaktadır. Mevcut tesisler bu ilkelere göre yapılandırılmamış 
olduklarından, iklimlendirme havalandırma sistemlerinin işletimi için bu standart uygulanmaz.  
 
 
DIN 1946-4 ARALIK 2008 STANDARDI 
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Bu standarda göre, tıbbi amaçla kullanılan odalar kullanılma ihtiyacının izin verdiği mikroorganizma 
düzeyine göre Sınıf I ve Sınıf II olarak farklılaştırılmıştır. Operasyon odaları Sınıf I olarak 
tanımlanmıştır. Bu standarda göre operasyon odaları hijyen seviyesi bakımından Ia ve Ib olarak ikiye 
ayrılmıştır. Her iki tip operasyon odasında da uzun vadeli kullanım amacıyla en yüksek düzeyli hijyen 
yani en az seviyeli mikroorganizma miktarına sahip olma amacı gözetilmiştir. Operasyon odalarının 
sınıflandırması sadece yetkili hijyen uzmanı tarafından yapılabilir ( Bölüm 5.2.1).  
 
 
 
Ia ve Ib OPERASYON ODALARI 
 
Oda sınıfı Ia, mikroorganizma miktarı açısından en yüksek hijyen gerektiren odadır. Bu oda, tek-yönlü 
hava akımına (Unidirectional flow) sahip bir havalandırma sistemini gerektirir. Bununla birlikte, 
operasyon odasındaki korunmuş alan yaklaşık 9,0 m2 olmalı ve bu alan sadece kullanıcının belirli 
gereksinimleri durumunda küçültülmelidir. Korunmuş alan, ameliyat masasını, steril biçimde giyinmiş 
olan ameliyat ekibini ve ameliyat gereçlerinin açık olarak bulunduğu alet masalarını kapsamalıdır. 
Steril alanda aletlerin hazırlanması için uygun bir yer bulunmaması durumunda, korunmuş alan 
kullanılabilir.  
 
Ia operasyon odalarına göre daha az hijyen gerektiren operasyon odaları Ib olarak sınıflandırılmış 
olup, bu tip operasyon odalarında karışım akımlı (tek-yönlü olmayan) hava akışı kullanılabilir.  
 
Yeni standart, operasyon odalarının sınıflandırılmasına ek olarak, taze hava debisi (en az 1200 m3/h), 
besleme havasının sıcaklığı, komşu odalara taşma akımı ile birlikte ses basınç düzeyleri gibi verileri 
ve temel gereksinimleri de içermektedir ( Bölüm 5.4). 
   
Operasyon odaları ısıtması hava hijyeninin izin verdiği kadarıyla sınırlandırılmıştır.   
 
 
 
 
DİĞER ORTAMLAR 
 
Standartta, sınıf II odalara uygulanabilecek olan “Kavramlar ve Yorumlama Kriterleri” tablo olarak 
verilmiştir.  
 
İzolasyon-bakım odaları, bulaşıcı hastalık taşıyan hastalar için “enfeksiyon (karantina) odaları” ve 
enfeksiyon tehlikesine maruz hastalar için “İzolasyon odaları” biçiminde ikiye ayrılmıştır. 
 
 
 
 
TASARIM, KURULUM VE KABUL KRİTERLERİ 
 
Yeni standart, iklimlendirme ve havalandırma bileşenlerinin yüzeyleri, kurulumu ve kabul kriterleri ile 
ilgili gereklilikleri geniş biçimde kapsamaktadır. Örneğin boru tesisatı, servis açıklıkları, cihazlar ve 
bunların kumanda elemanları hakkında bilgiler içermektedir. Standatta bulunan Bölüm 6.5.7 ve sonraki 
bölümler havanın filtre edilmesi ile ilgili gereklilikleri belirtmektedir. Standart, ikincisi F9 sınıfı filtre 
olmak üzere dış havanın iki kademeli filtrasyonunu gerekli görmektedir. Ayrıca, Sınıf I odalardaki 
besleme havasında en azından H13 sınıfı olmak üzere üçüncü kademe bir filtre kullanılmalıdır. Egzost 
havasına F5 sınıfı bir filtrasyon, yapılmalıdır.  
 
Standart, tesislerin nitelendirilmesi, kabul testleri ve yinelenen muayenelere ilişkin geniş bölümler 
içermektedir. Tesislerin nitelendirilmesi ( Bölüm 7) kurulumun, performansın ve kapasitenin 
nitelendirilmesi biçiminde kurgulanmıştır. Kabul testleri, eski standartlarda olduğu gibi, teknik ve 
hijyenik kabul testleri olarak ikiye ayrılmıştır. Teknik nitelendirmede nelerin test edileceği, kullanılacak 
test parametreleri ve test türü gibi bölümlere ayrılmış minimum kriter verilerini içeren ikinci bir ayrıntılı 
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tablo bulunmaktadır. Teknik testlerin başarılı sonuçlanmasından sonra hijyenik kabul ( Bölüm 7.4) 
testleri uygulanabilir. Hijyenik kabul testleri tüm HVAC sisteminin “hijyenik muayenesi” ile başlar. 
Öncelikle Sınıf I odalarda, gerekli hava akımı yönlerine ilişkin bir denetleme yapılmalıdır. Tek-yönlü 
hava akımı bulunan odalarda, tek-yönlü akımın korunmuş alan içerisindeki akışı duman-çalışması ile 
görselleştirilmelidir. Diğer bir muayene de, ameliyathane pendantları çevresinde oluşan farklı hava 
akımı için yapılır.  
 
Standart komitesi korunmuş bölgenin koruma etkisinin değerlendirmesi hakkındaki test işlemleri 
üzerinde bir uzlaşma sağlamış değildir. Sonuç olarak, planlama ve yapımda yer alan taraflar, daha ilk 
aşamalarda “korunma derecesinin ölçülmesi” ya da “türbülans derecesinin ölçülmesi” konusunda bir 
uzlaşma sağlamalıdır. Korunma derecesinin ölçülmesi,  ameliyat masasının değişik noktalarındaki 
parçacıkların sayımı ile yürütülür (Bkz. Şekil 1). Bu süreçte, oda ve korunmuş alan içerisinde hava 
akımını ve ısının etkisini değerlendirmek için referans olacak şekilde partikül yüklemesi yapılır (EK C). 
Planlama aşamasında üzerinde uzlaşma sağlanan korunma etkisi hedef değer olarak alınır. Bu hedef 
değer, korunmuş alanda ölçülen parçacık konsantrasyonu ile referans madde konsantrasyonu 
arasındaki oranın bir sonucudur.  
 
Türbülans derecesinin ölçülmesinde, korunmuş alanda parçacık yüklemesi yapılmaz. Standart sadece 
korunmuş alanda ve oda pendantlarının altındaki türbülans üst sınırının araştırılmasını 
gerektirmektedir.  
 
Standart, teknik ve hijyenik kabul testlerinin başarıyla sonuçlandırılmasından sonra, ilk ameliyatta 
mikrobiyolojik olarak gözlemlemenin gereğini ortaya koymaktadır. Bu süreçte, korunmuş alanda ve 
odanın koruma alanı dışındaki bölgede yapılan ölçümler yetkili hijyen uzmanı tarafından belirlenmiş 
olan sınır değerlerle karşılaştırılır. Sınır değerler konusunda uyuşmazlık klima ve havalandırma 
sistemlerinden ya da kullanıcıdan kaynaklanabilir. Klima ve havalandırma sisteminin periyodik 
değerlendirilmesi standartta açıklanan teknik ve hijyenik test yöntemleri ile yapılmalıdır.  
 
Standart, yinelenen testlerin kapsamı ve sıklığı ile ilgili detaylı bilgiler sağlamaktadır. EK E, operasyon 
odalarında örnek testlerin yapılmasına ilişkin bilgiler vermektedir. Kompleks oda geometrisine ve 
ameliyat ekipmanlarına sahip ortamların uygun planlanmasının ve işletilmesinin sağlanması 
bakımından sistem testinin yapılması da tavsiye edilmiştir.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
DIN 1946-4 standardı, gelişen tıbbi tekniklere uygun olarak, Robet Koch Enstitüsü’nün de istekleri 
doğrultusunda uzun zaman tartışılarak hazırlanmış ve Aralık 2008’de yürürlüğe girmiştir. Bu standart 
bir önceki Mart 1999’da yürürlüğe girmiş olan standardın eksikliklerini gidermiştir. Yeni standart kabul 
kriterleri ve periyodik testler hakkında detaylı bilgilere yer verilmiştir.  
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Şekil 1. Örnek Bir Ameliyathanede Standard-Yük Testi Düzeneği; Bu Düzenekteki Detaylarda Bir 

Sapma Olduğu Takdirde Bunun Anlaşmaya Bağlanması Gerekmektedir. 
 
 
KAYNAKLAR  
 
[1] DIN 1946-4 Hastane Havalandırması, 2008 Aralık 
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aldı. 1978-79’da Suudi Arabistan’da çalıştı. 1980-81’de büyük bir mühendislik firmasında çalıştı. 1982-
84’de Lucerne Üniversitesi’nden Isıtma Havalandırma İklimlendirme konusunda Mühendislik diploması 
aldı. 1984-87’de küçük bir mühendislik firmasında proje müdürlüğü yaptı. 1988’de Mühendislik 
bölümünde master yaptı. 1988’de Brunner Haustechnik AG firmasını kurdu. O tarihten itibaren şirketin 
Genel Müdürlüğünü yapmaktadır. 1994’ten itibaren VDI yönergeleri ve ISO standardizasyon 
çalışmaları ile ilgili uzman olarak faaliyet göstermektedir. İsviçre Kirletici Kontrolü Derneği’nde Yönetim 
Kurulu üyesidir.  2008’de havalandırma ve temiz oda teknolojisi konusunda Alman ve İsviçre 
mühendislerini işbirliğine teşvik ettiği için VDI tarafından onur nişanı verilmiştir.  
 
Temiz oda teknolojisi,  yüksek bio- güvenlikli işletmelerde hava filtrasyonu, hava filtrasyonunda 
optimizasyon ve yönerge hazırlamada uzman olarak çalışmaktadır. 
 
Üyesi olduğu dernek ve kuruluşlar: İsviçre Temiz Oda Teknolojisi Derneği Yönetim Kurulu üyesi, 
İsviçre Mühendisler ve Mimarlar Derneği, Alman Mühendisler Birliği (Bina hizmetleri), İsviçre Isıtma ve 
İklimlendirme Mühendisleri,  İsviçre Sıhhi Tesisat ve Isıtma Mühendisleri Derneği. 
 
Söz konusu derneklerde, birçok standardın, yönergenin hazırlandığı komisyonlarda başkan ya da üye 
olarak çalışmaktadır. Konusunda sektörel dergilerde birçok yayın yapmıştır. 
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OPERASYON ODALARININ YENİ STANDARTLARA UYGUN 
OLARAK DÜZENLENMESİNİN GETİRDİĞİ İMKANLAR 

 
 

Arnold BRUNNER 
 
 
 
 
ÖZET 
 
 
Yeni DIN 1946-4 “Havalandırma ve İklimlendirme-Bölüm 4 Hastanelerde Havalandırma” Standardı, 
ameliyat salonlarının yerleşim ve tasarımında yeni yollar açmaktadır. Bu çalışmada yeni yaklaşımlar 
mevcut bir proje bağlamında tartışılacak ve açıklanacaktır. İş akışının düzenli işleyişine yönelik 
yenilikçi önlemler de tartışılacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: DIN 1946-4, Laminer akış, Aktarma alanı, Koruma alanı, Operasyon alanı, Yeşil 
kapak. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The new DIN 1946-4 "ventilation and air conditioning - part 4: ventilation in hospitals" opens up new 
ways for the layout and the design of operating theatres. New approaches will be explained and 
discussed on the basis of an already existing project. Innovative measures for streamlining the 
workflow will be discussed as well. 
 
Key Words: DIN 1946-4, Laminar flow, Tranfer area, Protection area, Operation section, Green cap 
 
 
 
ÖRNEK ÇALIŞMA 
 
GZO – Gesundheitsversorgung Zürcher Oberland / Zurich Oberland Sağlık Merkezi – birkaç 
hastanenin işletmeden kaldırılma döneminde oluşturulmuştur (Şekil 1). Böylece, Wetzikon Hastanesi, 
Zurich Oberland bölgesindeki tek merkez ve uzmanlık kliniği olarak çalışmaya başlamıştır. Bu 
birleşme sonucunda aşağıdaki bölümlere yarar sağlanmıştır: 
 

- ilaç 
- viseral cerrahi (iç organ cerrahisi) / Ortopedi/ENT 
- Travmataloji, 
- jinekoloji ve doğum  
- medikal radyoloji 
- bir acil birimi 
- tanı ve terapi servisi ile birlikte kurtarma organizasyonu  

 
Bu hastanenin bölge için önemini hasta başvuru sayısı vurgulamaktadır: 2002’de 6500 yataklı hasta, 
1200 kısmen yataklı hasta, 11000 acil durum ve 54000 ayakta tedavi olmuştur..Hastane alt yapısında 
değişiklik olmamasına ve eleman eksikliğine rağmen, 2007’deki sayılar, 8700 yataklı hasta, 12000 acil 
olay, 89000 ayakta tedavi olarak artış göstermiştir.  2009 için hali hazırda 9700 yataklı hasta 
hesaplanmaktadır.  
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GZO-Hospital Wetzikon hastanesinin yeniden inşa edilen operasyon odaları ve acil servisi 2003 Mayıs 
ayında açılmıştır. Bu birim İsviçre Hastaneler Yönergesi (Swiss Hospital Guide) uyarınca daha 
önceden planlanmıştır. Bu yönerge, DIN 1946 Bölüm 4 Hastane Havalandırması Standardı’nın da 
temel hükümlerini kapsamaktadır. Wetzikon hastanesinin yenilenmesi ve yeniden düzenlenmesi 
planlama temelinde bütün birimlerin etkilendiği çok geniş kapsamlı bir proje olmuştur.  Bu, geçici 
çözüm ve uyarlamalar, planlanmış basit ameliyatlar ve lojistik için gerekli görülmüştür. Yeniden 
yapılanma süresinde, geçici uyarlama yapılmıştır.   
 
 
 
HASTANE YÖNERGESİNİN HAZIRLANMASI 
 
İsviçre Hastane Yönergesi (SWKI 99-3), diğerleri yanında özellikle enfeksiyon riski temelinde 
ameliyathanelerin ve diğer hastane odalarının sınıflandırılması hususunda ikimlendirme havalandırma 
sistemleri açısından önemli bir işlevi yerine getirmiştir. Tüm ameliyathaneler en yüksek hijyen sınıfına 
göre kategorilere ayrılmış ve 3.0 m x 3.0 m boyutlarında ULF(Laminer akış difüzörü) besleme havası 
difüzörü ile donatılmıştır. Bu Laminer akış difüzörü yoluyla ameliyathanelerde her türlü ameliyatı 
gerçekleştirmek olanaklıdır. Ameliyathanelerde korunmuş alanın üstündeki Laminer akış difüzöründen 
üflenen besleme havası ile sağlanan dinamik koruma, ameliyat salonların dışında uygun ve basit bir 
iklimlendirme sağlamakta, bu da maliyeti düşürmektedir. Laminer bakış besleme havası difüzörünün 
koruma etkisi çevre mahallerle ilgili faktörlerle birlikte, büyüklüğe, biçime, apron uzunluğuna, laminer 
hava akımı sağlamak için kullanılan laminarizatöre, havanın diğer mahallere taşma hızına, hava 
sıcaklığına (Şekil 2) ve dönüş havası kanallarının konumuna bağlıdır. Kusursuz bir hava çıkışı 
performansını sağlamak için bu faktörlerin tümü planlama aşamasında dikkate alınmalıdır. Steril 
besleme havası, hastanın, ameliyat ekibinin ve alet masasının üzerinden akar, iç ısı yükleri tarafından 
ısıtılır ve dönüş havası kanallarına döner. Bu proseste, apronlar temiz ile partikül yüklü (kirli) havanın 
birbirine karışmasını önler.  
 
 
 
YENİ DÜZENLEMELER 
 
Yeni hastane yönergesinde bulunan koşullara göre yapılan GZO’nun acil kanadı ve ameliyathanesi 
aşağıdaki biçimde dönüştürülmüştür.  
 

- Acil, ameliyathane ve uyanma (kendine gelme) alanları arasında belirgin bir bölümleme 
yapılmıştır. Buna karşılık, olağanüstü durumlarda ameliyathane bölümünü genişletilmiş 
acil olarak kullanmak da olanaklıdır (Şekil 3).  

- Daha önce tekil ameliyat odalarına yerleştirilmiş bulunan malzeme odaları yerine tek açık 
bir aktarma alanı oluşturulmuştur. 

- Koridorun altındaki katta bulunan sterilizasyon merkezinden asansör ile temin edilecek 
steril malzemeler için operasyon alanlarının arkasında kesintisiz tedarik koridoru 
oluşturulmuştur. 

- Ameliyathanelerde üzerinde Laminer akış besleme difüzörü, apronlar ve medikal gaz 
pendantları bulunan “yeşil kapak” lar (Şekil 4) oluşturulmuştur,  

- Çift taraflı inip kalkabilen kapılar ve steril besleme havası içeren zonlar sayesinde ameliyat 
devam ederken ekip elemanları açık masalar üstündeki hazırlanmış steril araç-gereçleri 
kullanma olanağına sahip olmuştur. 

- Taşma-havası ve koruma basıncı ilkesine göre çalışan havalandırma sistemi kullanılmıştır. 
Basınç düşümü hijyen seviyesinin azalma durumuna uygundur (steril 
hazırlama>ameliyathane>aktarma koridoru> ayılma/yatak değiştirme) (Şekil 5). Bu aynı 
zamanda ameliyathaneler arasındaki çapraz kirlenmeyi de önler.  

- Hastalar aktarma koridoruna açılan kabinlerde ameliyata hazırlanır. Bu kabinler medikal 
gaz pendantlarıyla donatımlıdır. Aynı kabinler –gerekli olduğunda- ayılma için de 
kullanılabilir.  

 
Bu yenilikçi yaklaşım birçok avantaja sahiptir: Daha önce hastanede bulunan dört ameliyathane sayısı, 
artık beşe çıkarılmış ve bulunanların yanı sıra bir de yedek ameliyathane bulunmaktadır. Tekil odalar, 
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kolayca kaldırılabilen ve böylece geniş bir ameliyathane (üç ameliyat masalı) elde edilmesine elverişli 
hafif duvarlarla bölünmüşlerdir. Hasta durumuna göre ameliyathane tahsisi esnek olarak 
yapılmaktadır. Yeni uyarlama, çok daha az hacim gerektirir ve bu nitelik önemli bir genişletmeye gerek 
göstermeksizin zemin katta sekiz kabinli ek bir gündelik klinik yerleştirilmesini olanaklı kılar. Nispeten 
düşük apronlarıyla Laminer akış besleme havası difüzörü, olası en yüksek sterilizasyonu sağlar.  
 
Malzeme tedariki için olan steril zon da hava kalitesini iyileştirir ve iki ameliyat arasındaki zamanı 
azaltır. Aynı yapı ve sayıdaki ekip daha iyi koşullarda çalışabilirken ameliyat miktarları da önemli 
ölçüde artar.  
 
 
 
YENİ BİR İKLİMLENDİRME SİSTEMİ - DÜŞÜK MALİYETLE DAHA İYİ BİR İŞLETME GÜVENLİĞİ  
 
İklimlendirme havalandırma sistemine ilişkin kavram yüksek güvenlikli biyo teknolojiden faydalanılarak, 
hastane koşullarına göre uyarlanmıştır. Sirkülasyon havası –steril hava- difüzörü (Laminer akış) 
ameliyat odalarına yerleştirilmiştir. Laminer akış besleme havası difüzörü ile bağlantılı olan 
vantilatörler ameliyathaneden havayı çekip soğutucuya (kuru soğutucu) gönderir ve buradan da hava 
HEPA filtreler ve ince kumaştan laminarizatörlü difüzör yardımıyla ameliyathaneye döndürülür. Küçük 
ve tek tek hava hazırlama birimleri yerine, dış havanın hazırlanması için tesisat odasına eşdeğer 
kapasiteli, iki adet yüksek kaliteli hava hazırlama birimi (ameliyathane başına 800 m3/h)  yerleştirilir 
(Şekil 6). Her iki cihaz da, ileri bir kumanda kontrolü ve ayarlama ile tek tek ya da birlikte çalıştırılarak 
gerekli kapasite sağlanabilir. Bu kumanda kontrolü karmaşık olsa da, diğerlerine göre aşağıdaki 
avantajları sağlar:  
 

- Her zaman yedekleme söz konusudur. Mali nedenler dolayısıyla küçük ve tek tek 
sistemlerde yedekleme uygulanmaz. Fakat bu uygulamada, bütün iklim zonları 
iklimlendirme tesisinin arızalanması durumunda bir yedeklemeye sahiptir. Bu sistem, 
ameliyathane ve acil servisler için hayati öneme sahiptir.  

- Tesislerden birinin arızalanması veya revizyonu durumunda, diğeri yüzde yüz kapasiteyle 
çalışır. Çok önemli olmayan zonlar, ya kapatılır veya düşük düzeyde hizmet alır. Böylece, 
normal etkinlikler sırasında tesislerin revizyonu olanaklıdır.  

- İklimlendirme havalandırma sistemi sayısının azaltılması yüksek kalitede ekipman ve 
malzemenin düşük maliyetle kullanımını olanaklı kılar.  

 
 
 
SONUÇ 
 
Bu yeniden düzenleme uygulamasında her ameliyathane için küçük ve tek tek sistemler yerine, 
eşdeğer kapasiteli iki sistem kullanılarak hem yerden hem de maliyetten tasarruf sağlanmaya 
gidilmiştir. Dikkat edilmesi gereken husus ise, bu tasarımın ancak, Laminer akış besleme havası 
difüzörü koruma etkisine gerçekten sahipse yapılabileceğidir. Bunu garanti altına almak için, koruma 
düzeyinin değerlendirilmesi ile ilgili yeni bir test geliştirilmiş ve yeni hastane yönergesinde 
yayınlanmıştır (Şekil 7). 
 



  __________________________________________ 1298 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Seminer Bildirisi

  
 

Şekil 1. Çok Katlı Hastane Binasının ve Düzenlemesi Yapılan Ameliyathane Bölümü 
 

 
Şekil 2. Bir Ameliyathanede Laminer Akış Besleme Difüzörünün Çalışma Prensibi 
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Şekil 3. Hastaların Hazırlanması İçin Küçük, Kapalı Tek Odalar Yerine Açık Transfer Alanı 
 

 
Şekil 4. Ameliyathanede “Yeşil Kapak” İlkesi 

 

 
Şekil 5. Hijyen Seviyesi Bakımından Taşma İlkesi ve Koruma Basıncı 
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Şekil 6. Makine Dairesinde Hava Hazırlama Amacıyla Yerleştirilmiş, Değişik Tekil ve Küçük 

Havalandırma Birimleri Yerine İki Eşdeğer Yüksek Kalitedeki Birim. 
 
 

 
Şekil 7. Ameliyathanelerin Değerlendirmesi İçin Standard Yükleme ve Test Düzeneği 
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DENEYSEL AMELİYATHANE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
 
 

Arnold BRUNNER 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Diğerleri gibi, Lucerne Üniversitesi Uygulamalı Bilimler ve Sanat Üniversitesi, uygulama odaklı ARGE 
çalışmalarına devam etmektedir. Bu üniversitenin canlı ve dinamik bölümlerinden olan “Mühendislik-
Mimarlık Bölümü, laboratuar-ameliyathane (Şekil 1 ve 2) adı verilen bir mahalde araştırmalar 
yürütmektedir. Bu araştırmanın en son bulguları aşağıda sunulmuştur. 
 
 
GİRİŞ 
 
 
Avrupa’daki bazı kurumlar ve uzmanların iş birliğinde Lucerne Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler ve 
Sanat Bölümü (HSLU) “Bina Teknolojisi ve Sağlık Hizmetleri” konulu bir araştırma projesi başlatmış ve 
ameliyathanelerde çoğunlukla kalitesiz ve kontrol edilemeyen havalandırma ve iklimlendirme 
koşullarını araştırmıştır (Şekil 3). Proje, temel ilkelerle ve önemli bulgularla sonuçlanmıştır.  Bu 
araştırma konuyla ilgili yeni SIA 382/8 “Hastane Binalarında Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri 
başlıklı yönergenin titizlikle hazırlanmasında etkili olmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, Koruma alanı, Hava akışı simülasyon, Bina Teknolojisi ve sağlık 
tesisleri. 
 
 
 
 
ABTSRACT 
 
Beside others, the Lucerne University of Applied Sciences and Arts is maintaining application-oriented 
Research & Development. The “Lucerne School of Engineering and Architecture” which is a lively and 
dynamic department of the latter, conducts research in the so called lab-operating-room. Their latest 
results will be presented and explained. 
 
Key Words: Operating room, Protection area, Air flow simulation, Building technology in health care 
 
 
 
 
BAŞLANGIÇ DURUMU 
 
Sağlık tesislerine ilişkin bina teknolojisi ile ilgili yetkili uzmanlar arasında büyük bir belirsizlik ağır 
basmakta ve hâlihazırdaki durum ön yargılarla nitelendirilmektedir. Havalandırma ve iklimlendirmeye 
dayandırılan (yatırım ve işletme maliyeti dahil) korunma kavramlarının verimi ve gerekliliği 
konusundaki yetersiz bilgi ile antibiyotiklerle hastalıkların önlenmesinden umulan yarar ve tıbbi 
işlemlerin neden olduğu enfeksiyonların nihai maliyetleri konusunda ilgili taraflar arasında bir gerilim 
bulunmaktadır. Tıbbi bir bakış açısından, antibiyotiklerin hastanelerde kullanımının azaltılması önerilir. 
Ameliyatın yapabilmesi için havadaki mikrobik kirleticilerin mutlak bir minimum seviyede tutulması ön 
koşuldur. Bunun için, Laminer hava akışı (ULF) güvenilir bir yaklaşım ortaya koyar. Buna karşılık, 
bunun doğru uygulanması için gerekli bilgi hala tam değildir.  
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PROJENİN AMAÇLARI 
 
Projenin amaçları yaralara mikrobik oluşumların en düşük düzeyde girişini sağlamak için ideal hijyen 
koşullarının yaratılmasıdır. Aynı zamanda tesislerin yatırım ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi 
amaçlanmaktadır. Ayrıca, deney ve kabul testlerine ilişkin sonuçların yinelenebilirliği de sağlanmalıdır. 
Halkla ilişkiler ve eğitimler gibi araçların kullanılmasıyla, gerekli olan bilgi aktarılmalı normlar ve 
yönergeler bundan etkilenmelidir.  
 
 
 
ALGILAMA VE SONUÇLAR 
 
“Bina Teknolojisi ve Sağlık Hizmetleri” projesi, havalandırma mühendisliği, aydınlatma elemanları, akış 
simülasyonları, ameliyathanelerin nitelendirilmesi ve ölçme yöntemleri gibi konularla ilgilenmektedir. 
Proje, Profesyonel Eğitim ve Teknoloji Federal Bürosu’nun bir departmanı olan, Konfederasyon yenilik 
destekleme birimi tarafından da desteklenmiştir. Temelde, proje başarılı bir biçimde tamamlanmış 
amaçlardan çoğu sağlanmıştır. Projeden sağlanan en önemli sonuçlar aşağıda sıralanmaktadır:  
 
 

 Homojen Laminer akışa göre koruma alanının altında değişken hava akışı bazı avantajlar 
getirir,  

 Öncelikle koruma alanının altında ameliyat masasına yakın seviyelerde yapılacak hava akışı 
düzenlemeleriyle yüksek düzeyde bir koruma elde etmek olanaklıdır, 

 Ameliyathanedeki cerrahi ışıkların neden olduğu koşullar bakımından, hava akımının 
iyileştirilmesi ve ısıl yüklerin karşılanması önem taşımaktadır.. 

 Odayı çevreleyen alanların yüzey sıcaklıkları, olanak oranında homojen olmalıdır. Aksi halde 
istenmeyen yatay hava akışının oluşumunu kolaylaştırır.  

 İsviçre ve Alman yönergelerine göre belirlenen ölçme yöntemleri gereklilikleri karşılamakta ve 
sistemin değerlendirilmesi için gerekli kararlılığa sahip bulunmaktadır.  

 Geniş kapsamlı bir doğrulama, ameliyathanelerin taslak ve planlamalarında CFD 
simülasyonlarının (Bilgisayarlı Akışkanlar Dinamiği) kullanılabileceğini kanıtlayabilmiştir. 
Bunlardan yeni bulgular da sağlanabilir.  
 

Konuyla ilgili olarak ve umut verici bulgulara dayanılarak, bir SIA yönergesi geliştirilecektir (SIA 382/8 
“Hastane Binalarında Havalandırma ve İklimlendirme”) Bu yönerge, önemli ölçüde projeyle 
ilişkilendirilecektir.  
 
Proje, izolasyon (karantina)  odalarında kullanılan hijyenik havalandırma cihazları için mevcut test 
yöntemini iyileştirilmiştir. Ayrıca, ameliyathanelerde tamamlayıcı mikrobiyolojik deneyler yürütülmüştür.  
 
 
 
BİLGİ AKTARIMI  
 
Projeyle eşzamanlı olarak bulgulara ilişkin uygulamalar yapılmış ve bilgi aktarımı gerçekleştirilmiştir. 
Böylece, birkaç hastane projede elde edilen bulgulardan hemen yararlanmış, bunları kendi inşaat 
projeleri ile bütünleştirmişlerdir. Benzer biçimde, projeye katılan taraflar olan üreticiler, tasarımcılar ve 
yatırımcılar gibi kesimler yeni bilgileri işlerine hemen uygulama olanağı bulmuşlardır. Bu yapılan 
uygulamadan aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır:  
 

• Yeni ölçümleme aletleri (Şekil 4)( aerosol dağıtıcısı, aerosol seyrelticisi, parçacık sayacı)  
• Laminer akış ünitesi çıkışları için yeni ürünler (değişken akışa ait)  
• Ameliyathanelerdeki akış için yeni bulgular: planlamanın iyileştirilmesi (Şekil 5)  
• ARGE çalışmaları (örneğin değişimlerin araştırılması) planlama (örneğin optimalleştirme) için 

CFD simülasyonları  
• Mühendisler ve hastane hijyen uzmanları için eğitimler, 
• İsviçre’de yeni hastane yönergesi (havalandırma ve iklimlendirme) çalışmalarının yapılması  
• İzolasyon (karantina) odalarında  hava hijyeni cihazı için yeni test yönteminin oluşturulması,  
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UYGUN TASARIM VE DÜŞÜK MALİYET 
 

Proje uluslararası ölçekte olup İsviçre ve diğer ülkelerde hastanelerin yeniden-yapılandırılma 
aşamasına gelmesi ve bazı ülkeler için de yeni hastane standartlarının test edilip daha rafine hale 
getirilmesi bakımından önemlidir. Lucerne Üniversitesinin –Mimarlık Mühendislik fakültesinin Berlin 
Mühendislik Üniversitesi ile yaptığı işbirliği kapsamındaki ARGE çalışmalarına ek olarak, 
ameliyathanelerdeki ölçmeleri gerçekleştiren firmaların akreditasyonu için yeni bir yöntem tespit 
edilecektir. Sağlık hizmetlerinde, iklimlendirme ve havalandırmanın optimizasyonu, sağlık sigortası ve 
prim ödemelerine maliyet indirimleri ile hasta şikâyetlerinde azalma sağlayacaktır. Cerrahi bakımdan, 
çevrede düşük mikrop düzeyini koruyarak ve aynı zamanda ameliyathane iklimlendirme sisteminde 
sağlanan tasarruf yoluyla bir maliyet azaltımı söz konusudur.  Sadece İsviçre’de, gelecek yıl 600 
ameliyathane yenilenmiş olacak ve bu sayı tüm Avrupa’da 8000 ‘e ulaşacaktır. Bu bağlamda, yetersiz 
hijyene neden olan uygunsuz bina teknolojisinden kaynaklanan maliyetler önemli ölçüde 
azaltılabilecektir.   
 
İsviçre ve Almanya için yakın zamana ilişkin maliyet azaltımları istatistiksel verilere dayandırılmaktadır. 
Bu,, bina teknolojisinin optimal uygulanmasıyla İsviçre’deki genel harcamalarda 15 milyon İsviçre 
Frangı tasarruf sağlanabileceğini ve 15 milyon İsviçre Frangı değerinde bir tasarrufun da sağlık 
hizmetlerinde sağlanabileceğini göstermektedir (Almanya için bu değerler 10 faktörü ile çarpılmalıdır). 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Proje döneminde önemli ilkeler geliştirilmiş ve dikkate değer bulgular elde edilmiştir. Söz konusu 
projenin karmaşıklığı ve karar verme sürecinin uzunluğu nedeniyle bulguların uygulanması daha uzun 
zaman alabilir. Böylece, projenin yol açacağı iyileştirmeler, uzun bir zamanda ortaya çıkacaktır. Buna 
rağmen, ilgili taraflarca projeye büyük bir önem verilmiştir. Aynı zamanda bu konudaki yeni yönerge 
(SIA 382/8 “Hastane binalarında havalandırma ve iklimlendirme”) çalışmalarına yol göstermektedir.  
 

 
 

Şekil 1. Deneysel Ameliyathanenin Kurulumu 
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Şekil 2. Ameliyathane Test Kurulumunda Çekme Havası Detayı 
 

 
 

Şekil 3. Ameliyathane Değerlendirme Testinde Kullanılan Ekipmanlar 
 

 
 

Şekil 4. Ameliyat Giysilerinin Neden Olduğu Mikrobiyolojik Kirliliğin Araştırılması 
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Şekil 5. Bir Ameliyathanedeki Hava Akışının Görselleştirilmesi 
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Söz konusu derneklerde, birçok standardın, yönergenin hazırlandığı komisyonlarda başkan ya da üye 
olarak çalışmaktadır. Konusunda sektörel dergilerde birçok yayın yapmıştır. 
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DEĞİŞKEN DEVİRLİ POMPALAR 
 
 

A. Özden ERTÖZ 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bir pompaj sisteminde debiyi pompa karakteristiği ile sistem karakteristiğinin kesim noktası tayin eder. 
Değişik debi elde edebilmek için pompa karakteristiği sabit ise sistem karakteristiğini, sistem 
karakteristiği sabit ise pompa karakteristiğini değiştirmek gerekir.  
 
Pompa devrinin sabit tutulup sistem karakteristiğinin değiştirilmesi yolu ile debi kontrolü, basma hattı 
üzerindeki kontrol vanası kısılarak yapılır.  Sistem karakteristiğini değiştirmeden pompa devrinin 
değişimi ile pompa karakteristiğini değiştirerek debi kontrolü son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır.  
Kontrol vanaları kısılarak yaratılan basınç kaybı ile debi kontrolünde debiyi arttırmak mümkün değildir. 
Bu sebepten pompa seçiminde ilerideki ihtiyaçları da göz önüne almak için pompa debisinin  %25, 
basma yüksekliğinin %10 büyük olarak sipariş edilmesi yaygın bir uygulamadır.  Frekans 
değiştiricilerin (FD) yakın zamanlarda güç elektroniğindeki gelişmelerle enerji kayıpları azaltılıp fiyatları 
izafi olarak ucuzladığı için pompaların değişken devirli olarak kullanılması yaygınlaşmaya başlamıştır.  
Böylece, sistem karakteristiği değiştirilmeden frekans değiştirici yardımıyla dönme sayısı ayarlanan 
elektrik motoru yardımıyla pompa karakteristiğinin istenen debiyi sağlayacak şekilde ayarlanması 
mümkün olmuştur. Bu bildiride değişken devirli pompa seçiminin teknik ve ekonomik yönleri 
incelenecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: değişken devirli pompalar, değişken debi 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In a pumping system capacity is dictated by the intersection of pump curve and system curve. If the 
pump curve is fixed, capacity can only be changed by changing the system curve by throttling the 
discharge valve. If the system curve is kept fixed for the sake of efficiency than pump curve has to be 
changed by regulating the pump running speed. 
 
Key Words: variable speed pump, 
 
 
 
 
1. GİRİŞ  
 
Değişken devirli pompa ihtiyacı değişken debi sağlanması için veya teknolojik mecburiyettendir. Debi 
değişken değil ise teknolojik mecburiyet olmadıkça en iyi çözüm sisteme uygun sabit devirli bir 
pompadır.  

 
Teknolojik mecburiyetler: 

 
1. Jeotermal kuyu içi pompalarının çalıştırma ve durdurulmalarında darbeyi önlemek ve 
 homojen ısınmayı sağlamak için.  
2. Yatay milli santrifüj pompalarda basma yüksekliği, çark çapını torna ederek düşük verimle 
 çalışmak yerine çark çapını tornalamadan daha düşük devirde yüksek verimle çalışmak 
 için. 
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3.  Mevcut sistemde debisi veya basma yüksekliği az gelen pompayı motor gücü uygunsa 
 veya yeni bir motorla biraz daha yüksek devirde çalıştırarak mevcut pompayı 
 değiştirmeden kullanmak için. Frekans değiştiriciler (FD) kullanılır. 

 
 
2. DEĞİŞKEN DEBİ ELDE ETME YÖNTEMLERİ 
 

1. Pompayı ihtiyaca göre çalıştırmak 
2. Yüksekteki bir depoyu doldurarak ihtiyaca göre kullanmak. 
3. Çalışan pompa sayısını değiştirmek 
4. Pompayı devamlı yüksek debide çalıştırtarak akışkanın bir kısmını depoya geri döndürmek. 
5. Pompa çıkışındaki debi kontrol vanası ile sistem karakteristiğini değiştirerek debiyi ayarlamak. 
6. Sabit devirli elektrik motoru ile pompa arasına hidrolik veya elektriki kavrama koyarak pompa 

devrini ihtiyaca göre ayarlamak. 
7. Elektrik motoruna uygulanan gerilim ve frekansı değiştirerek pompayı gereken hızda 

döndürmek. 
 
 
 
 
3. DEĞİŞKEN DEBİNİN SAPTANMASI 
 
Değişken devirli pompanın belirlenmesi için yıl bazında hangi debide kaç saat çalışılacağı Şekil 1 deki 
gibi veya benzeri bir diyagramla belirtilmelidir. Derin kuyu pompalarında ise çalışma programı ile 
birlikte debi-düşüm ilişkisi de verilmelidir. Bilhassa jeotermal pompaların seçiminde kuyudaki debi-
düşüm ilişkisini bilerek seçim yapmak çok önemlidir. Aksi halde tüm sistemin işletme masrafı 
ekonomik olamaz. Aslında sadece jeotermal pompalarda değil tüm Derinkuyu pompalarında debiye 
bağlı olarak kuyu içindeki su seviyesini bilmek, sulamada enerji verimliliği açısından son derece 
önemlidir. Ülkemizde yeraltı suyu pompajında, kuyu karakteristiğini bilerek satın alınan pompa sayısı 
son derecede azdır. 

  
 
Şekil 1. Debi Değişiminin Yıllık Dağılımı                           Şekil 2. Artezyen Kuyularda Debi-Düşüm      
 (Süreklilik Eğrisi)            İlişkisi 
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4. SİSTEM KARAKTERİSTİKLERİ 

Sistem karakteristiği, bir sistemde basma yüksekliği ile debi arasındaki ilişkidir. Basma yüksekliğinin 
bir bölümü debi ile değişmez, diğer bölümü ise dinamik karakterde olup, debinin karesi ile orantılıdır. 
Aynı zamanda boru geometrisi, pürüzlülük, akışkanın viskozitesi gibi birtakım başka faktörler de 
basma yüksekliğine etki eder. Pek çok endüstriyel uygulamada basma yüksekliği tamamen sürtünme 
kayıplarından oluşur (kapalı devre sirkülasyon sistemleri). Sürtünme kayıplarına (Hk) diyelim. Hk 
debinin karesi ile doğru orantılı olduğundan     

 

Şeklinde gösterilebilir. Burada K sistem sabitidir. Statik basma yüksekliği (Hs)  debiye bağlı değildir. 
Sistemin toplam basma yüksekliği, statik basma yüksekliği (Hs) ile sürtünme kayıpları (Hk) toplamıdır     

. 

 

Şekil (4) te konunun açıklanmasına yardımcı olması amacıyla 250 m3/h debide basma yüksekliği 100 
mss olan 3 adet sistem karakterisriği gösterilmiştir. Sistem karakteristiklerinin statik basma 
yükseklikleri (Hs)  hepsinde değişik olup 0-60-100 m. dir. Sürtünme kayıpları da toplam basma 
yüksekliğini 100m. ye tamamlamak üzere 0 ile 100 m. arasında değişmektedir. Bu durumda Hs=0 olan 
sistemin basınç kayıpları tümüyle sürtünme kayıplarından oluşmakta; Hs=100  olan sistemde ise hiç 
basınç kaybı bulunmamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pompa verimini hesaba katmazsak, akışkanı bir sisteme pompalamak için gereken güç (P), debi (Q), 
basma yüksekliği(H) ve akışkanın yoğunluğu (ρ) çarpımına eşittir.  Burada debi (m3/s), Basma 
yüksekliği (m) , Yoğunluk (Kg/m3), Güç ise (w) olarak hesaba konulmalıdır. 

                                                                          P = ρ Q.g.H                                                               (7)       

(6) nolu eşitlikten basma yüksekliğini alıp güç eşitliğine taşırsak: 

                                                                          P = ρ Q.g.( KQ2 + Hs)                                               (8)       

Hidrolik güç statik basma yüksekliğinin olmadığı (Hs=0) sisteminde debinin 3. kuvveti ile orantılı 
olduğu halde, sürtünme kayıplarının olmadığı (Hs=100) durumunda hidrolik güç debi ile doğru orantılı 
olarak artmaktadır.  
 
Burada pompa, elektrik motoru, frekans değiştirici verimlerinin devir ve güç değişimlerine göre verim 
değişimlerini bilemediğimiz için güç hesaplarını genellemeyi daha ileriye götürmemek gerekir. 
Ekonomik hesaplar sistem ve ekipmanlar belli olduktan sonra detaylanmalıdır. 

 

 Şekil 4. Statik Basma Yüksekliği Farklı 3  
Sistem Karakteristiği 

Şekil 3. Sistem Karakteristiğinin Yapısı 
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5. SİSTEM VERİMİ 
 
Bir hidrolik sistemde pompaj sonunda elde edilen hidrolik enerjinin,  bu pompajı yapmak için harcanan 
enerjiye oranına sistem verimi diyoruz.  
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Harcanan her birim enerji başına sisteme pompalanan akışkan miktarı sistem veriminin ölçüsüdür.  
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Sistem verimi için şu sonuçları çıkarabiliriz. 

1. Sistem veriminin yüksek olması için verimi yüksek pompalar, motorlar, frekans değiştiriciler 
kullanılmalıdır. 

2. Bir sistemde debi azaldıkça sistem verimi artar. Fakat bu artış belli bir noktadan sonra 
pompa,motor ve FD verimlerinin azalmaya başlamasıyla dengelendikten sonra birden azalır 
Şekil.... 

3. Statik basma yüksekliğine oranla sürtünme kayıplarının az olduğu sistemlerin verimleri 
yüksektir. 

4. Statik basma yüksekliğinin az olduğu sistemlerin verimleri düşüktür. 
5. Verimi düşük olan değişken debili sistemlerde FD kullanılarak debi azalınca enerji ekonomisi 

sağlamak mümkündür. 
 
 
 
 
6.  POMPA KARAKTERİSTİKLERİ 
 
Pompa seçiminde pompa karakteristiğinin bilinmesi kadar sistem karakteristiğinin de bilinmesi gerekir. 
(Şekil 5) te sabit devirli tipik bir pompa karakteristiği görülmektedir.   Farklı pompalar için karakteristik 
değişik olsa bile genel olarak pompa karakteristiklerinde debinin artışı ile basma yüksekliği azalır. 
Pompa karakteristikleri sabit devir için çizilmiştir. Değişken devirli pompa karakteristikleri; pompanın 
her devri için ayrı karakteristikler çizilerek belirtilir.  
 
(Şekil 5) te sabit devirli bir pompa karakteristiği gösterilmiştir.  Bu pompanın dönme sayısının azaltılıp 
attırılması ile karakteristikte olacak değişimler benzeşim kuralları gereğince olur. Benzeşim kuralları    
± %10 Aralığında yaklaşık sonuç verirler. Daha geniş aralıklarda karar verebilmek için değişken devirli 
deney sonuçları kullanılmalıdır. Bu bildiride anlatımı karmaşıklıktan kurtarmak maksadıyla benzeşim 
kurallarının tüm devirler için geçerli olduğu kabul edilecektir. (şekil 6) da bir pompanın değişik 



  __________________________________________ 1319 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Seminer Bildirisi

devirlerdeki karakteristiği görülmektedir.  Bu karakteristikte sabit verim eğrileri yaptığımız kabule 
uygun olarak başlangıçtan geçen paraboller olarak gösterilmektedir 

.  

 

Pompaların değişik devirli karakteristikleri genellikle bulunmadığından sabit devirli pompa performans 
eğrilerinden benzeşim kurallarına göre değişken devir performanslarını türetmemiz gerekir. Şekil 5 te 
türetilen bir değişik devir pompa karakteristiği görülmektedir. 
 
 
 
7. POMPA VE SİSTEM KARAKTERİSTİKLERİ 
 
Bir pompanın çalışma noktası pompa karakteristiği ile sistem karakteristiğinin kesişme noktasıdır. 
Şekil 6 da Statik basma yüksekliği bulunmayan (Hs=0) sistemde Şekil 4 teki pompanın karakteristiği 
birlikte çizilmiştir. Bu iki eğri Q=250 m3/h ve Hm=100 m. noktasında kesişmektedir. 
 
 
 
 
8. SİSTEM DEBİSİNİN ÖZELLİĞİ 
 
Sistem gereksinimleri çok çeşitli olabilmektedir.  Örneğin, bir sistem sabit ve devamlı bir debi isterken, 
bir diğeri iki sınır değer arasında devamlı değişen bir debi veya başka bir sistem sabit veya değişken 
debili ve kesintili bir işletme isteyebilir. Bu sistemlerin kombinasyonları da söz konusu olabilir. Her bir 
sistem kendi içinde değerlendirilmeli ve ona göre çözüm aranmalıdır. Bir sistem için uygun olan çözüm 
bir başkası için uygun olmayabilir. 
 
Debi kontrolünün en çok kullanılan yöntemi vana ile kısma yapıp sürtünme kayıplarını arttırarak sistem 
karakteristiğini değiştirmek suretiyle istenen debiyi sağlamaktır. Şekil (8)  
 
Diğer bir yol ise pompanın devrini azaltarak benzeşim kuralları gereğince pompa karakteristiğini 
değiştirerek sistem karakteristiği ile kesim noktasını ayarlamaktır Şekil (8).  Pompa %80 hızda 
çalıştırıldığında karakteristiğin kesim noktası sistem eğrisini 200 m3/h ve Hm=64 m noktasında keser. 

 

 

Şekil 5. Sabit Devirli Pompa Karakteristiği Şekil 6. Değişken Devirli Pompa 
Karakteristiği 
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Şekil 7. Sabit Devirde Pompa Sistem ve Güç Karakteristiği     Şekil 8. 200 m3/h Debi İçin Vana 
Kısılması Ve Devir Değişimi Mukayesesi 
 
Sabit devirli pompanın 250 ve 200 m3/h  te çektikleri güçler  82,87  ve  76,3  kW  tır  şekil (7). Elektrik 
motorunun verimini %92 olarak Kabul edersek şebekeden çekilen güç 90,07 ve 82,93  kW olacaktır.   
 
Hâlbuki devir düşürülerek yapılan ayar sonucu 200 m3/h debide mil gücü belirgin bir biçimde 
azalacaktır( 43,35 kW)   . (Şekil 7). % 80 hızda motor ve sürücünün veriminin %88 olduğunu göz 
önüne alarak Tüketilen enerji 82,93 kW tan 48,22 kW düşecektir ki bu vana ile kısmaya göre  % 41,85 
Azalmaya tekabül etmektedir.   
 
İşler maalesef her zaman bu kadar basit değildir. Frekans değişimi ile debi kontrolü, basma 
yüksekliğinin tamamen sürtünmelerden oluştuğu sistemlerde başarı ile kullanıldığı halde statik basma 
yüksekliği payının artmasıyla olay daha karmaşık hale gelmektedir.   
 
 
 
9. STATİK BASMA YÜKSEKLİĞİ DEĞİŞİMİNİN HIZ KONTROLUNA ETKİLERİ 
 
Statik basma yüksekliğinin hız kontrolüne etkisini değerlendirebilmek için aynı pompanın üç değişik 
sistemde Statik basma yüksekliğinin 0-60-100 m. olarak değiştirerek aynı debi ve basma 
yüksekliğinde (Q=250 m3/h Hm=100 m.) çalışmakta olduğunu varsayalım. Diğer bir deyişle statik 
basma yüksekliği, toplam basma yüksekliğinin % 0 ile %100 arasında değişsin. Bu sistemlerin 
başlangıç noktası tam hızda çalışma olursa bazı önemli özelliklerin ortaya konulması kolaylaşacaktır. 
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Şekil 9. Q=250 m3/h Hm=100 mss. Pompanın Farklı 3 Sistemde Çalışma Durumları 

Pompa hızı azalmasının etkilerini görebilmek için pompa dönme hızları % 10 luk aralıklarla azaltılmış 
karakteristiklerle Şekil 9. da gösterilmiştir. Pompa hızının azaltılmasıyla üç değişik sistemdeki debiler 
artık çok farklıdır. Daha önce de belirtildiği gibi (Hs=0) sisteminde %80 devirde Q=200 m3/h idi. Fakat 
statik basma yüksekliği arttıkça pompa karakteristiği ile sistem karakteristiklerinin kesişme noktası sola 
doğru kaymaktadır. (Hs=100 m.) olan sistemde debi 0 olmakta, yani pompa kapalı vana durumunda 
çalışmaktadır. Hs=80 olan sistemde ise debi 250 m37h ten 90 m3/h te düşmekte ve pompa verimi de 
% 78 den % 60 a düşmektedir.  
 
Değişken devirli pompalarda FD lerin tam yükteki ve 50 Hz. teki kayıpları %2-6 arasındadır. Frekans 
azalınca moment ‘te azaldığı için verimleri daha da azalmaktadır. Elektrik motorlarının da verimlerinin 
dönme sayısına bağlı olarak gerilim ve mil güçleri azalınca verimlerinde olacak değişikliğin hesaba 
katılması gerekir. Değişken devirli pompaya karar vermeden önce aşağıdaki hususların hatırlanması 
yerinde olur. 
 
Sabit devirli pompalar en iyi verim noktalarından uzakta çalıştırıldığında verimi düşük olur. Eğer 
çalışma noktası en iyi verim noktasından uzakta değilse sistem veriminiz iyi olacak ve pompaj 
probleminiz ekonomik olarak sabit devirli pompalarla çözülmüş olacaktır. Sürtünme kayıplarının az 
olduğu sistemlerde, debisi Q olan bir pompa yerine Q/2 debili iki pompa size hem Q/2 de hem de Q 
debisinde maksimum verimde çalışma olanağı verecektir. Seçimde pompa sayısının çoğaltılması, 
kesintili çalışma, depolama yöntemleri de göz önüne alınmalıdır. 
 
Değişken devirli pompalar, değişken debili kullanımda, az debi istendiği sürece, basma yüksekliğinde 
sürtünme kayıplarında azalma meydana geldiği için sistem katsayısı 60 tan az olduğunda sistem 
veriminde iyileşme sağlar. Şekil 10. Buna karşılık frekans değiştiriciler pahalı ve bakımları zordur. 
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Seçim yapılırken daima “sabit devirli pompalarla bu problem çözülebilir mi? “sorusu göz önünde 
tutulmalıdır. 
 
Toplam basma yüksekliğinde statik basma yüksekliği payının çok olduğu durumlarda verimli bir debi 
kontrolü paralel pompalar kullanarak sağlanır.  Bir’den çok pompa kullanımı ile debi kontrolünde 
pompa sayısı kontrol edilmek istenen debiye bağlıdır. Her pompa ayrı ayrı istenen yüksekliğe akışkanı 
basacağından, devir sayısını değiştirmeye gerek kalmayacaktır. Şekil 10. da sistem katsayıları farklı 
sistemlerde, devir sayısının azalması ile sistem veriminin değişimi gösterilmektedir. Sistem katsayısı 
azalan sistemlerin verimleri kötüleşmektedir. Fakat kötü verimli sistemlerin, devir sayısı azaltıldığında 
verimde iyileşme fazla olmaktadır. Örneğin Şekil 10. Da Sk=20 olan sistemde en yüksek devirde 
sistem verimi %17 iken, dönme sayısı %45 azaltıldığında sistem verimi %50 olmaktadır. Hâlbuki 
Sk=100 olan sistemde devir sayısı azatlımı ile hiçbir şey kazanılamaz. Aksine verim kötüleşir. 

 

Şekil 10. Değişken Devirli Pompalarda Sistem Katsayısının Fonksiyonu Olarak Verim Değişimi 
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POMPALI SİSTEM UYGULAMALARINDA 
ÖMÜR BOYU MALİYET YAKLAŞIMI 
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Kahraman ALBAYRAK 
 
 
 
ÖZET 
 
Ömür Boyu Maliyet (ÖBM) kavramı dünyada artan enerji tüketiminin pompalı sistemler için analiz 
edilmesi ve sistemlerin enerji verimliliğinin arttırılması amacıyla geliştirilmiş bir kavramdır. Dünyadaki 
bütün enerji tüketiminin yaklaşık %20’si pompalar tarafından kullanılmakta ve bu oran bazı sektörlerde 
%50’yi bulmaktadır. Pompalı sistemlerdeki tüketilen enerjinin büyüklüğü, sistemin bütün bileşenleri ile 
analizinin gerekliliğini ortaya çıkartmış ve verimliliğinin arttırılması amacıyla; hem yeni yatırımlar hem 
de işletilen sistemlerin analizlerinde bir bütün olarak “Ömür Boyu Maliyet” yaklaşımının geliştirilmesini 
sağlamıştır. ÖBM kavramı içeriğindeki bileşenler yardımı ile enerji verimliliği ve tasarrufu yönünde 
önemli iyileştirmeler sağlanmaktadır. 
 
Pompalarda ÖBM kavramı tüm bileşenleri ile pompalı bir sistemin enerji analizinin; sistemin 
tasarımından, işletmesine ve daha sonra devreden çıkartılmasına kadar geçen tüm ömrü boyunca 
yapılmasını ve enerji maliyetinin düşük tutulmasını amaçlayan, bunun için uygulamacıya yol gösteren 
bir yaklaşımlar bütünüdür. Genelde yeni kurulan bir pompalı sistem için ilk yatırım maliyeti sistemin 
tüm ömrü içindeki maliyetinin düşük bir yüzdesidir. Bu bildiride ülkemizde üzerinde yeterince 
durulmayan ÖBM yaklaşımının bileşenleri üzerinde durulacak ve yeni yatırımlar ile işletmede olan 
pompalı sistemlerin enerji verimlilikleri ve yapılabilecek iyileştirmeler örneklerle incelenecektir. 
 
ÖBM kavramı sadece bugüne değil, geçmişe dönük bir muhasebeye ve geleceğe dönük bir 
değerlendirmeye açık yaklaşımlara olanak vermektedir. Bu kavramın enerji kaynakları kısıtlı ülkemiz 
açısından önemi ele alınarak özellikle kurulu sistemlerdeki küçük iyileştirmelerin getirdiği tasarrufların 
değeri üzerinde durulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Pompalar - Pompa Seçimi - Ömür Boyu Maliyet (Ömb) - Pompalı Sistemler - 
Enerji Verimliliği 
 
 
 
ABCTRACT 
 
With the growing consumption of the energy throughout the world, the concept of Life Cycle Cost 
(LCC) were developed to analysis the pump systems and to increase the energy efficiency of them. 
Around 20 % of the total energy consumption all over the world is because of the pumps, as a matter 
of fact, in some sectors these percentage increases up to 50. These high consumption in pump 
systems needs to create a complete analysis of such systems with new concept, LCC, so that LCC 
will have been started to use for increasing the energy efficiency of the systems on both analysing the 
old systems and new investments. With help of the tools coming with LCC, there become very 
effective increases on energy efficiencies so as economy savings on the pump systems. 
 
The concept of LCC covers all the components of a pump system to get the complete energy analysis 
aiming to the user for low energy cost from; design, management and even disposing through the life 
of the system. Generally, the first investment cost is a lower percentage of the total cost through the 
life of the system. In this paper, the concept of LCC which is not applied so much in our country, will 
try to explain with examples of new investments and energy efficiency analyses of old systems. 
 
Key Words: Pumps - Pump Selectıon - Lıfe Cycle Cost (Lcc) - Pumpıng Systems - Energy Effıcıency 
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1.  GİRİŞ 
 
Ömür Boyu Maliyet (ÖBM) kavramı dünyada artan enerji tüketiminin pompalı sistemler için analiz 
edilmesi ve sistemlerin enerji verimliliğinin arttırılması amacıyla geliştirilmiş bir kavramdır. Pompalı 
sistemlerdeki tüketilen enerjinin büyüklüğü, sistemin bütün bileşenleri ile analizinin gerekliliğini ortaya 
çıkartmış ve verimliliğinin arttırılması amacıyla; hem yeni yatırımlar hem de işletilen sistemlerin 
analizlerinde bir bütün olarak “Ömür Boyu Maliyet” yaklaşımının geliştirilmesini sağlamıştır. ÖBM 
kavramı içeriğindeki bileşenler yardımı ile enerji verimliliği ve tasarrufu yönünde önemli iyileştirmeler 
sağlanmaktadır [1]. 
 
ÖBM kavramının ülkemiz açısından öneminin her geçen gün daha da arttığı, kurumlar ve kişiler 
tarafından farklı terimler ya da hesaplama yöntemleri kullanılıyor olsa da gözlenmektedir. Bu çalışma 
ile hem kavramsal hem de uygulama olarak ortak bir yaklaşıma ulaşılabileceği düşünülmektedir [2].  
 
Özellikle, 60’lı yılların sonu ile 70’li yılların başlarında ülkemizde ilk yatırım olarak genelde dış alımla 
planlanan ve yüksek bakım, onarım maliyetleri ile işletilmekte olan yüksek enerji tüketimine sahip 
pompalı sistemler ömürlerin sonuna yaklaşmış durumdadır. Ülkemizde özelleştirmenin de etkisi ile 
daha verimli işletme anlayışı yaygınlaşacak ve 2000’li yıllar yüksek enerji tüketen, hem yeni pompalı 
sistemlerin tasarımı hem de eski sistemlerin yenilenmesi dönemi olacaktır. Bu durum, bu ara dönemde 
bizim sektörümüze çok daha büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Şu anda yüksek enerji tüketimine 
sahip birçok sistem ya ömürlerini tamamlamakta ve yenilenmeye gerek duyulmakta ya da geçen 
yıllarla oluşan farklı işletme gereklilikleri ile enerji verimliliği açısından düşük (tasarım değerlerinin 
uzağında) yüksek enerji maliyetleri ile işletilmektedirler. Halen kurulu sistemlerde bu kavram ışığında 
yapılacak iyileştirmelerle büyük enerji tasarrufları yapılabileceği öngörülmektedir. Yeni kurulan 
sistemler için de bu kavram ışığında yapılacak tasarımlar, sistemlerin ömür boyu maliyetlerinde 
ülkemiz kaynaklarının verimli kullanılması yönünde büyük katkılar yapacaktır.  
 
Ülkemiz için veriler elimizde bulunmasa da dünyadaki enerji tüketiminin artan bir ivmeleme ile yaklaşık 
%20’si pompalar tarafından tüketilmektedir. Bazı sektörlerde ise bu oran %50’lere kadar çıkmakta, 
işletmenin toplam üretim maliyetinde çok büyük oranlar tutabilmektedir. Ülkemiz için düşünüldüğünde, 
ÖBM kavramı içinde sadece bir bileşen olan düzenli bakım onarım anlayışının bile yaygınlaşmadığı 
bilgisi ile bu oranların çok daha yükseklerde olduğu öngörülebilir.  
 
Küçük ya da büyük “pompa”lar her yerdedir ve bir şekilde enerji tüketmektedirler. Çok küçük 
iyileştirmeler bile kimi zaman uzun, kimi zaman ise çok kısa süreler içinde enerji maliyetlerinde önemli 
düşüşler sağlayabilir. Bir çiftçi için bir hasat döneminde düşen enerji maliyeti bile hem kendisi hem de 
ülke ekonomisi için çok değerlidir. Binlerce çiftçi, binlerce belediye, binlerce fabrika, onbinlerce pompa 
kullanmaktadır.  
 
 
 
 
2. KAVRAM OLARAK “ÖMÜR BOYU MALİYET” 
 
Herhangi bir pompalı sistem için ÖBM, gerecin; satın alınması, montajı, işletilmesi, bakımı ve imhası 
gibi tüm aşamaları ile bütün ömrü boyunca oluşan toplam maliyetini bir arada tanımlar. ÖBM 
tanımlanabilen ve ölçülebilen bütün aşamaları kapsayan bir yönteme dayalı olarak aşağıda verilen 
denklem ile hesaplanabilir [1]. 
 
ÖBM yönteminde olası farklı tasarımların, değişik çözümlerin karşılaştırılması ve eldeki verilerin 
yeterliliği ile mali açıdan en uygun sonuca ulaşmak mümkündür. ÖBM için bileşenler aşağıdaki gibi 
tanımlanabilir: 
 
ÖBM = Cic + Cin + Cce + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd     (Denklem–1) 
 
 
 
 



  __________________________________________ 1329 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Seminer Bildirisi

2.1  ÖMÜR BOYU MALİYET KAVRAMININ TEMEL BİLEŞENLERİ 
 
(Denklem–1) içerindeki terimler aşağıdaki biçimde tanımlanır.  
 
ÖMB = Ömür Boyu Maliyet 
Cic = ilk yatırım maliyeti (pompa, sistem, borular, yardımcı ekipmanlar) 
Cin = montaj ve işletmeye alma maliyeti 
Ce = enerji maliyeti 
Co = çalıştırma maliyeti (sistemin normal çalışması için operatör maliyeti gibi) 
Cm = bakım maliyeti (parçalar ve adam-saat) 
Cs = işletme ile gelen ekstra maliyetler (duraklama zamanları, üretim kaybı)    
Cenv = çevre etkisi ile gelen maliyet (çevre vergisi ya da arıtma benzeri maliyetler) 
Cd = demontaj ve imha maliyeti (elden çıkarma, devre dışı bırakma) 
 
Bütün bir sistemin başlangıcından devreden çıkışına kadar çeşitli maliyetlerden oluşan ömür boyu 
maliyet yaklaşımı için, ne kadar çok bilgi ve öngörü ile hesaplama yapılırsa o kadar doğru bir maliyete 
ulaşılabilir. Kimi zaman bu bileşenlerden bazıları önemsiz görülebilir ve dikkate alınmayabilir kimi 
zaman ise farklı sistemler için farklı bileşenler toplam maliyet içerisinde daha etkin bir durumda olabilir. 
Buna en tipik örneklerden biri sistem parçalarından bazılarının yurt dışı alımlar sonrasında bakım 
onarım ve bakım onarımı yapacak adam-saat maliyetlerinin yüksekliği ve bununla oluşan duraklama 
ve üretim kaybı maliyetleri olarak anılabilir. Orijinal parça bazında maliyetler de önem kazanabilir. Kimi 
zaman bazı Ortadoğu ülkelerinde enerji maliyetleri yüzdesel olarak düşerken, ilk yatırım maliyetlerinin 
yüksekliği ve sistemin sürekliliği yani üretim zamanlarındaki kayıplar daha önemli olabilir.  
 
 
2.2 SİSTEM POMPA İLİŞKİSİ 
 
Pompa ancak bir sistemin parçası olarak işlevseldir. Sisteme uyumlu olarak seçilmiş bir pompa ve 
amaca uygun tasarlanmış sistem birlikte canlı bir organizma gibi işletmenin gerisinde sessizce 
kimseye fark ettirmeden görevlerini yaparlar. Tek başına çok verimli, tam istenen değerlerde, ilk 
yatırım maliyeti yeterince düşük bir pompanın seçimi o pompanın o sistem içersinde yeterli verimlilikte 
çalışacağını ve sistemin diğer parçaları ile uyumlu olacağını, enerji verimliliği açısından uygun bir 
yerde çalışacağını garanti etmez.  
 
Pompalı bir sistem kimi zaman doğrudan pompaya bağlanmış motoru ile bir hafriyat çukurundan 
birkaç metre yükseklikteki kanalizasyona su basacak kadar basit olabilir. Tarlada bir kuyudan 
girişlerinde belli bir basınç isteyen fıskiyelere belirli çaplarda borularla suyu aktaran bir sulama sistemi 
şeklinde göreceli olarak daha gelişkin bir sistem de olabilir. Kimi zaman da çok kademeli bir çok 
pompanın seri paralel bağlantılarla, kumandalı ayar vanaları, frekans değiştiricileri, çeşitli hatlardaki 
basınca ya da debiye göre değişen devirlere sahip pompalar ya da bazen duran bazen gün boyu 
çalışan, bazen basma hatlarındaki yüklerin arttığı bazen azaldığı çok daha karmaşık ilişkilerle birbirine 
bağlanmış mevsimsel ya da rasgele sistem karakteristiğine sahip bir çok ekipmanla çalışan bir yapı 
olabilir. Küçük, büyük, karışık ya da basit bütün sistemlerde pompa tek başına değildir.  
 
Ömür boyu maliyet yaklaşımı bir bütün olarak her durumu içermeye çalışan ve gereksiz olanları 
ayıklayarak bütün bir maliyet analizine olanak veren bir araçtır. ÖBM değerinin düşürülebilmesi için 
pompalı sistemin tasarımı çok önemlidir. Genel olarak bütün pompalı sistemler; pompa(lar), akışkanı 
aktarıcı boru hattı(ları) ve kontrol ünitelerinden oluşur. Sistem bir işe yönelik istenen çıktıları 
sağlayabilecek şekilde tasarlanır ve tasarım kriterleri için başlangıç değerlerini verir. Sistem çıktı 
değerleri pompa ya da pompaların diğer ekipmanlarla uyumlu çalışması ile elde edilebilir. Pompa ve 
sistem karakteristikleri bir noktada kesişirler ve o nokta ortak çalışma noktasıdır. Ortak çalışma 
noktasının tüm ekipmanlar için en verimli nokta olması ömür boyu maliyetlerini düşürecektir.  
 
Çoğunlukla farklı zaman dilimlerinde (bazen mevsimsel bazen günlük olarak) farklı sistem 
karakteristikleri oluşur ve pompa karakteristikleri ile oluşan kesişim noktası yani çalışma noktası 
değişir. Herhangi bir sistem karakteristiği için düşünülen ortak çalışma noktasının tüm ekipmanlar için 
en verimli noktada olması imkânsız bir durum alır. Bu yüzden dönemsel olarak sistemin süreklilik 
eğrilerinin çıkartılması-hesaplanması çeşitli taleplere bağlı oluşan sistemin değişkenliğine göre 
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pompanın farklı kontrol yöntemleri ile karakteristiğinin değiştirilerek uyumunun sağlanması gerekir 
(Şekil 1). Bu uyum sırasında, önemli olan değişen çalışma noktalarında da sistemin bileşenlerinin 
mümkün olduğunca verimli ve işlevsel çalışmalarını sağlayacak, aşınma, titreşim, kavitasyon, gürültü 
gibi bir süre sonra yüksek bakım, onarım maliyetleri yaratacak olumsuzluklardan uzakta bir tasarım 
yapılmasıdır. Kurulu sistemlerde ise ilk yatırım maliyetleri dışındaki maliyet kaynakları incelenerek 
çözümler geliştirilebilir.  
 
Örneğin çok az bir süre çok yüksek bir debiye gerek duyulan bir sistemde (yağmursuz mevsimde 
sulama gereklerindeki artış gibi) o süre için bir yatırım yapmak (pompa boru v.b.) ve yılın büyük 
bölümünde çeşitli kontrol ekipmanları (vana v.b.) pompayı tasarım değerlerinin uzağında çalıştırmak 
sistemin sürekliliğine bakıldığında daha küçük bir pompa daha düşük güçlü bir motor daha düşük bir 
boru hattı çapı ve artan debi gereksinimi zamanında kullanılmak üzere bir frekans kontrollü değişken 
devir uygulaması ya da yedek bir pompa yatırımı ömür boyu maliyet açısından daha karlı bir yatırım 
haline dönüşebilir. Burada da frekans kontrolü ile değişken devirli uygulama yapılırken sistemin 
titreşim açısından da değerlendirilmesi önem kazanmaktadır; pompanın, borulama sistemin ve 
istasyonun mekanik titreşim özelliklerinin dikkate alınması gerekmektedir [3]. 
 
Açık olmanın ve ezberci olmamanın yolu; bu yaklaşımların önemli ve maliyet kavramı ile yakından 
ilişkili olduğunu bilmek, sistemi iyi tanımlamak, sisteme göre üreticiden ya da üreticilerden alternatif 
teklifler alabilmek bunları ÖMB yaklaşımı ile fiziksel karşılaştırmalarını yapabilmek ve karara 
varabilmek için çözümler olduğunu ya da üretilebileceğini bilmekten geçer.   
 
 

                       
Şekil 1. Bir Santrifüj (sol) ve Pozitif Deplasmanlı (sağ) Pompa İçin Genel Pompa ve Sistem Eğrileri. 

 
 
2.3 YENİ BİR POMPALI SİSTEMİN TASARIMININ ÖMÜR BOYU MALİYET AÇISINDAN         
  DEĞERLENDİRİLMESİ NE İLGİLİ BİLEŞENLERİN BELİRLENMESİ 
 
Yapılması istenilen işlemin gereklilikleri, sistemin tasarımı için temel yaklaşımları beraberinde getirir. 
Bir pompa sistemi için farklı çözümler karşılaştırılırken, sistem rasyonelliğinin belirlenmesi bir temel 
oluşturabilir. Uzun erimde verimli bir çözüme ulaşmak için basit temel gerçekler belirlenmelidir. 
Öncelikle; İşlem için gerekli olan nedir? 
 
İşlemin istekleri çoğunlukla kullanıcıyı bir tarafa yönlendirir. Örneğin, debinin değişken olma 
zorunluluğu var mıdır? Eğer öyle ise bu değişkenlik sürekli mi yoksa kesintili bir değişiklik mi olmalıdır. 
Dur-kalk çalışan bir pompa grubu kullanılabilir mi? Debi gereksiniminin en yüksek değeri nedir ve 
zamana göre debi nasıl değişmektedir? 
 
Bu sorulara verilecek yanıtlarla debinin değiştirilip değiştirilemeyeceği ve nasıl ayarlanacağı 
belirlenecektir. Bu yanıtlar ayrıca pompa sistemi hakkında da ipuçları olacaktır. 
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Debi gereksinimini göstermek için en kolay yol bir süreklilik eğrisi çizmektir. Süreklilik eğrisi en basit 
formu ile (Şekil 2) zaman içinde ne kadar bir debiye gereksinim olduğunu gösterir. Kesik çizgiler 3 
farklı debi gereksinimini belirtmektedir. Düz çizgi ile belirlenen eğri üzerindeki her nokta yıl boyunca 
kaç saat süreyle debinin düşey eksen üzerindeki debi değerini aştığını göstermektedir. Bu eğrinin 
nasıl çizileceği konusunda ve diğer şekiller için bkz. [1]. 
 

 
Şekil 2. İki Farklı Pompalı Tesis İçin Süreklilik Eğrileri 

 
Süreklilik eğrisi pompalama gereksinimini anlamak için yardımcı olur. Sistem gerek duyulan en yüksek 
debiyi sağlamalı ama bunu mümkün olan en ekonomik şekilde yapmalıdır, ayrıca sistemin hangi 
debide daha uzun süre çalışacağını bilmek önemlidir. 
 
Bu bilgilerin ışığında boru hattı tasarlanabilir. Örneğin, en yüksek debide çalışma süreleri yıl içinde 
toplam olarak az zaman alacaksa boru çaplarını büyüterek maliyeti arttırmak gereksiz olabilir. Bunun 
yanında eğer çalışma periyodunun uzun bir süresinde yüksek debi gerekiyorsa boru boyutları ile gelen 
kayıplar dikkate alınmalıdır. Boru hattı tasarımında süreklilik eğrisi önemlidir ve sistem karakteristiğini 
doğrudan etkiler. 
 
Sistem eğrisinin karakteristiği (Şekil 2) tanımladığı boru hattında, belirlenen debiyi basmak için her 
pompadan ne kadar manometrik yükseklik ya da basma yüksekliğine gerek duyulduğunu gösterir. 
Basma yüksekliği iki bileşene sahiptir; statik basma yüksekliği, Hs, dinamik basma yüksekliği, Hj. 
 
Statik basma yüksekliği akışkanın ne kadar yükseltileceğini tanımlar ve debiden bağımsızdır. 
 
Dinamik basma yüksekliği ise gereken debide akışkanın geçtiği boru hattı boyunca borular, vanalar, 
dirsekler gibi parçalarda oluşan sürtünmeyi yenmek için gereken enerjiyi tanımlar. Sürtünme kayıpları 
tamamen türbülanslı pürüzlü boru akış rejiminde debinin karesiyle orantılıdır. Yani debi iki katına 
çıkarken kayıplar dört katına çıkar. Süreklilik eğrisi pompanın sistem eğrisi üzerinde ne zaman ne 
kadar süre çalışacağını belirlemek için de kullanılabilir. Eğer sistem eğrisinin üzerinde yüksek bir 
yerde çalışma süresi uzun ise boru çapları değiştirilerek sistem kayıpları azaltılmalıdır. 
 
 
3.1 POMPALI BİR SİSTEMİN BİLEŞENLERİ 
 
Genel bir yaklaşımla pompalı bir sistem için bileşenler aşağıdaki gibi düşünülebilir. 
  

• Borular 
 
Borular basılan akışkan için geçiş yollarıdır. Sistem içinde çapları değişebilir, çeşitli branşmanlara 
ayrılabilirler, yön değiştirebilirler (dirsekler), tırmanabilir, düz gidebilirler, kimi yerlerinde kontrol 
ekipmanlarına (vanalar, çekvalfler, sensörler) sahip olabilirler, içlerinden akışkandan kaynaklanan 
tıkanmalar oluşabilir. Sonuçta hem kendileri hem de hatları boyunca yerleştirilen ekipmanlar ile 
sürtünme kaynaklı basma yüksekliği kayıplarına sebep olurlar ve akışkanı istenilen yere ulaştırırlar. 
Boru çapının büyümesi ilk yatırım maliyetlerinin artışını da beraberinde getirir. Boru çapları 
küçültüldüğünde borular için ilk yatırım maliyeti düşer ama kayıplar artar aynı iş için daha fazla basma 
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yüksekliğine sahip pompalara gerek duyulur ve motor güçleri artar, işletme sırasındaki enerji maliyeti 
yükselir. 
 

• Pompa(lar) 
 
Pompalar sistemin kalbidir. Seçimleri bütün maliyet bileşenlerini doğrudan etkilerler. Sistem 
karakteristiğinin sistemin süreklilik eğrisi (dönemsel değişimleri, debi basma yüksekliğindeki farklı 
talepler) ile belirlenmesinden sonra debi-basma yüksekliği değerleri ortaya çıkar ve pompa tipinin 
belirlenmesi aşamasına gelinir. Değişik tip ve büyüklükte pompa üretilmektedir. İşin hangi tip bir 
pompa ile yapılabileceği alternatiflerle birlikte belirlenmelidir. Teorik olarak bütün tip pompalar bir ya da 
daha fazla sayıda seri ya da paralel çalıştırılarak istenilen işi yapabilir. İşin yapılabilirliği sisteme 
uyumu getirmez. Çoğunlukla sistemin fiziki yapısı bir grup tip pompanın doğrudan elenmesini sağlar. 
Akışkan özellikleri bir başka elemeyi gerektirir. Dinamik ya da statik yükler, sistemin sürekliliğine uyum 
sağlayabilecek esneklikte bir performans karakteristiği dayatabilir. Kapalı ya da açık devre bir sistem 
olması, emme yapısı (ENPY), basma hattının yapısı, su darbesi olasılığı, devreye girme çıkma sıklığı, 
ortamdaki izin verilebilir gürültü seviyesi, olası devir sınırlamaları gibi birçok bağımlı ya da bağımsız 
değişken, pompa tipinde ve sayısında başlangıç olarak bir sınırlama getirebilir. Ülkemiz açısından 
önemli eksikliklerden biri de özellikle istasyonlardaki ya da işletmelerdeki pompaların sistem 
değiştirilmeden yenilenmesi sırasında ortaya çıkmaktadır. Tesisin ilk kurulumu sırasında ülke 
koşullarına ya da tasarımcıya bağlı olarak belirlenen pompa tipi, hızı, gücü, devri v.b. kriterlerin aynı 
şekilde sürdürülmesi için yapılan şartnamelere de giren kısıtlamalar olabilmektedir. Sistemin işletme 
sürecindeki durumu göz önüne alınmadan yapılan ve alternatif yaklaşımlara izin vermeyen satın alma 
yaklaşımları ülke ekonomisi için hem ilk yatırımda hem de ömür boyu maliyette büyük kayıplara neden 
olmaktadır. Bu konuda da üreticilerimize işletmeleri yönünde önemli görevler düşmektedir. 
 

• Sürücüler 
 
Pompaya güç aktaran yapılar sürücüler olarak tanımlanabilir. Elektrik ya da dizel motorlar günümüzde 
en yaygın olanlarıdır. Alternatif enerji kaynaklarının yaygınlaşması ile bir arada çalışan enerji üretip, 
enerjiyi kullanan paket yapılar da hızla yaygınlaşmaktadır. Sürücüler farklı güçlerde, yapılarda, 
devirlerde, tiplerde olabilirler. Birbirine alternatifli çalışan yapılar da (hem elektrik hem dizel gibi) 
oluşturulabilir. Sistemin karakteristiğine göre farklı güç, moment, devir, çalışma gerilimi, koruma sınıfı 
v.b., gereksinimlerine bağlı olarak seçimleri yapılmalıdır. 
 

• Güç aktarıcı yapılar 
 
Kimi zaman doğrudan sürücü ve pompa birbirine bağlanırken kimi zaman da pompa tipine ya da fiziki 
gerekliliklere bağlı olarak güç aktarıcı yapılar gerekebilir. Örneğin; aramilleri, kayış kasnak yapıları, 
kardan şaftlar, dişliler, dişli kutuları, kaplinler (mekanik, hidrolik) v.b. 
 

• Sistem çıktılarının kontrolüne yönelik ekipmanlar 
 
Sistem çıktılarının da sistemin sürekliliğine bağlı olarak kontrol edilmesi gerekebilir. Bu kontroller 
bazen pompa üzerinden (durdurma devreye alma, devreye giren pompa sayılarında azalma ya da 
artma, kanat giriş açılarında değişiklikle, strok ayarlarında oynamalarla pompa performansının 
değiştirilmesi) yapılır. Bazen de boru hattı boyunca yerleştirilen vanalar yardımı ile istenilen değerlere 
ulaşılmaya çalışılır. Baypas da bir kontrol yöntemi olarak sıkça kullanılır. Sistemdeki fazla debinin 
sistem dışına akıtılması da uygulamalar arasındadır. Kimi zaman sürücünün devri (frekans 
konvertörleri, kasnak çapları, dişli ayarları v.b. ekipmanlarla) basma hattı boyunca ya da emiş 
yapısında (dinamik seviye kontrolü) yerleştirilen sensörlerden alınan değerlerle değiştirilerek pompa 
karakteristiği farklılaştırılır.   
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3.2 SİSTEMİN ÖZGÜL ENEJİSİ VE VERİM 
 
Özgül Enerji 
 
Pompalı bir sistem belli bir hacimdeki akışkanı bir noktadan diğer bir noktaya aktarmak amacıyla tesis 
edilir. Sirkülasyon sistemlerinde bu iki nokta birleşmiştir. Özgül enerji, Es, pompalamanın maliyetini 
hesaplamada yararlı bir ölçüdür. Özgül enerji (birim hacim başına sarf edilen enerji) W-sa/m3 olarak 
değerlendirilir (bkz. Denklem 2-1). 
Debinin sabit olduğu sistemler için ileride verilecek denklemler basitleştirilerek kullanılır. Debi 
değişkense denklemlerin uygulamaları da zorlaşır. Öncelikle özgül enerjinin, Es, debinin bir fonksiyonu 
olarak tanımlanması gerekir. Bunun için pompa, motor ve aktarıcı üreticilerinin bilgileri gerekir. Pompa 
üreticisi işletme şartlarına göre farklı devirlerde ya da tek devirde performans eğrilerini sağlar. Motor 
ve aktarıcı üreticileri de farklı hız ve yüklerde verim değişimlerini verirler. 
 
Es değeri hesaplandığında toplam enerji maliyetini bulmak için bu bilginin süreklilik eğrisi diyagramı ile 
birleştirilmesi gerekir. Böylece tasarımcı uygulayabileceği farklı  sistemleri pompa sayısı, ayar 
yöntemleri gibi kıstaslarla karşılaştırabilir. 
 

Hacim  Pompalanan
Enerji  SarfedilenEnerji Özgül =    

Q
P

V
ZamanP

E inin
s =

×
=                     (Denklem 2) 

 
Pin, motora verilen giriş gücü ve Es, Q debisinin bir fonksiyonudur. Bu bağıntıyı kurmak gereklidir (bu 
ilişki özellikle değişken hızlı motorlarda kullanıldığında iyi tasarlanmalıdır). Statik basma yüksekliğine 
sahip olan ve olmayan sistemler kendilerine özgü özelliklere sahip olduklarından ayrıca incelenmelidir. 
 
Statik basma yüksekliğine sahip olmayan sistemler ve kapalı çevrim sistemlerde özgül enerji, 
sistemdeki borular, vanalar ve benzeri ekipmanlarla oluşan sürtünme kayıpları ve kombine motor-
pompa ünitesinin verimleri ile ilişkilidir. 
 
Bu tip sistemlerde sistem hız değiştirme mekanizması-motor-pompa verimleri bütün çalışma noktaları 
için birlikte belirlenmelidir. Bu tip sistemlerde sistem eğrisi benzer çalışma noktaları eğrisi ile aynı 
olduğu için hız değişimine rağmen pompa veriminin yaklaşık aynı kaldığı unutulmamalıdır, fakat 
çeviricilerin ve motorların verimleri azalan yük ile çok düşük değerlere gerileyebilir. Ayrıca eğer sistem 
eğrisi, vanalar ile değiştirilirse pompa çalışma noktası dolayısıyla pompa verimi de değişir. 
 
Statik basma yükseklikli sistemlerde ise enerji kullanımı biraz daha farklı bir yaklaşımla hesaplanır. 
Pompadan istenen basma yüksekliği statik ve dinamik (sürtünme kayıpları) olarak ikiye ayrılır. Hstat ve 
Hj toplamı özgül enerji denkleminde kullanılan toplam basma yüksekliğini verir: 
 

pompamotorhıı

jstat
in ηηη

g×ρ×)H+(H×Q
P

××
=        (Denklem 3) 

 
Denklemde, ρ (özgül ağırlık), g (yerçekimi ivmesi), η (hız değişimi, motor, pompa için verim), Hstat 
(statik basma yüksekliği-geometrik yükseklik), Hj (hat boyu sürtme kaybı) olarak geçmektedir. 
 

papommotorhıı

stat

stat

jstat
s

Hg
H

HH
E

η×η×η
××ρ

×
+

=  eğer  HS
stat

jstat f
H

HH
=

+
 

 
buradan,   

HSpompamotorhıı

stat
s f

Hg
E

×η×η×η
××ρ

=        (Denklem 4) 

 
“Sistem katsayısı” olarak tanımlanan fHS sistemdeki statik (geometrik) basma yüksekliği payını belirtir. 
Görüldüğü gibi eğer bütün verimler %100 olarak düşünüldüğünde ve sürtünme kayıpları sıfır kabul 
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edildiğinde, Es en düşük değerini Hstatx ρ xg ile alır. Eğer sistemde hız değişikliği için bir düzenek 
yoksa η hız = 1 olur. 
 
Verim  
 
Verim konusu temel kavramlardan biridir. Önemli nokta pompalı bir sistemde süreklilik eğrisine bağlı 
olarak seçimleri yapılan ve birbiri ile ilişkileri tanımlanan buna göre kontrol edilen tüm ekipmanların 
süreklilik eğrisinin çoğunluğunda EVN noktalarında ya da o noktaya en yakın alanlarda çalışmalarının 
sağlanmasıdır. Sistem bir bütündür ve sistemin verimliliği de bütün ekipmanların ayrı ayrı verimli 
olmaları ile ilişkilidir. Pompalar en verimli çalışma noktalarında seçilebilir, pompanın sürcüsü de en 
verimli noktasına yakın bir yerde seçilmelidir. Aktarıcı elemanların verimleri (dişli kutuları v.b.) ya da 
kontrol ekipmanlarının (vana ile kontrol, frekans konvertörleri ile kontrol), FKS kullanıdığında motor 
verimin nasıl değiştiği hepsi birbiri ile ilişkili ortak genel bir yaklaşım gerektirir. 
 
Pompa ya da pompa sayısının belirlenmesi, kontrolun nasıl yapılacağının belirlenmesi, sistemin farklı 
çıktılara göre kendini nasıl ayarlayacağının tanımlanması; bütün bunlar üzerinde ciddi olarak 
çalışılması gereken noktalardır. Pompa çok verimli olabilir ama öyle bir noktada çalışıyordur ki (yanlış 
seçim ya da sistemdeki bir uyumsuzluk yüzünden) çok daha verimisiz ama daha farklı bir pompa 
enerji maliyetlerinde büyük düşüşleri beraberinde getirebilir (Şekil 3 : Statik basmalı bir sistem ve 
pompa için hıza bağlı verim değişimleri). 
 
Pompalar, motorlar, FKS’lerle çalışan motorlar, kayış-kasnaklar, aktarcılar (kaplinler v.b.) her 
ekipmanın bir verimi vardır (Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5). Bunların hepsi de genelde en uzun ömürlü 
durumlarını, tasarım değerlerine yakın olan alanlarda sağlayabilirler. Tasarım değerlerinin uzağında 
çalışan bir çok sistem elemanı verimsiz çalışmanın ötesinde, bakım onarım maliyetlerini de arttırıcı bir 
eğilime sahiptir. Pompalar kavitasyona girebilir, oluşturdukları titreşimle sistemdeki diğer bütün 
bağlantılı ekipmanlara da zarar verebilirler, Önerilen çalışma aralıklarının dışında çalışan bütün 
ekipmanlar yakın ya da uzak gelecekte maliyet arttırıcıdır. İlk seçimler sırasında hiçbir zaman 
oluşmayacak sistem değerleri için yapılan garantili seçim ve alımlar hem ilk yatırım maliyetlerini 
arttırıcı hem de ömür boyu maliyeti arttırıcı olabilir.  
 

   
Şekil 3. Statik Basmalı Bir Sistem ve Pompa İçin Hıza Bağlı Verim Değişimleri (Düşük Hızlarda Sistem 

Eğrisi İle Pompa Eğrisi Kesişmeyebilir) 
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Şekil 4. 30 kW 4 Kutuplu (1500 d/d) Bir Motor İçin Verimindeki Yüklenmeye Bağlı Değişimler 
 

 
 

Şekil 5. Değişken Hızlı Tahrik Sistemlerine Ait Tipik Verim Eğrisi 
 
 
 
 
4.  BİR SİSTEMİN ÖMÜR BOYU MALİYET YAKLAŞIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE 
ALTERNATİFLİ BİR ANALİZ ÖRNEĞİ 
 
Örnek POMSAD yayınları arasında çıkan “Pompalarda Ömür Boyu Maliyet: Pompalı Tesisler İçin 
ÖMB Analiz Rehberi” kitabından alınmıştır [1]. 
 
Kurulu sistemlerde yapılabilecek çok şey, önerilebilecek bir çok yaklaşım vardır. Henüz geliştirilmemiş 
(FKS gibi) teknolojiler yüzünden yılladır dur-kalk yöntemi ile çalışan paralel ya da seri pompalı 
sistemlerde pompa adedi ya da kontrol üniteleri değiştirilerek büyük kazançlar elde edilebilir. Kimi 
zamanda o günkü koşullara göre büyük ya da yanlış seçilmiş pompalarla tasarlanan sistem için yıllar 
sonra elde yeterince veri (sistem sürekliliği açısından) toplamış olabilir ve bir bakım, onarım ya da 
yenileme sırasında aynı tip bir uygulamadan vazgeçmenin (pompa tipinin de değiştirilebileceği 
düşünülerek) maliyetlerde kazanç yaratabileceği mutlaka incelenmelidir. Kısaca sonuçları incelenecek 
olan örnekte sistem içinde sürekli olarak belirli peryotlarla arıza yapan ve değiştirilmesi gereken bir 
ayar vanası problemi incelenmektedir. 
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Sistem katı parçacık içeren bir akışkanı bir toplama tankından basınç tankına aktaran bir pompaya 
sahiptir. Isı eşanjörü akışkanı ısıtır ve ayar vanası basınç tankına basılan 80 m3/sa’lik debiyi düzenler. 
İşletme mühendisleri sistemdeki ayar vanasının kavitasyon kaynaklı erozyona uğrayıp sorunlar 
yarattığını belirtmektedir. Vana her 10–12 ayda bir arızaya girerek, 4000 Euro’luk bir onarım maliyeti 
ortaya çıkarmaktadır. Kavitasyona daha dirençli bir vana satın alınarak mevcut vananın değiştirilmesi 
düşünülmektedir. Ayar vanasını değiştirmeden önce, proje mühendislerinden biri sistemde ÖBM 
analizi yapılarak alternatif bir yaklaşımda bulunulup bulunulamayacağını incelemek istemiştir. 

 
 

Şekil 6. Ayar Vanasının Problem Çıkardığı Pompa Sisteminin Genel Görünümü 
 
İlk adım sistemin sürekli çalışırken gözlenmesi ve arızaya giren vananın kontrol edilerek bu sorunun 
giderilmesi için ne yapılabileceğinin incelenmesi olmalıdır.  
 
Ayar vanası sürekli olarak %15 - %20 açıklığında çalıştırılmakta ve kavitasyon kaynaklı bir gürültü 
duyulmaktadır. İlk izlenim vananın doğru büyüklükte seçilmediğidir. Sistemin ilk tasarım değerlerinin 
kontrol edilmesinden sonra, pompanın 80 m3/sa yerine 110 m3/sa debiye göre boyutlandırıldığı bu 
yüzden de vana kısılınca beklenenden fazla bir yük kaybı ve basınç düşüklüğü yarattığı anlaşılmıştır. 
Çalışma debisinde, yüksek basınç yaratan ayar vanası belli aralıklarda kavitasyon kaynaklı arızaya 
girmekte ve bu sistem için uygun olmadığı anlaşılmaktadır. 
 
 
Örnek İrdelemesi 
 
Aşağıdaki dört yaklaşım önerilmiştir: 
A. Sistemdeki yüksek basınç farkında kavitasyonsuz çalışabilecek yeni bir ayar vanası kullanılabilir. 
B. Pompa çarkı traşlanabilir, pompa basma yüksekliği düşer ve böylece mecut vana üzerindeki 

basınç farkı azalır.  
C. Hızı ayarlanabilir bir tahrik ünitesi kullanılabilir (frekans konrolü gibi [FKS]) ve ayar vanası 

sistemden çıkarılabilir. FKS ile pompa hızı gereken işlem debisine göre ayarlanabilir. 
D. Sistem bu haliyle bırakılabilir ve periyodik onarımlarla ayar vanasının kullanımına devam edilebilir. 
 
Sisteme uygun farklı büyüklükte bir ayar vanasının maliyeti 5000 Euro’dur. Pompa performansının 
değiştirilmesi için yapılacak sökme, çark tıraşlaması ve montaj maliyeti 2250 Euro’dur. Sistem 80 
m3/sa debi ile yılda 6000 saat çalışmaktadır. Enerji maliyeti 0.08 Euro/kW-sa’tir. Motor verimi ise 
%90’dır. 
 



  __________________________________________ 1337 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Seminer Bildirisi

 
Şekil 7. Mevcut Durumda ve Pompada Yapılması Önerilen Revizyonlar Sonrası Hallerde,  Pompa 

Eğrileri İle Sistem Eğrilerinin Birlikte Gösterimi. 
 

 
Ömür Boyu Maliyet ve Kabuller 
 

• Güncel enerji maliyeti 0.08 Euro/kWsa olarak kabul edilmiştir. 
• Tesis yılda 6000 saat çalışacaktır. 
• İşletmeci şirket pompaların periyodik bakımı için yılda 500 Euro ve her iki yılda bir onarım 
için 2500 Euro harcayacaktır. 
• İki pompa yedekli olarak kullanılacağı için duraklamadan doğan üretim kaybı maliyeti 
yoktur. 
• Bu proje için demontaj ve imha maliyeti yoktur. 
• Bu projenin ömrü 8 yıldır. 
• Faiz oranı % 8, enflasyon ise % 4 olarak alınacaktır. 

 
Değişikliklerin Kapsamı 
 
Durum (A)-Yüksek Basınç Farkına Uyum İçin Ayar Vanasının Yenilenmesi 
 

• Yeni ayar vanasının fiyatı montaj maliyeti de dahil 5000 Euro’dur. 
 
Durum (B)- Ayar Vanası Üzerindeki Yüksek Basınç Farkını Azaltmak İçin Pompa Çarkının 
Tıraşlanması 
 

• Çarkın tıraşlanma maliyeti demontaj, tornalama ve montaj dahil 2250 Euro’dur. 
 
Durum (C)- 30 kW’lık Bir FKS Yerleştirilerek Ayar Vanasının Sistemden Çıkartılması 
 

• FKS maliyeti 20000 Euro’dur, ayrıca teklif, satın alma ve montaj için de 1500 Euro 
harcanacaktır 

 
 

• FKS için her yıl düzenli bakım yapılacak ve bunun için 500 Euro harcanacaktır ayrıca 500 
Euro’da pompa onarımı için kullanılacaktır. 

 
• FKS’nin verimi, pompa çalışma noktasında motoru tahrik ederken % 94’tür. 

 
Durum (D)- Mevcut Tesisin Çalıştırılmasına Devam Edilmesi 
 

• Ayar vanası için her yıl onarım için 4000 Euro harcanacaktır. 
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Pompa çarkının tıraşlanması ile 80 m3/sa debide çalışan pompanın basma yüksekliği 42 mSS’ye 
düşer. Bu basma yüksekliği ile ayar vanası üzerindeki basınç farkı 10 mSS’ye kadar düşer ve vananın 
tasarım noktasına yaklaşılır. Düşük çaplı çark ile yıllık enerji maliyeti 6720 Euro’ya geriler. Çarkın 
tıraşlanması için 2250 Euro ile belirlenen değer demontaj, tornalama ve montaj maliyetlerinin 
toplamıdır. 
 
30 kW’lık bir FKS maliyeti 20000 Euro’dur (artık daha da ucuz), 1500 Euro’luk bir maliyet de montaj 
gideri olarak gösterilmiştir. FKS için yıllık 500 Euro civarında bir bakım maliyeti düşünülebilir. Fakat 
sistemin ilk sekiz yılı için herhangi bir onarım maliyeti gelmeyecektir. 
 
Sistemi hiç değiştirmeden bırakmak ise ayar vanası için yıllık 4000 Euro onarım maliyetini kabul etmek 
olacaktır.  
 
Sonuçlara göre işletme kararını değişik birçok yaklaşımı bir arada değerlendirerek verebilir. Eskiden 
yapılmış olan her zaman doğru değildir. 
 
Tablo 1. Arızaya Giren Ayar Vanalı Sistem İçin Önerilen Dört Yaklaşım İçin Maliyet Analizleri ve 
Karşılaştırma 
 

Maliyet 
 

 
 
Durum (A)  
Ayar Vanasının 
Değiştirilmesi 

 
 
Durum (B) 
Çark 
Traşlanması 

 
 
Durum (C) 
FKS 
Kullanımı ve 
Vananın 
Çıkartılması 

 
 
Durum (D)  
Ayar 
Vanasının 
Sürekli 
Onarılması 

Pompa Maliyet Bilgileri     
Çark Çapı 430 mm 375 mm 430 mm 430 mm 
Pompa Basma Yüksekliği 71.7 mSS 42.0 mSS 34.5 mSS 71.7 mSS 
Pompa Verimi % 75.1 % 72.7 % 77 %75.1 
Debi 80 m3/sa 80 m3/sa 80 m3/sa 80 m3/sa 
Güç Tüketimi 23.1 kW 14.0 kW 11.6 kW 23.1 kW 
Yıllık Enerji Maliyeti  11088 Euro 6720 Euro 5568 Euro 11088 Euro 
Yeni Ayar Vanası 5000 Euro 0 0 0 
Çark Traşlanması 0 2250 Euro 0 0 
FKS 0 0 20000 Euro 0 
FKS Montajı 0 0 0 0 

Ayar Vanasının Yıllık 
Onarım Maliyeti  0 0 0 4000 Euro 
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Tablo 2. Yaklaşımlar İçin Genel Karşılaştırma 
 
  

Durum (A)  
Ayar 
Vanasının 
Değiştirilmesi

 
Durum (B) 
Çark 
Traşlanması 

 
Durum (C) 
FKS Kullanımı 
ve Vananın 
Çıkartılması 
 

 
Durum (D) 
Ayar 
Vanasının 
Sürekli 
Onarılması

Girdiler      
İlk Yatırım Maliyeti (Euro) 5000 2250 21500 0 
Enerji Maliyeti (şimdiki) (kWsa) 0.08 0.08 0.08 0.08 
Ekipmanın Kullandığı Gücün Ağırlıklı 
Ort. (kW) 23.1 14.0 11.6 23.1 

Yıllık Ortalama Çalışma Süresi (saat) 6000 6000 6000 6000 
Yıllık Enerji Maliyeti = Enerji Maliyeti 
x Gücün Ağırlıklı Ortalaması x Yıllık 
Ortalama Çalışma Süresi (saat) 

11088 6720 5568 11088 

Yıllık Periyodik Bakım Maliyeti (Euro) 500 500 1000 500 
Her İki Yılda Bir Onarım Maliyeti 
(Euro) 2500 2500 2500 2500 

Diğer Yıllık Maliyetler (Euro) 0 0 0 4000 
Duraklama Üretim Kaybı Maliyeti 
(Euro) 0 0 0 0 

Çevre Maliyeti (Euro) 0 0 0 0 
Demontaj ve Hurdayı elden çıkarma 
(Euro) 0 0 0 0 

İşletme Ömrü (yıl) 8 8 8 8 
Faiz Oranı (%) 8.0 8.0 8.0 8.0 
Enflasyon Oranı (%) 4.0 4.0 4.0 4.0 
     
Çıktılar     
Bugünkü ÖBM değeri 91827 59481 74313 113930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  __________________________________________ 1340 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Seminer Bildirisi

Tablo 3–4–5–6. Yaklaşımlara Özel Ayrıntılı Hesaplama Tabloları. 
 
Tablo 3. Ömür Boyu Maliyet Hesapları Tesisin Tanımı: Ayar Vanasının Değiştirilmesi 
 

Girdiler 
Bütün 

Değerler 
Euro 

İlk Yatırım Maliyeti 5000 
Satın alma ve Montaj Maliyeti 0 

Enerji Maliyeti (şimdiki) (kWsa) 0.08 
Ekipmanın Kullandığı Gücün 

Ağırlıklı Ortalaması (kW) 23.10 

Yıllık Ortalama Çalışma Süresi 6000 
Yıllık Enerji Maliyeti = 

Enerji Maliyeti x Gücün Ağırlıklı 
Ortalaması x 

Yıllık Ortalama Çalışma Süresi 

11088 

Yıllık İşletme Maliyeti 0 
Yıllık Bakım Maliyeti (yıllık 

periyodik bakım) 500 

Her İki Yılda Bir Onarım Maliyeti 2500 
Diğer Yıllık Maliyetler 0 

Duraklama Üretim Kaybı Maliyeti 0 
Çevre Maliyeti 0 

Demontaj ve Hurdayı elden 
çıkarma 0 

n - İşletme Ömrü (yıl) 8 
i - Faiz Oranı % 8 

p – Enflasyon Oranı % 4 
Çıktılar  

Bugünkü ÖBM değeri 91827 
ÖBM içinde Şimdiki Enerji 

Maliyeti 75129 

ÖBM içinde Periyodik Bakım 
Maliyeti 3388 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  __________________________________________ 1341 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Seminer Bildirisi

Tablo 4. Ömür Boyu Maliyet Hesapları Tesisin Tanımı: Çarkın Tıraşlanması 
 

Girdiler 
Bütün 

Değerler 
Euro 

İlk Yatırım Maliyeti 2250 
Satın alma ve Montaj Maliyeti 0 

Enerji Maliyeti (şimdiki) (kWsa) 0.08 
Ekipmanın Kullandığı Gücün 

Ağırlıklı Ortalaması (kW) 14.0 

Yıllık Ortalama Çalışma Süresi 6000 
Yıllık Enerji Maliyeti = 

Enerji Maliyeti x Gücün Ağırlıklı 
Ortalaması x 

Yıllık Ortalama Çalışma Süresi 

6720 

Yıllık İşletme Maliyeti 0 
Yıllık Bakım Maliyeti (yıllık 

periyodik bakım) 500 

Her İki Yılda Bir Onarım Maliyeti 2500 
Diğer Yıllık Maliyetler 0 

Durakalama Üretim Kaybı 
Maliyeti 0 

Çevre Maliyeti 0 
Demontaj ve Hurdayı elden 

çıkarma 0 

n - İşletme Ömrü (yıl) 8 
i - Faiz Oranı % 8 

p – Enflasyon Oranı % 4 
Çıktılar  

Bugünkü ÖBM değeri 59481 
ÖBM içinde Şimdiki Enerji 

Maliyeti 45533 

ÖBM içinde Periyodik Bakım 
Maliyeti 3388 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  __________________________________________ 1342 _______
 

 

 IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Seminer Bildirisi

Tablo 5. Ömür Boyu Maliyet Hesapları Tesisin Tanımı: FKS Kullanımı ve Ayar Vanasının Çıkarılması 
 

Girdiler 
Bütün 

Değerler 
Euro 

İlk Yatırım Maliyeti 20000 
Satın alma ve Montaj Maliyeti 1500 

Enerji Maliyeti (şimdiki) (kWsa) 0.08 
Ekipmanın Kullandığı Gücün 

Ağırlıklı Ortalaması (kW) 11.6 

Yıllık Ortalama Çalışma Süresi 6000 
Yıllık Enerji Maliyeti = 

Enerji Maliyeti x Gücün Ağırlıklı 
Ortalaması x 

Yıllık Ortalama Çalışma Süresi 

5568 

Yıllık İşletme Maliyeti 0 
Yıllık Bakım Maliyeti (yıllık 

periyodik bakım) 1000 

Her İki Yılda Bir Onarım Maliyeti 2500 
Diğer Yıllık Maliyetler 0 

Durakalama Üretim Kaybı 
Maliyeti 0 

Çevre Maliyeti 0 
Demontaj ve Hurdayı elden 

çıkarma 0 

N - İşletme Ömrü (yıl) 8 
i - Faiz Oranı % 8 

P – Enflasyon Oranı % 4 
Çıktılar  

Bugünkü ÖBM değeri 74313 
ÖBM içinde Şimdiki Enerji 

Maliyeti 37727 

ÖBM içinde Periyodik Bakım 
Maliyeti 6776 
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Tablo 6. Ömür Boyu Maliyet Hesapları Tesisin Tanımı: Mevcut Sistemi Korumak ve Ayar Vanasını Her 
Yıl Tamir Ettirmek 
 

Girdiler Bütün Değerler 
Euro 

İlk Yatırım Maliyeti 0 
Satın alma ve Montaj Maliyeti 0 

Enerji Maliyeti (şimdiki) (kWsa) 0.08 
Ekipmanın Kullandığı Gücün 

Ağırlıklı Ortalaması (kW) 23.1 

Yıllık Ortalama Çalışma Süresi 6000 
Yıllık Enerji Maliyeti = 

Enerji Maliyeti x Gücün Ağırlıklı 
Ortalaması x 

Yıllık Ortalama Çalışma Süresi 

11088 

Yıllık İşletme Maliyeti 0 
Yıllık Bakım Maliyeti (yıllık 

periyodik bakım) 2500 

Her İki Yılda Bir Onarım Maliyeti 4000 
Diğer Yıllık Maliyetler 0 

Duraklama Üretim Kaybı Maliyeti 0 
Çevre Maliyeti 0 

Demontaj ve Hurdayı elden 
çıkarma 0 

N - İşletme Ömrü (yıl) 8 
i - Faiz Oranı % 8 

P - Enflasyon Oranı % 4 
Çıktılar  

Bugünkü ÖBM değeri 113930 
ÖBM içinde Şimdiki Enerji 

Maliyeti 75129 

ÖBM içinde Periyodik Bakım 
Maliyeti 3388 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Ülkemiz ÖMB yaklaşımları açısından gerçekten bakir bir durumdadır. Ülkemizdeki yerli pompa sektörü 
tasarım ve üretimi düşünüldüğünde POMSAD üyelerinin kuruluş tarihleri baz alınarak 1960’lı yıllara 
kadar gitmektedir. Ama ülkemizde çok daha uzun yıllardır pompalar kullanılmaktadır. Sanayi 
yatırımlarının devlet eliyle cumhuriyetin kuruluşu ile başladığı düşünüldüğünde bu büyük sanayi 
kuruluşlarında pompalı sistemler kuruluşların işletmeye alınışından beri kullanılmaktadır. 1960’larla 
birlikte ise sanayi alanında kullanılan pompaların hızla yaygınlaşmasını 1970’lerde büyük sulama 
projeleri ile bağlantılı barajlar, bentler, göletlerin yapımı ile büyük güçlü yüksek debili pompaların 
ülkemizde kullanılması artmıştır. Buna bağlı olarak göreceli düşük debili, düşük güçlü pompalar ile 
sulu tarımın yaygınlaşması başlamış; önce dizel motorlarla ardından elektrik enerjisinin yaygınlaşması 
elektrik motoru ile kullanılan sulama amaçlı pompaların kullanımı ülkemizde hızla artmıştır. Ardından 
1980’lerle şehirleşmenin hızla yaygınlaşması şehir içme, arıtma suyu tesislerinin yaygınlaşmasını 
getirmiş pompalı sistemler yaşamımızın artık günlük hayat içinde de vazgeçilmez parçaları haline 
gelmiştir. Türk pompa sanayi ise sulu tarıma geçiş dönemini DSİ ile başarıyla desteklemiş, ardından 
dış alımların düştüğü yerel üretimin örtülü de olsa destek gördüğü yetmişli yıllarda İller Bankası ile 
belediyelere önemli yatırımlarda pompalar sağlamıştır. Fakat bu dönem genel olarak gelişen bir 
sektörün sıkıntılarını da beraberinde getirmiş, ülkede o an için olanla yetinme anlayışı verimsiz, yanlış 
seçime sahip hatalı tasarlanmış sistemlerin de ülkemizde yaygınlaşmasını da ne yazık ki beraberinde 
getirmiştir.  
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Sonrasında ise yeni alımlar, bakımlar, onarımlar için iki yol izlemiştir. Birinci yol dış alımlarla henüz 
yerel sanayinin gelişmediği dönemde işletmeye alınan yabancı üreticilerin pompalarının aynı 
üreticilerden aynı değerlerle, aynı motorlarla, v.b. aynılarla yenilenmesi kolaycılığını izlemiştir. Bu 
durum ilk yatırım maliyetlerini de büyük oranda arttırmaktadır. İkinci yol ise yerli üreticilerin o günkü 
koşullarda verdikleri pompalı sistemlerin yine aynı şekilde yeni bir değerlendirmeye ya da yenilenmeye 
gerek duyulmadan eski yapının korunması amacıyla aynı şekilde değiştirilmeleri ya da yeni 
kurulanlarının daha öncekilere benzerleri ile kurulması ile sürdürülmüştür. Bu durum ise ömür boyu 
maliyet kavramı içinde işletme maliyetlerinde artışa sebep olabilmektedir [2].  
 
Üçüncü bir yol daha vardır, sistemleri incelemek, değişime açık olmak, yenilemeden çekinmemek.  
 
Bizler belki de çoğu zaman üzerinde çalışıp emek harcayıp sistemi yeniden incelemek yerine ezbere 
eskiyi ve onun getirdiği maliyet yüklerini her yıl, her bakımda, her yedeklemede geleceğe 
taşımaktayız. Ülkemiz açısından büyük maliyetleri süreklilik haline getiren bu yaklaşımı ancak biz, 
eğer istersek değiştirebiliriz.  
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POMPA TESİSATLARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE 
SİSTEM SEÇİMİ;  

POMPA, BORU VE TESİSAT YAKLAŞIMI 
 
 

Bora TÜRKMEN  
 
 
 
 
ÖZET 
 
Santrifüj pompalar kullanımları tüm pompa tipleri kullanımı içinde % 80 gibi bir orana sahiptirler. 
Yapılan araştırmalara göre dünya enerji tüketiminin % 20’ si pompa ve fan gibi dönen ekipmanları 
tahrik eden motorlarda tüketilmektedir.(1) Pompa sistemlerinde kaybolan enerjiyi kazanmanın yolu 
doğru sistem dizaynları ile mümkündür. Yapılan birçok çalışmada salt pompa seçimine dayanarak 
tasarruf imkânları üzerinde durulmuştur. Bu doğru bir yaklaşım olmak ile birlikte, tek başına yeterli 
değildir. Pompayı o noktada çalıştırmak için sistem projelendirilirken hesapların doğru yapılması ve 
emniyet marjlarının konmaması veya çok düşük tutulması gerekmektedir. Pratikte seçilmiş olan 
pompaların sadece % 30’ u seçildiği noktada ve seçildiği verimlerde çalıştırılabilmektedir.(2) Bunun 
yanında dinamik kayıpların göreceli olarak büyük olduğu sistemlerde tesisat üzerinde kullanılan vana, 
pislik tutucu, dirsek, fittings vs. elemanlar kayıpları hızın karesi oranında kayıpları artırdığı için 
projelendirilirken sistem doğru tasarlanmalı ve uygulamada tasarlandığı gibi yapılmalıdır.  
 
Anahtar Kelimeler: Pompa, verimlilik, boru 
 
 
 
 
ABSTRACT 
  
Centrifugal pumps are most popular pump types, which has the approx 80% population in all pump 
types applications. According to the researchs, the rotating equipments like as fans and pumps are 
make the consuption of 20% for the all world wide consuption. It is possible to save this energy by 
desinging correctn systems. Most of the articles and researhs concentrated on pump selections only, 
this is the righ approach ; besides some criteries are applicable to design correct and efficient 
systems. The information by independed instutues point out that only 30 % of the pumps working at 
selected and efficient duty points. The dinamic head losses develops by the square power of the fluid 
velocity inside the pipes. In order to design the efficient and correct systems , the piping system have 
to be cosidered as well as pump selections. 
 
Key Words: Pump, efficiency , piping 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Pompa Sistemlerinde genellikle sadece kapasite-basma yüksekliğini sağlayıp sağlamadığı ilk dikkat 
edilen durumdur. Eğer pompa ihtiyacı karşılıyorsa ve sistem çalışıyorsa dizaynın doğru yapıldığı 
düşünülür. Oysa çalışmakta olan pompaların %30 a yakın kısmı aşırı büyük tasarlanmaktadır.** Bu 
durumda ihtiyaç karşılanmakta fakat hem enerji tüketimi çok artmakta, hem de mekanik sorunlar 
ortaya çıkmaktadır. Sistemin doğru tasarlanmasında pompa boyutlandırmasının büyük önem 
taşımasının yanında, sistemin bir bütün olarak düşünülüp boru, hat armatürleri fittings ve benzeri 
ekipmanların seçimi ve dizaynı benzer öneme sahiptir. 
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Pompalar seçilirken basma yüksekliği çok gerçekçi hesaplanmalı, gereksiz emniyet marjları 
eklenmemelidir. Çalışma esnasında risk olmaması için eklenen basma yüksekliği marjları ve/veya debi 
marjları pompayı gerçekte çalışacağı noktadan uzak bir noktaya götürerek sorunların oluşmasına 
neden olabilir. 
 
 
 
2. SİSTEM EĞRİSİ 
 
Pompalar kendi karakteristik eğrilerinin sistem eğrisi ile kesiştiği noktada çalışırlar. Sabit devirli bir 
pompa karakteristik eğrisi üzerinde karşı basınca göre ileri-geri kayarak sistem eğrisinin kestiği 
noktada çalışır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 1. Pompa Sistem Eğrisi 
 
Sistem Eğrisini oluşturan unsurlar, statik basma yüksekliği ( geometrik kod farkı), boru sürtünme 
kayıpları ve lokal kayıplardır. 
 
Hm= Hgeo+H L+ H S 
 
Pompanın seçiminde kayıplar gerçekçi ve doğru belirlenerek oluşturulmalıdır. Bu verimli ve düzgün 
çalışmanın temelidir. Fazla artırılmış basma yükseklikleri gerçek sistemde karşılaşılmadığında, pompa 
seçilen noktadan farklı bir noktada çalışacak, verim kaybı oluşacak ve mekanik problemler meydana 
gelecektir. 
 
Bu yaklaşım genelde bilinen ve temel yaklaşımdır. Bu noktada verimli çalışmanın bir başka temeli, 
sistemde kayıpları oluşturacak boru sistemi, hat üzerindeki armatürler ve tesisat konusudur. Pompanın 
yapmaya çalıştığı boru sistemi ve üzerindeki armatürlerin yarattığı sürtünme ve kayıpları karşılama 
çabasıdır. Şüphesiz değiştirilemeyecek “kot farkı” bu kapsam dışındadır.  
 
3.Sistem Dizaynı 
 
Pompa sistem dizaynı ve konfigürasyonu ömür boyu maliyet üzerinde önemli etkisi vardır.  Bunlar; 
 

- Enerji Maliyeti 
- Bakım Maliyeti 
- İlk Yatırım Maliyeti 

 
Önemli Enerji maliyet faktörleri: 
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Optimum verimli pompa sistemleri tasarlanması ömür boyu maliyetin uzun zaman dilimi içerisinde 
düşmesini sağlayacak yapıyı oluşturur. 
 
Pompa basma yüksekliği etkisi; 
 
Pompa basma yüksekliği, boru sistemi dinamik kayıplarının ve basma yüksekliği ihtiyacının bir 
fonksiyonudur. 
 
Boru verimi nedir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bu denklemde, H1 orijinal basma yüksekliğini ve H2 ise boru hattının sonundaki kullanılabilir basıncı 
ifade etmektedir. Dinamik sürtünme kayıpları, basınç düşüşüne (Hv) neden olur. Basınç kaybı, boru 
girişindeki ve çıkışında okunan basınç farkına eşittir: Hv=H1-H2 
 
Bu formül düzenlenirse, boru verimini elde edebiliriz. 
 
Örneğin; 
 
18 m /h debi ihtiyacı olan bir durum göz önüne alınırsa, kot farkının olmadığı ve boru çapının 50mm 
olduğu durumda toplam kayıplar 33,778 m olarak hesaplanmıştır. 
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Şekil 2. Çap DN 50 İçin Kayıp Hesabı  
 
Bilgisayar programı yardımıyla yapılan hesaplamada boru çapı 80 mm olarak ele alınırsa bu basınç 
kaybının 3.983 m’ ye düştüğü görülebilir. 
 

 
 

Şekil 3. Çap DN 80 İçin Kayıp Hesabı 
 
Bu diyagram DN 50’lik bir boruda oluşan basınç kayıplarını göstermektedir. Uygun pompa eğrisi 
“kırmızı” olarak çizilmiştir. Özellikle oldukça yüksek akış hızı yaklaşık 2,5 m/s, 34 mSS’luk yüksek bir 
basınç kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle, pompa basma yüksekliğinin sadece %37’si tüketim için 
kullanılırken, %63’lük kısmı ise akış kayıplarına harcanmaktadır. 
 
Bu örnekte yapılan, debiyi değiştirmeden sadece boru çapını büyüterek, sürtünme ayıplarının 
azaltılması ve dolayısıyla harcanan gücün düşürülmesidir. 
 
P=ρ*Q*H/ (367*ηpompa) denklemindeki “H” basma yüksekliğinin düşürülerek “P” çekilen gücün 
düşülmesi esasına dayanmaktadır. Mutlaka ki boru çapı üzerinde bir optimizasyon yapılmalıdır. 
 
LCCmin ne göre borulama: Bilinen pratik: D çapının belirlenmesinde, hız referans değerleri giriş 
değerleri olarak alınır: 
 
İlk yatırımı ve enerji maliyetinin optimizasyonu 
 

- İnce cidarlı borular için para tüketimi Ci,pipe = k · D2 göre, 
- Özel bileşenler için kayıp katsayılarına bağlı olarak enerji maliyeti (Ce) 
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Verim, bir makine veya sistem (output) tarafından yapılan işin, girişte verilen enerjiye (input) oranıdır. 
Pompa verimi, diğer faktörler ile birlikte;: Gövde, çark ve yatak dizaynı, malzemeler, yüzey kaplama, 
boyutlar, büyüklük ve hız, basılan akışkan gibi faktörlere bağlıdır. 

Şekil 4. Pompa ve Sistem Eğrisi 
 
Motor verimi ise, diğer faktörler ile birlikte; gövde büyüklüğü, motor tipi, aktif malzemelerin kalitesi ve 
miktarı, rotor dizaynı ve hava boşluğu.  Elektrik motorları üç enerji sınıfına ayrılmıştır ve en verimli 
motor Eff1 olarak belirlenmiştir. 
 
4 kW motor için verim aralığı: 
 EFF 1 : 88% 
 EFF 2 : 86.5%  
 EFF 3 : 83% 
2.2 KW motor verim aralığı: EFF 1 : 86.5% 
 EFF 2 : 85.5% 
 EFF 3 : 80% 
1.1 KW verlm aralığı: EFF 1 : 85% 
 EFF 2 : 84% 
 EFF 3 : 76% 
 
Hemen hemen her pompa, eğer dizel motor veya türbin ile sürülmüyorsa, elektrik motoru ile 
sürülmektedir. Sistemi verimli dizayn edebilmek için mutlaka motor verimi de dikkate alınmalıdır. 
Yüksek verimli motorların, Eff 1, üretim maliyetlerinin daha yüksek olmasından dolayı biraz daha ilk 
yatırım maliyetinin yüksek olmasına rağmen bu maliyeti çok kısa sürede geri ödemektedir. 
 
Standartlara göre motorlar pompa gücünden yaklaşık %10 daha büyük seçilmektedir. Eğer bu noktada 
standart üretilen motor yoksa, biraz daha büyük güç seçildiğinden motorlar nominal noktadan % 15-% 
20 oranında tam yükten düşük yükte çalışmaktadırlar. Bu durum, motorun tam yük veriminde 
çalışmasını engeller. Elektrik motorlarını daha verimli çalıştırabilmek için, tam yüke yakın değerlerinde 
seçmeli ve seçilen nokta civarında çalışması sağlanmalıdır.  Aşırı büyük seçilmiş motor, direkt 
kayıplara ve aynı zamanda reaktif gücü etkilediği için in direkt kayıplara neden olur.Motorun çektiği 
güç/ etiket değerleri arasındaki oran = 0,4 veya altında ise bu sistem incelenmelidir ve motor 
değiştirilerek daha düşük enerji tüketmek mümkün olabilmektedir. 
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