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Bilindiği gibi bina otomasyon sistemleri tasarlanmış 
mekanik sistemler göz önüne alınarak o sistemin gerek-
sinmelerine göre terzi usulü tasarlanmaktadır. Yani iyi, 
kullanışlı bir bina otomasyon sisteminin ön şartı doğru 
tasarlanmış bir mekanik sistemdir. 

Özellikle bulaşma riskinin en aza indirilmeye çalışıldığı 
bu dönemde mekanik tasarıma başlanırken mahallerin 
özellikleri ve gereksinimleri iyice belirlenmeli ve tasarım 
buna göre yapılmalıdır. Mahallerin kullanım gereksin-
meleri göz önüne alınarak hava değişim katsayılarına, 
birbirlerine olan (pozitif veya negatif ) basınç durumla-
rına göre tasarım yapılmalıdır. Örneğin basınç kontrolü 
için VAV (Variable Air Volume-Değişken Hava Debisi), 

nem kontrolü için nem alma ve nemlendirme cihazları-
nın kullanılması, sıcaklık kontrolü için ısıtma ve soğutma 
serpantinlerine oransal motorlu vanalar bağlanması gibi 
mahallerde istenilen basınç, sıcaklık ve nem değerlerini 
sağlayacak cihazlar seçilmelidir. Gerek kullanılan hava-
landırma santralları gerekse de kanal sisteminin stan-
dartlara göre imal edilmesi gereklidir..  

Kullanılan havalandırma santrallarının malzemeleri, 
konstrüksiyonu, serpantinleri, filtreleri, damperleri , fan-
ları standartlara uygun olmalı ve mahallin özelliklerine 
göre de (EU4,EU7, EU9 gibi)  kademeli sayıda filtreler kul-
lanılmalıdır. Gereken mahallerde (örneğin temiz odalar) 
üfleme menfezleri öncesi hepa filtreler kullanılmalıdır. 
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Mahallere hava taşıyan havalandırma kanallarının da ge-
rek malzeme gerekse de konstrüksiyon olarak standart-
lara uygun imal ve monte edilmesi gerekir.

Son yıllarda dünyadaki birçok standart ülkemizde de uy-
gulanmaya başlanmıştır. Önemli olan yazılı standartların 
tasarımlarda ve uygulamalarda hayata doğru olarak ge-
çirilmesi ve özellikle uygulamalarda gerek malzeme ola-
rak gerekse de imalat olarak gerekli denetim ve testlerin 
bu standartlara göre yapılmasıdır. 

Bina otomasyonu HVAC sistemlerinde birçok şeyin hızlı 
ve kolay kontrolü ile denetim altında tutulmasını sağlar. 
En az enerji harcanarak en iyi konforun ve bulaşma riski-
ni en aza indirgeyecek steril şartların sağlanmasına yar-
dımcı olur. Sıcaklık, nem, basınç, hava debisi, damper po-
zisyonlarını hem kontrol eder, hem de izlenmesini sağlar. 
Filtre kirliliklerinin sürekli izlenmesini ve gerektiğinde 
müdahale edilerek temizlenmesi veya değiştirilmesi 
uyarısını verir. Frekans invertörlü fanlarda filtre kirlilikleri 
analog olarak izlenir ise optimum kirliliklerde değiştiril-
mesi yapılarak enerji tasarrufu sağlanır. 

Bina otomasyonu, mahallerin virüsün üremesinin en az 
olduğu sıcaklık (20-26 °C ) ve nem (%40-60 bağıl nem) 
değerlerinde tutulması sağlar. Ameliyathane, yoğun ba-
kım gibi mahallerin set edilen basınçlarda olabilmesi için 
VAV sistemlerini, istenilen sıcaklık ve nem değerleri için 
motorlu vanaları ve nemlendiricileri kontrol ederek bu 
değerleri sağlar. Ayrıca bu mahaller kullanılmadığı za-
manlarda hijyen standartlarının bozulmaması için basınç 
değerini değiştirmeden hava değişimini azaltarak enerji 
tasarrufu yapılmasını sağlar. Pozitif veya negatif basınç 
altındaki steril mahallerin -bu basınç değerlerini sürekli 
muhafaza edebilmesi için- havalandırma sistemlerinin 
sürekli olarak çalıştırılması zorunludur. Bina otomasyon 
sistemiyle kontrol edilen değişken debili (frekans kon-
vertörlü, EC motorlu) fanlar  veya VAV kutuları vasıtasıyla 
bu basınç değerlerinin istenilen seviyelerde tutulması 
sağlanır. Yine bina otomasyon sistemleri vasıtasıyla bu 
sistemler izlenerek herhangi bir arıza durumunda gelen 
alarmlara hemen müdahale edilmesi sağlanır.      

Hastane gibi, zaten bir çok mahallinin HVAC sistemi hij-
yen şartlara göre tasarlanmış binalarda bu sistemlerin 
doğru çalışmasının denetlenmesi daha dikkatli yapılma-
lıdır. Bekleme salonları, muayene odaları, koridorlar gibi 

-işletmesinin ekonomik olması nedeniyle- karışım havalı 
olarak tasarlanmış HVAC sistemlerinin pandemi zaman-
larında virüsün yayılmasını engellemek için %100 taze 
havalı olarak çalışır hale dönüştürülmesi gerekir.  

AVM, restoranlar, otel, ofis binaları HVAC sistemleri, nor-
mal zamanlarda işletmesinin ekonomik olması nedeniyle 
karışım havalı olarak tasarlanır. Ancak pandemi zamanla-
rında karışım havalı sistemler -iç hava taze dış hava ile 
karıştırılarak tekrar mahallere üflendiğinden- virüsün ya-
yılmasına ve mahallerdeki insanlara bulaşmasına neden 
olacağından bu tür HVAC sistemlerinin de %100 taze 
hava ile çalışacak biçimde dönüştürülmesi gerekir.  Yine 
havalandırma cihazlarının çalışma zaman ve sürelerini 
ayarlayan zaman programlarının sterilizasyon şartlarını 
göz önünde bulundurularak yeniden gözden geçirilmesi 
gerekir. Örneğin normal zamanlarda kullanımdan hemen 
önce devreye giren HVAC sisteminin zaman programla-
rının pandemi zamanlarında bina kullanım zamanından 
belirli bir süre önce çalıştırılarak steril ortamın sağlanma-
sına yardımcı olacak süpürme işleminin yapılmasını sağ-
layacak şekilde değiştirilmesi gerekir. 

Bina otomasyon sistemleri,  binalardaki havalandırma 
cihazlarının çalışma ve arıza durumları, damper pozis-
yonları, mahallerin sıcaklık, nem, iç hava kalitesi gibi de-
ğerleri kaydederekk HVAC sistemlerinin gerekli şartlarda 
çalıştırılıp çalıştırılmadığına denetimler esnasında geriye 
dönük olarak bakılabilmesini sağlar.

Normal şartlarda özellikle toplantı salonları, restoranlar 
gibi insan yükü zamana göre değişen mahallerde uygu-
lanan talebe bağlı kontrol senaryosu (mahaldeki insan 
sayısına göre değişen  -iç hava kalitesindeki CO2 mik-
tarını belirli bir değerin altında tutmaya yönelik-  taze 
hava miktarını ayarlayan kontrol senaryosu) pandemi 
dönemlerinde devre dışı bırakılmalıdır. Çünkü bütün ha-
valandırma cihazlarının %100 taze hava ile çalıştırılması 
gereklidir. 

Karışım havalı, üfleme ve dönüş fanları olan klima sant-
ralları bina otomasyon sistemlerindeki minimum taze 
hava miktarı set değeri  %100’e getirilerek karışım (by-
pass) damperi kapalı, taze hava ve egzoz  damperleri tam 
açık hale getirilip bunların %100 taze hava ile çalışması 
sağlanabilir. İç hava kalitesi hissedicisi vasıtasıyla dam-
perler ayarlanıyor ise iç hava kalitesine yüksek kalite bir 
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nılarak ısıtmada verimlilikle doğru orantılı enerji tasarru-
fu sağlanabilirken, soğutmada bu oran daha azdır. (Isıt-
mada %50 verimli IGK ile soğutmada %35, %75 verimli 
IGK ile %42 enerji tasarrufu sağlanabilmektedir). Endirek 
evoporatif soğutmalı IGK sistemleri kullanılarak soğut-
mada  da daha fazla enerji tasarrufu sağlanabilir. Ancak  
tanburlu IGK sistemleri, geri dönüş havası üzerinde bu-
lunan virüslerin, tamburun çalışması sırasında egzoz ve 
taze hava aynı yüzeylerden geçtiği için taze havaya ka-
rışma riski bulunması  nedeniyle pandemi dönemlerinde 
kullanılmamalıdır.

Hastanelerdeki karantina odalarının virüsün diğer ma-
hallere yayılmaması için çevresindeki mahallerden daha 
düşük basınca sahip (vakumlu) olması gerekir. Yani hava 
akışının dış mahallerden bu odaya doğru olması gerekir. 
Bu odadan üflenen havadan daha fazlasının egzoz edil-
mesiyle sağlanabilir. Bu senaryo da bina otomasyonu sis-
temiyle kontrol edilen hava fark basınç hissedicisi ve VAV 
sistemi ile gerçekleştirilebilir.   Bina otomasyon sistemi 
oda kapısı açıldıkça içeri giren havadan dolayı yükselen 
basıncın hava fark basınç hissedicisi vasıtasıyla ölçümüy-
le –genellikle- egzoz VAV’ını açarak veya -daha az kulla-
nılan bir yöntem olan- üfleme VAV’ını kısarak mahali set 
edilen basınca getirir. Bazıları ekranlı olan bu fark basınç 
hissedicilerinin ekranlarındaki oda basıncı oda girişin-
den de izlenebilirse kullanıcılar açısından daha iyi olur.

Özellikle pandemi zamanlarında mekanik ve bina oto-
masyon sistemlerinin periyodik ba-
kımları daha da önem kazanmaktadır. 
Bu dönemlerde sistemin bütünüyle 
temiz olmasına, özellikle de filtre te-
mizliklerine ve değişimlerine daha 
fazla özen gösterilmelidir. Ekipmanla-
rın, hava kanallarının ve damperlerin 
sızdırmazlıkları daha fazla önem ka-
zanmaktadır.  Belirli periyotlarla sant-
ralları ve hava kanallarını kapsayacak 
şekilde tüm HVAC sistemleri dezen-
fekte edilmelidir. Bina otomasyon sis-
temlerinin periyodik bakımları yapıla-
rak hatasız çalışması ve havalandırma 
sistemlerini pandemi şartlarına göre 
yönetmesi sağlanmalıdır.

set değeri verilerek de bu yapılabilir. Hava kirliliğinin faz-
la olduğu, özellikle de kış aylarında bu uygulama sorun 
yaratacaktır. Yine de CO2 miktarı fazla kirli hava solumak 
Covid-19 hastalığına yakalanma riskine tercih edilebilir.     

Yine özellikle elektrik enerjisinden tasarrufu yapmak için 
kullanılan mahal sıcaklık set değerine yaklaştıkça değiş-
ken debili  fanların kısması (debi azaltması) senaryoları 
da bu dönemlerde devre dışı bırakılmalı ve santralların 
tam debi ile çalışması sağlanarak mahallere bol taze 
hava verilmelidir. 

Karışım havalıdan %100 taze havaya dönüştürülen klima 
santrallerinde en büyük sorun ısıtma ve soğutma enerji-
si maliyetlerinin artmasıdır. Klima santralleri %100 taze 
hava ile çalıştığı zaman büyük oranda şartlandırılmış iç 
hava yerine çok soğuk veya çok sıcak dış havayı kullan-
dığı için bu havayı konfor şartlarına getirebilmek için çok 
daha fazla ısıtma veya soğutma enerjisine ihtiyaç duyar.  
Bunu azaltmanın bir yolu konfordan biraz fedakarlık 
ederek mahallerin ısıtma ve soğutma set değerlerinin 
sınırlara çekilmesi (ısıtma set değerinin 22 yerine 20, 
soğutma set değerinin 24 yerine 26 °C yapılması), diğer 
yolu da egzoz havası ile taze hava arasında ısı alışverişi 
yaparak bir oranda taze havayı şartlandıran ısı geri ka-
zanım (IGK) sistemleri kullanmaktır. Artık %80-90 verime 
ulaşan IGK lar üretilebilmektedirler.  IGK üniteleri kulla-


