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Derginin Amacı ve Kapsamı

Yayın İlkeleri

• Makina Mühendisleri Odası Tesisat Mühendisliği Dergisi, tesisat mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri içeren makaleler, sektörle ilgili haberler, sektöre yönelik akademik çalışmalar ve duyuruları ile bu
alanda çalışan makina mühendisleri arasında iletişimi ve bilgi birikimi
aktarımını sağlamak üzere çıkarılan bir yayındır.

1. MMO adına İstanbul Şube tarafından 2 aylık periyotlarla hazırlanarak basımı gerçekleştirilen Tesisat Mühendisliği Dergisi,
Tesisat alanında çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından
beri yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz, 1993 yılından
bu yana düzenli olarak yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.
2. Makaleler internet ortamında da yayınlanmaktadır.
3. Makale metinleri ve öz üzerinde yer alan her türlü görüş, düşünce ve yazım hatası açısından sorumluluk tamamen yazarlara aittir.
4. Makalelerde, bölümler (giriş, tanımlamalar, incelemeler, araştırmalar, gelişmeler, sonuçlar, şekiller ve değerlendirmeler vb.)
bir bütünlük içinde olmalıdır.
5. Dergimizde, Türkçe dilinde yazılmış özgün niteliği olan orijinal
araştırma kategorisindeki veya derleme makaleler yayımlanır.
Bu kategorideki makalelerin; üretilen bilginin yeni olması, yeni
bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni
bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması beklenir.
6. Makalelerde kullanılan bütün birimler SI birim sisteminde olmalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde farklı birim sistemindeki
değerleri parantez içinde verilmelidir.
7. Makalenin üslubu, formatı ve dili etkinlik yapısına ve mühendislik etiğine uygun olmalıdır.
8. Makalelerde belirli bir grup, sınıf veya toplumu oluşturan tabakalardan herhangi birinin, firma veya firma topluluklarının
menfaati ön plana çıkartılmamalı, bu konuda reklam ve propaganda yapılmamalıdır. Makalelerde herhangi bir firmanın,
ürünün (veya sistemin), cihazın veya markanın reklamı yapılmamalıdır. Şekil, resim ve tablolarda ticari bir kuruluşun adı,
logosu yer almamalıdır.
9. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review). Hakemlerin de yazar isimlerini görmeden (double-blind peer review) makaleleri değerlendirmeleri
gerçekleştirilir.
10. Hakemlere gönderilen makalelerin 30 gün içerisinde değerlendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda editörler
yeni hakem ataması yaparak eski hakemden isteği geri çekerler.
11. Makale hakkında kabul-ret kararı editörler tarafından verilir.
Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere
geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden
gönder) ya da minor (düzeltme gerekli) revizyon kararı verilir.
İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilir.
12. Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde
yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye
gönderilmemiş olması zorunludur.
13. Dergimizde yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

• MMO adına İstanbul Şube tarafından 2 aylık periyotlarla hazırlanarak
basımı gerçekleştirilen Tesisat Mühendisliği Dergisi, Tesisat alanında
çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından beri yayınlanan hakemli
bir dergidir.
• Derginin baskı adedi 1.500 olup, Serbest Mühendislik Müşavirlik
Bürolarına (SMM), ülke çapında Makina Mühendisleri Odası üyelerine, firmalara, İstanbul il ve ilçe belediyelerine, sanayi ve ticaret
odalarına, üniversitelerde konu ile ilgili öğretim üyelerine, kamu
kurum ve kuruluşlarına ücretsiz olarak gönderilmektedir. Dergi ayrıca elektronik ortamda www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan
”Yayınlar” bölümünden ve Makina Mobil uygulaması üzerinden takip
edilebilmektedir.

Yazarlara Bilgi
• Makale Hazırlama: Dergimizde yayınlanacak makaleler, ”Öz ve Makale Yazım Kuralları”nda belirtilenlere uygun olarak Microsoft Word
programında hazırlanmalıdır.
• Makalenin Dergimize İletilmesi: Dergide belirlenen yazım kurallarına uygun bir şekilde düzenlenmiş makale, http://omys.mmo.org.tr/
tesisat/ adresinde yer alan online makale yönetim sistemine yüklenmelidir.
• Hakem Değerlendirme Süreci: Tüm yazılar, kimliği kapalı olarak bir
hakem değerlendirme sürecinden geçirilir ve editör tarafından belirlenen, konusunda uzman en az iki adet hakeme değerlendirilmek
üzere gönderilir. En az iki hakemden basım için onay alınan makaleler basım için kabul edilir; bir kabul, bir red durumunda üçüncü bir
hakemin görüşüne başvurulur; iki olumsuz hakem raporu makalenin
basılamayacağını belirler.
• Değerlendirme süreci sonunda olumlu görülen makaleler en kısa sürede yayımlanmak üzere baskı sıralamasına alınır ve makale sahibine
bildirilir. Yazarlar, basımdan önce hakem raporunda yer alan düzeltmeleri yapmak ve derginin yazım kurallarına göre yazılarını düzenlemekle yükümlüdürler. Dergi yazım kurallarının yazar veya yazarlarca
dikkatle uygulanması gerekmektedir. Dergi gerekli gördüğü yerlerde
uygun redaksiyon yapma hakkını saklı tutar.

Etik Kurallar
• Dergiye gönderilen makalelerde COPE (Committee on Publication
Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate
alınmalıdır.
• Dergiye gönderilen makalelerde etik kurul kararı gerektiren klinik ve
deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik
kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
• Sunulan kaynakların ve verilerin doğruluğundan yazarlar sorumludur. Hatalı¸ aldatıcı veya yanlış yönlendirici bilgilerin varlığı fark edildiğinde editör makaleyi bilimsel literatürden çekme ve bunu duyurma hakkına sahiptir.
• Dergimizde yayınlanan veya yayınlama amacı ile gönderilen yazılarda intihal ve izinsiz veri kullanımına ilişkin tüm sorumluluk çalışmanın
yazar ya da yazarlarına aittir. Böyle bir durumda Tesisat Mühendisliği
dergisi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
• Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açıdan
katkıları bulunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının herhangi bir şekilde öncelikli hale getirilmesini isteyemez.
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* Bilindiği üzere, araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı
sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği
ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası
geçerliliği de bulunan ”ORCID” bilgisine makalelerde yer verilmesi
gerekmektedir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID’nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da
bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli numaralı bir
URL’dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt
oluşturabilirsiniz.
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Avrupa’da Geçerlilik Denetimi Çalışmaları
Commissioning
Commissioning Studies in Europe
Hasan Alpay HEPERKAN
Devrim GÜRSEL

DERLEME

75-83
ODA'DAN

84-93

Yeşil Yapılı Çevrede Doğru Bilinen Yanlışlar
Game Changers in the Green Built
Environment
Birol KILKIŞ

Öz ve Makale Yazım Kuralları
•

50-58

Makaleler, Open Office veya Microsoft Word belgesi şeklinde Windows
ortamına uygun şekilde hazırlanmalıdır.
Makaleler sayfada solda 3,5 cm, üstte, altta ve sağda 2,5 cm boşluk
bırakılarak yazılmalıdır.
Makale metinleri, kaynaklar ve şekiller dâhil en fazla 15 sayfadan oluşmalıdır.
Makale başlığı en fazla 15 sözcük veya iki satırı geçmeyecek şekilde
oluşturulacaktır. Başlıklar 14 punto Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır.
Makale başlığının ardından; yazar isimleri, yazarların çalıştığı kurumlar, yazara ait ORCID* bilgisi ve varsa e-posta adresleri bilgilerine yer
verilmelidir.
Yazar isimlerini takiben makalenin İngilizce başlığı, Türkçe ve İngilizce öz
(abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) bilgileri yer almalıdır.
Makale öz metninin 200 sözcükten fazla olmamasına dikkat edilmelidir.
Makale metinlerinin tamamı 9 punto Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır.

•

•
•
•
•

•

•

Makalelerde yer alan resim, çizim, program ekran görüntüsü, şekil, tablo,
grafik ve formüllerin yerleşimi metin akışına uygun olarak metin içinde olmalı ve refere edilmelidir.
Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita
vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir.
Makalelerde ana konu başlıkları 1., 2., 2.1., 2.1.1. vb. şeklinde numaralandırılmalıdır.
Kullanılan semboller ve indisler kaynaklardan önce 8 punto ve italik olarak
verilmelidir.
Makalede geçen kaynaklar veya alıntılar [1], [2] vb. parantezler arasında
gösterilmelidir. Makale sonunda ”Kaynaklar” başlığı altında [1], [2] şeklinde verilmelidir.
Makaleler: [1] yazar(lar) soyadı, adının baş harfi, makalenin açık adı, derginin açık adı, cilt numarası, sayfa aralığı, basım yılı. Kitap: [2] yazar (editör) soyadı, adının baş harfi., kitabın açık adı, basım evi, basım yeri, basım
yılı. Tez: [3] yazar soyadı, adının baş harfi, tezin açık adı, tezin yapıldığı
üniversite, tezin basıldığı yer/ülke, basım yılı düzeninde yazılmalıdır.
Makale metinlerinin elektronik kopyaları e-posta ve Online Makale Yönetim Sistemi üzerinden (http//omys.mmo.org.tr/tesisat) gönderilmelidir.
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697
687
671
666
664
663
650
645
644
638
633
632
631
630
629
625
623
612
610
606
604
599
598
596
595
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575
572
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560
558
557
554
552
546
545
544
543
516
511
509
508
507
506
505
504
503
502
501
500
499
498
495
492
488
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Yayın Adı
Asansör Avan Projesi Hazırlama Teknik Esasları
Mekanik Tasarımda Korozyon ve Önlemleri
Mekanik Tasarımda Titanyum ve Özellikleri
Hava Kirliliği Kontrol Teknolojisi Absorsiyon Kuleleri İle Kirli Gaz ve P.T.
Yalıtım
Klima Tesisatı
Havalandırma Tesisatı
Soğutma Sistemleri
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tes. Doğal Gaz Kullanımı ve Uyg. Es.
Araç İmal ve Tadilatına Ait Tarifler, Bazı Esaslar ve Asgari Şartlar
10 Derste Şantiye Tekniği
Buharlaşmalı Soğutma
Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri
Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı
Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar
Statik
Basınçlı Hava Tesisatı Tasarım ve Uygulama Kitabı
Endüstriyel Tesislerde Buharlaştırıcılar
Plastisite Teorisi
Uygulamalı Nitel Yöntemlerle Kalite İyileştirme Teknikleri
LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Kitabı
Havanın Nemlendirilmesi
Motorlu Taşıtlarda Hibrit Tahrik
Tesisatlarda Sismik Koruma
Duman Kontrolü ve Basınçlandırma Tesisatı Projelendirme Es.
Mekanik Tasarımda Alüminyum ve Özellikleri
Biyoyakıt Üretimi ve Kullanımı
Geometrik Toleranslar
Motor Konstrüksiyonu
Doğal Gaz İç Tesisat Uygulama Es.
Kaldırma Makinalarında Yorulma Test ve Analizleri
Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ve Uygulamaları
Kompresörler
Tozlu Ortamlarda Patlama Güvenliği
Uçak Mühendisliği Terimleri Sözlüğü
Sığınak Havalandırma Projesi Hazırlama Es.
Kompozit Malzeme Temelleri-Polimer Matrisli
Yenilikçilik ve Mekan (Ankara’daki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri)
Malzeme Bilimleri Serisi Cilt-2 Malzeme Bilgisine Giriş
Sayısal Kontrol ve Takım Tezgâhları
İşletme Problemleri için Optimizasyon-Adım Adım Uygulama
Mühendisler için Araç Proje El Kitabı
Motorlu Taşıtlar Çözümlü Problemleri
Pratik Proses Kontrol ve Otomasyon Sis. İçin Enstrümantasyon Kıl.
Dönen Makinaların Kontrolü ve Hassas Bakımı
Endüstriyel Fırçasız Servomotorlar
Mekanik Tahrik Sistemleri
Bağlama Elemanları (Cıvata ve Somun)
Geçme Toleransları
Hastane ve Klinikler için HVAC Tasarım Kılavuzu
Taşıt Lastikleri ve Kaplanmış Lastikler Kitabı
Yangın Söndürme Tesisatı Proje Hazırlama Es. Kitabı
LPG Tanker Şoförleri Eğitim Kitabı
Tüplü LPG Dağıtım Personeli Eğitim Kitabı
LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Eğitim Kitabı
Hastane Hijyenik Alanlarının Klima ve Havalandırma Proje Haz. Es.
LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür El Kitabı
Çalışma Yaşamı ve Ücretli Mühendisler
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353
352
343
325
325
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313
308
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306
305
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303
302
300
299
293
292
282
271
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Yayın Adı
Motorlu Taşıtlar Temel ve Tasarım Es. Yapı Elemanları Cilt 2
Motorlu Taşıtlar Temel ve Tasarım Es. Yapı Elemanları Cilt 1
Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar II.Cilt
Krenlerde Çelik Konstrüksiyonlar I.Cilt
Hastane İklimlendirme Tesisatı ve Denetim Es.
Uçak Tasarım Projeleri
İmalat Sektöründe Proses Planlama
Paslanmaz Çelikler, Geliştirilen Yeni Türleri ve Kaynak Edilebilirlikleri
Sürtünen Eleman ile Kaynak (FSW) Yöntemi
Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Siirt İllerinde San. Gen. Gör.
Yanma ve Bacalar
Gaziantep, K.Maraş,ve Kilis İlleri Tekstil Sektörünün Genel Görünümü
Pratik Risk Değerlendirme El Kitabı: Tolley Yaklaşımı
Yapılarda Doğal gaz Dönüşümü ve Denetimi
İngilizce-Türkçe Endüstri Müh. ve Müh. Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Mekanik Tasarımda Çelik ve Özellikleri
Geometrik Toleranslar
Mekatronik Mühendisliği (Kavramlar ve Uygulamalar)
Enerji Politikaları Yerli, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Raporu
LPG’ye Dönüştürülmüş Araçlarda Denetim Uygulamaları
Türkiye’nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değ. Raporu
Kaldırma Makinaları (Krenler)
Doğal Gaz İç Tesisatı
Sulama Tekniği
Plastik Enjeksiyon Kalıpları
Yeni Mevzuatın Işığında İş Sağlığı ve Güv. Açıklama-Yorum-Uygulama
Teknik Terimler Sözlüğü
Makina İmalat Sanayi Sektör Araştırması
Kaldırma-İletme ve Basınçlı Kaplarda Denetimsizlik
Kaynak Teknolojisi El Kitabı Cilt-1 (Ergitme Esaslı Kaynak Yöntemleri)
Dökme LPG Sistemleri ve Dökme LPG Kullanımı
Atık Su Arıtma Tesisi Pratik Bilgiler El Kitabı
Mukavemet Değerleri
Kalorifer Tesisatı
Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler
Gaz Yakan Cihazlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi
Sıcak Su Kazanlarında CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi
Basınçlı Ekipmanlarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi
Makinalarda CE İşaretlemesi Uygulama Rehberi
Asansörlerde Denetimsizlik
Otomatik Kontrol Tesisatı
Hidrolik Pnömatik Türkçe-Almanca- İngilizce Sözlük
Pres İşleri Tekniği Cilt-3
Pres İşleri Tekniği Cilt-2
Pres İşleri Tekniği Cilt-1
İş Makinaları El Kitabı-4 (Kazıma, Serme, Sıkıştırma Makinaları)
İş Makinaları El Kitabı-3 (Kazıma ve Yükleme Makinaları)
İş Makinaları El Kitabı-2 (Kaldırma Makinaları)
İş Makinaları El Kitabı Cilt-1 (Genel Konular)
Yangın Söndürme Sistemleri
LPG Tesisatı (Konutlarda ve Sanayide Dökmegaz Tesisi)
Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.
Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Tek.
Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı, Buharlı Isıtma Sis.
Malzeme Bilimleri Serisi Cilt -1
Psikrometri
tamamı www.mmo.org.tr/merkez/satistaki-kitaplar adresinde...

SUNUŞ
Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,
Odamızın bu çalışma dönemindeki merkezi kongre, kurultay, sempozyum etkinlikleri tamamlanmak üzeredir.
11-12 Ekim’de Eskişehir’de yapılan X. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, 18-19 Ekim’de
Kocaeli’nde yapılan V. Enerji Verimliliği Kongresi, 23-26 Ekim’de Adana’da yapılan X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Kongresi, 8-9 Kasım’da Mersin’de yapılan 8. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu, 15-16 Kasım’da
Ankara’da yapılan Kaynak Teknolojisi XI. Ulusal Kongresi; 5-7 Aralık’ta Adana’da yapılan I. Endüstri ve İşletme
Mühendisliği Kongresi ve XII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı’nın ardından etkinliklerimizin finali 1314 Aralık’ta da Ankara’da TMMOB Sanayi Kongresi 2019 ile yapılacak.
TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu da 22-23 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da düzenlendi. İki gün süren
sempozyumda ülkemizdeki kamu kaynakları ve varlıklarının yağmasını durdurmak; kamusal üretim, hizmet
ve denetimin kamucu yaklaşımla yapılmasını sağlamak için tüm kamusal alanlarda mücadele yöntemlerini
tartışmak, geliştirmek ve kamuoyu ile paylaşmak için, önde gelen akademisyenler, bilim insanları ve uzmanlar
bir araya geldiler.
				*

*

*

*

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan, TSE 825’i (Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları) yenileme çalışmalarına Odamız katkı sunmaya devam etmektedir.
				*

*

*

*

Bu sayımızda Farklı Gıda Ürünlerinin Kuruma Karakteristiklerinin Güneş Enerji Destekli Bir Kurutucuda Deneysel
Olarak Belirlenmesi, Merkezi Olmayan Isı Geri Kazanım Havalandırma Ünitelerinde Yeni Bir Küresel Dolgulu
Yatak Uygulaması, Avrupa’da Geçerlilik Denetimi Çalışmaları Commissioning, Yeşil Yapılı Çevrede Doğru Bilinen
Yanlışlar, Dijitalleşmenin Mekanik Tesisata Etkisi ve Geleceği, Bina Enerji Kullanımının Bir Boyutlu Dinamik
Isıl Modellenmesi ve Örneklere Uygulanması ve Toplu Taşıma Sistemlerinde Havalandırma ve İç Hava Kalitesi
başlıklı makalelerin yanı sıra 31 Ekim tarihinde yapılan Bina Kodları konulu Yuvarlak Masa Toplantısı çözümleri
yer almaktadır.
				*

*

*

*

Şubelerimizin her yıl düzenlediği geleneksel geceleri tamamlamak üzereyiz. Geride bıraktığımız 65 yıllık tarihe
tanıklık eden, yaşam güçlükleri içinde işinden, ailesinden zaman ayırarak Odamızı bugüne taşıyanlar ve meslekte onlarca yılını geçirmesi nedeniyle onurluklarını alan bütün büyüklerimizi ve meslektaşlarımızı emeklerinden dolayı yürekten kutluyor, alkışlıyor ve bütün üyelerimizin yeni yılını kutluyoruz.
				*

*

*

*

Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmektedir.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Aralık 2019
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tmmob
makina mühendisleri odası
istanbul şubesi

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE

BUHARLAŞTIRICILAR
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Yazar

Yayın No
Birinci Baskı
ISBN
Sayfa Sayısı
Ebat

ÖNSÖZ
Makine ve kimya mühendisliğinin bir kolu olan proses
mühendisliği; maddenin bileşim, hal ve enerji değişimleri
gibi fiziksel ve kimyasal değişimlerinin yer aldığı, endüstriyel üretim işlemlerinin uygulama ve gelişimi ile ilgilenir.
Endüstride karşılaşabileceğimiz bu fiziksel değişimler
ünit operasyonlar (birim işlemler) ve kimyasal değişimler ise ünit prosesler şeklinde sınıflanır. Günümüzde her
ikisi de modern terimler dizisini daha iyi yansıtan ‘ayırma
süreçleri’ terimi ile genel olarak ifade edilmektedir. Tüm
endüstri dallarındaki proseslerde uygulanan işlemler teoride aynı, teorinin uygulandığı makine ve sistemler yönünden endüstri dalına ve amacına göre farklılık gösterir.
Süreç endüstrilerinde oldukça sık görülen ve buharlaştırma genel adı verilen önemli bir süreç vardır. Buharlaştırmada, kaynamakta olan bir sıvı çözeltiden buhar
uzaklaştırılır ve geriye daha derişik bir çözelti kalır. Çoğu
durumlarda buharlaştırma olarak adlandırılan ayırma
süreci, sulu çözeltilerden suyun uzaklaştırılması anlamına karşılık gelir.
Derişikleştirilecek çözeltinin ve dışarı alınacak buharın
özellikleri, kullanılacak buharlaştırıcı tipini ve sürecin
basıncı ile sıcaklığını büyük oranda etkiler. Bu çalışmada
buharlaştırıcı tipleri, yardımcı elemanları, tek ve çok kademeli buharlaştırıcılarda ısı aktarımı, kütle, bileşen ve
termodinamiğin birinci kanununa göre enerji dengelerinin nasıl hesaplandığı, otomasyonları, simülasyon çalış-

: Prof. Dr. Olcay KINCAY
Dr. N. Alpay KUREKCİ
: MMO/612
: Mart 2014
: 978-605-01-0598-8
: 176
: 19,5*27,5 cm

maları örneklerle gösterilmiştir. Ayrıca termodinamiğin
ikinci kanunu hakkında verilen kısa bir açıklamadan sonra, çok kademeli bir buharlaştırıcı sisteminde uygulama
örneği gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizde, mühendislik öğreniminde kaliteyi arttırmanın koşullarından biri de, araştırmacıların ve öğrencilerin
temel mühendislik konularında özellikle Türkçe yazılmış
ders kitaplarına kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamaktır.
Makine mühendisliğinin önemli bir disiplini olan ve dünyada hızla gelişen proses mühendisliği alanında çeviri ve
telif eserler sıkıntısı çekilmekte olup, kapsamlı bir ayırma işlemleri ders kitabına gereksinim duyulmaktadır.
Ayırma işlemlerinden biri olan buharlaştırma için yazılan
bu kitap, belirtilen eksikliği bir nebzede olsa karşılayacak
yapıdadır.
Bir araştırmacı ve yazarın içini gurur ve sevinçle coşturan bu serüveni yaşamanın mutluluğu için MMO İstanbul
Şubesi Başkanı Zeki Arslan ve yönetim kurulundaki tüm
çalışma arkadaşlarına minnettarlığımızı ifade ederiz. Bu
çalışmamızda da emeğini esirgemeden bize destek veren,
engin bilgisi ile çalışmamızı gözden geçirip düzeltmeler
yapan meslektaşımız Prof. Dr. Galip Temir’e teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca oldukça uzun olan çalışma süresince
kendilerine ayıracağımız zamandan fedakârlıkta bulunan
ailelerimize teşekkür etmeyi bir borç biliriz.
Mart 2014
Prof. Dr. Olcay KINCAY - Dr. N. Alpay KÜREKCİ

MMO İstanbul Şubesi: Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok No: 9 Beyoğlu/İstanbul Tel : 0212 252 95 00 Fax: 0212 249 86 74
e-posta : yayin-istanbul@mmo.org.tr

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Farklı Gıda Ürünlerinin Kuruma
Karakteristiklerinin Güneş Enerji Destekli Bir
Kurutucuda Deneysel Olarak Belirlenmesi
Doğan Burak SAYDAM

ÖZ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Mühendislik Fakütlesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Osmaniye
dburaksaydam@gmail.com
orcid: 0000-0001-8453-2917

Gıda kurutma, yaş ürünlerin içerdikleri yüksek orandaki serbest suyu uzaklaştırarak ürünlerde meydana gelebilecek biyokimyasal reaksiyonları ve mikroorganizmaların gelişmesini durduracak bir orana indirerek, gıda ürünlerinin uzun süre
muhafazasını sağlayabilmek için kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde ürün, ya doğrudan güneş altında kurutulabilmekte ya da farklı yöntemlerle toplanan güneş ışınımı (güneş enerjisi destekli) veya farklı ısıtma yöntemleriyle (doğalgazlı ısıtıcı vb.)
kapalı bir sistem içindeki yüksek sıcaklıktaki kurutma havası ile kurutulabilmektedir. Ürünün doğrudan güneş altında kurutulması hangi koşulda yapılırsa yapılsın,
gıda güvenliği ve kalitesine yönelik profesyonel beklentileri karşılamamaktadır.
Bu sebeple özellikle yenilenebilir enerjinin kullanımına imkân veren, güneş enerjili kurutucular yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, tasarlanıp imalatı
yapılan güneş enerjisi destekli bir kurutma sisteminde, kabak ve patlıcan gibi farklı
gıda ürünlerinin kuruma karakteristikleri Osmaniye ili iklim şartlarında belirlenmiştir. Birbirini takip eden iki gün boyunca süren kuruma prosesinde, kabaktan
yaklaşık 1.500 g, patlıcandan ise yaklaşık 1.350 g nem uzaklaştırılarak denge nemine ulaşılabilmiştir. Deneyler sonucunda kuruma hızının kabak için maksimum
0,0265 (gsu/gkm)/dk, patlıcan için maksimum 0,0292 (gsu/gkm)/dk olduğu görülmüştür.

Kamil Neyfel ÇERÇİ
Arş. Gör.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Makina Mühendisliği
kcerci@osmaniye.edu.tr
orcid: 0000-0002-3126-707X

Ertaç HÜRDOĞAN
Doç. Dr.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Osmaniye
ehurdogan@osmaniye.edu.tr
orcid: 0000-0002-3126-707X

Anahtar Kelimeler

Kuruma, Güneş Enerjisi, Gıda Ürünü, Deneysel, Osmaniye.

Experimental Investigation of Drying
Characteristics of Different Food Products in a
Solar Energy Assisted Dryer
ABSTRACT
Food drying is the method used to provide long-term preservation of food products by lowering the high rate of water contained in wet products and reducing
the biochemical reactions and microorganisms that may occur in the products. In
this method, the product can either be dried directly under the sun or dried by high
temperature drying air in a closed system with solar radiation (solar powered) or
different heating methods (natural gas heater, etc.). Drying of the product under
direct sunlight does not meet the professional expectations for food safety and quality. For this reason, solar energy dryers that allow the use of renewable energy are
widely used. In this study, the drying characteristics of different food products such
as zucchini and eggplant were determined for the climate conditions of Osmaniye
province in a solar energy assisted drying system. In the drying process, which
lasted for two consecutive days, approximately 1.500 g moisture for zucchini and
approximately 1.350 g moisture for eggplant could be removed and reached to the
equilibrium moisture. As a result of the experiments, maximum drying rate was
0,0265 (g w/gdm)/min and 0,0292 (g w/gdm)/min for zucchini and eggplant, respectively.

Keywords
Geliş Tarihi : 01.10.2018
Kabul Tarihi : 06.02.2019

Drying, Solar Energy, Food Product, Experimental, Osmaniye.
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1. GİRİŞ
Tarımsal ürünler, hasat edildikten sonra da solunum faaliyetlerine devam ederler. Bu işlemin gerçekleşmesi ürünlerin bozulmasına sebep olmaktadır. Ürünlerin hasat sonrası kullanım ömürlerinin
artırılabilmesi için pek çok yöntem bulunmaktadır.
Bu yöntemlerden biri de kurutma yöntemidir [1].
Gıdalarda kurutma, ürün içerisindeki nemin farklı
metotlar yardımıyla üründen uzaklaştırılarak ürünün bozulmasına neden olacak etkenlerin ortadan
kaldırılmasıdır [2]. Tarımsal ürünlerin kurutulması; direk güneş radyasyonu etkisinde bırakılarak
veya güneşle farklı yöntemler ile ısıtılan havanın
doğal veya zorlanmış taşınım vasıtası ile ürün üzerinden veya içerisinden geçirilerek sağlanabilir [3].
Açıkta güneş altında ürün kurutmada, kuruma işlemine doğrudan etkisi olan sıcaklık, nem ve meteorolojik olaylar gibi değişkenler kontrol edilemediği için ürünün kalitesi olumsuz etkilenmektedir
[4]. Bu değişkenlerin kontrol altına alınamaması
aynı zamanda ürün kayıplarına, kuruma süresinin
uzamasına ve işçilik girdilerinin artmasına sebep
olmaktadır [5]. Bunların yanı sıra güneş altında
kurutmada ürünün düzgün yerleştirilememesi
ve yeterli hava sirkülasyonunun sağlanamaması
ürünlerde homojen kurumanın gerçekleşmemesine neden olmaktadır [3]. Bu da üründe aflatoksin
oluşumuna neden olarak hem ürünün kalitesini
düşürmekte hem de ürünler sağlık açısından ciddi
problemlere neden olmaktadır [6].
Güneşlenme süresi ve yıllık bazda gelen güneş
enerjisi bakımından Türkiye yüksek değerlere
sahiptir. Yıllık toplam güneşlenme süresi 2.741
saat (günlük ortalama 7,5 saat), yıllık toplam gelen güneş enerjisi 1.527 kWh/m².yıl (günlük ortalama 4,18 kWh/m².gün) olduğu bilinmektedir [7].
Bu da güneş enerjisinin Türkiye’de enerji kaynağı olarak kullanılmasının bir gereklilik olduğunu
göstermektedir. Termal enerjisini güneş enerjisi
ile karşılayan güneş enerji destekli kurutucular;
maliyetlerinin düşük olması, enerji kaynağının güneş olması, basit teknolojiye sahip olmaları, işletme maliyetlerinin olmayışı ve güneş enerjisinden
doğrudan faydalanmaları ile kurutma işlemlerinde
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sayede tarım
ürünlerinin güneş enerjisi ile kurtulması uygun
maliyetli bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır [8, 9]. Güneş enerji destekli kurutucularda kurutucu düzeneğinin temel ögesinden birisi havalı
güneş kolektörüdür. Havalı güneş kolektörü bir ısı
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eşanjörü niteliğindedir ve üzerine gelen güneş ışınımlarını emici panelden geçirerek içerisinde dolaşan havaya transfer eder. Böylelikle bu toplayıcılar
ile ısınmış hava elde edilmektedir. Elde edilen bu
hava istenilen alanlarda farklı amaçlar için kullanılabilir [10]. Güneş enerji destekli kurutucular ile
ilgi literatürde birçok deneysel ve teorik çalışma
görmek mümkündür [11-19].
Onat [11], tarım ürünlerinin kurutma işleminde ve
üretiminde sürekliliği artırmak amacıyla kırmızıbiber kurutmuştur. Araştırmacı; düşük nem, farklı
sıcaklık ve farklı hava hızlarında çalışabilen güneş
enerjili bir kurutucu tasarlayarak imal etmiştir.
Rezistans ve yansıtıcı aynalarla kurutucu sistemi
desteklenmiştir. Sistemde ayrıca iki farklı ısı geri
kazanım uygulanmıştır. Birincisinde sıcak egzoz
havası dışarı atılırken ısı depolayıcı malzemeler ile
sıcak atık ısı depolanmıştır. İkincisinde ise sıcak
egzoz havası taze hava kanallarına paralel akış olacak şekilde temas ettirilerek ısı geri kazanım sağlanmıştır. Kurutma sonuçlarını teorik olarak matematiksel modeli oluşturularak deney sonuçları ile
karşılaştırılmıştır. Kırmızıbiberin açık sergide 15
günde kuruduğu, tasarlanan güneş enerjili kurutucuda ise 12 saatte kuruduğu tespit edilmiştir.
Midilli ve Küçük [12], güneş enerjisi destekli doğal
ve zorlanmış dolaşımlı kurutma sisteminde fıstık
kurutma deneyleri yapmışlardır. Araştırmacılar
yaptıkları kurutma çalışmalarında kuruma işlemi
davranışlarının matematiksel modellerini ortaya
koymuşlardır. Chauhan ve ark. [13], güneş enerjisi ile farklı kurutma sistemlerinin performansını,
ürün sıcaklığını, nem içeriğini, kuruma hızını ve
ürünün renginin tahminini öngörmek için kullanılabilecek matematiksel modeller üzerine araştırma
yapmışlardır. Ansys, Fluent, Matlab ve Fortran
gibi programlar ile matematiksel modeller geliştirmenin çok kullanışlı araçlar olduğunu, istatistiksel
veri analizi için Spss, Sigma Plot V ve Statistica
programlarının uygun olduğunu söylemişlerdir.
Yazıcı ve Daş [14], güneş enerjisi destekli bir kurutma sistemi tasarlayarak elma kurutmuşlardır.
Deney içerisinde kuru baz nem içeriği (MCd), ayrılabilir nem oranı (MR), kurutma hızı (DR) ve konvektif ısı transfer katsayısı (hc) değerleri hesaplamışlardır. Çalışmada ayrıca sergide güneş altında
kurutma ile güneş enerjisi destekli kurutma sisteminde yapılan elma kurutma işleminin kurutma
performansları karşılaştırmıştır.

ARAŞTIRMA MAKALESİ
Taze ve kurutulmuş olarak geniş bir tüketim alanına sahip olan patlıcan ve kabak Türkiye’de yoğun
olarak üretilen gıda ürünleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, havalı güneş kolektörünün
kullanıldığı bir kurutma sisteminde kabak ve patlıcandan oluşan iki farklı gıda ürününün kuruma
karakteristikleri, Osmaniye ili iklim şartlarında
deneysel olarak incelenmiştir.

havasının sirkülasyonu için bir fan, hava kanalı ve
kontrol panosu yer almaktadır. Güneş kolektörüne
giren taze hava (1 noktası), kolektör içinde ısınarak
(2 noktası) bir fan yardımıyla kurutma kabinine
aktarılmakta ürün üzerindeki nemi alarak sistemden dışarı atılmaktadır (3 noktası).
Sistem kullanılan 195x95x12 cm ölçülerindeki
(1,70 m2) bir adet havalı güneş kolektörünün kasası pleksiglas malzemeden yapılmış ve ısı kayıplarının azaltılması amacıyla alt ve yan yüzeyleri
camyünü yalıtım malzemesiyle kaplanmıştır. Havanın sirkülasyonu için 70 W gücünde 650 m3/saat
(maks.) debiye sahip hız kontrollü radyal tip bir
fan kullanılmıştır. Hava sızıntılarının önlenmesi
amacıyla hava geçişinin olduğu tüm bağlantı noktaları ve alanlar silikon kullanılarak kapatılmıştır.
Ayrıca kurutma kabini çevresi, 5 cm kalınlığında
alüminyum kaplamalı camyünü şilte ile kaplanarak meydana gelebilecek ısı kayıpları önlenmiştir.
Ürünlerin yerleştirildiği kurutma odası ise ahşap
malzemeden imal edilmiştir. Kurutulacak olan

2. SİSTEM TANITIMI
Bu çalışma kapsamında, havalı güneş kolektörünün kullanıldığı güneş enerji destekli bir kurutma sistemi tasarlanmış ve kurulmuştur [20, 23].
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan
Yerleşkesi içerisinde yer alan kurutma sisteminin
şematik gösterimine ve sisteme ait görsellere Şekil
1’de yer verilmiştir.
Şekil 1(a)’dan görüldüğü gibi sistem, havalı güneş
kolektörü ve kurutma kabini olmak üzere iki ana
bölümden oluşmaktadır. Sistemde ayrıca kurutma

(a)

(b)
Şekil 1. Güneş enerjisi destekli kurutma sisteminin şematik görünüşü (a) ve gerçek resimleri (b) [20, 23]
Tesisat Mühendisliği - Sayı 174 - Kasım/Aralık 2019
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ürünler bir tepsi yardımı ile kabin içerisinde bulunan kurutma odasına yerleştirilmektedir. Kabinde
ayrıca kurutulacak ürünlerin gözlemlenebilmesi
için şeffaf plastik malzemeden yapılmış bir gözetleme camı da yer almaktadır. Kurutucuda ürünlerin kurutulduğu tepsi 96x46 cm ölçülerinde (yaklaşık 0,5 m2) ve hava geçişini sağlayabilmek için
alüminyum delikli telden yapılmıştır. Kurutulacak
olan ürünler tepsi yardımı ile ürün yerleştirme ağzından kurutma kabinine yerleştirildikten sonra,
içinde bulunan askı sistemi ile elektronik hassas
teraziye bağlanmıştır.
Sistemin performansını ve kurutulacak ürünlerin
kuruma karakteristiklerini belirleyebilmek amacıyla sistem üzerinde farklı noktalarda ölçümler
gerçekleştirilmiştir. Deney düzeneğinde farklı
parametrelerin (sıcaklık, nem, hava hızı, ağırlık
ve ışınım) ölçülmesi ve belirli aralıklarla (15 dk)
verilerin kaydedilebilmesi için bilgisayar destekli
bir veri toplama ünitesi kullanılmıştır. Sistemde
kolektör, fan ve kurutma kabini giriş-çıkışlarında gerçekleştirilen sıcaklık ölçümlerine ek olarak
kolektör girişinde (dış hava), kabin giriş-çıkışında rölatif nem ölçümü yapılmıştır. Güneş ışınımı
kolektör eğimi ile aynı eğime sahip olacak şekilde yerleştirilmiş ışınım ölçer ile ölçülmüştür. Sistemde dolaşan hava debisinin belirlenebilmesi için
gerçekleştirilen hava hızı ölçümü, kurutma kabini
çıkışına yerleştirilmiş hava kanalında anemometre kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çıkışta kullanılan hava kanalının uzunluğu belirlenirken tam
gelişmiş akış şartlarının elde edilebilme durumu
dikkate alınmıştır. Tablo 1’de sistem üzerinde yapılan ölçümlerde kullanılan cihazlara ait bilgiler
yer almaktadır.
Tablo 1. Ölçümlerde ve Analizlerde Kullanılan
Cihazlar
Cihaz
TESTO 435
COLE PARMER Isıl
Eleman Çifti
DİKOMSAN Elektronik
Terazi
EPLUSE Nem Ölçer
FRONIUS Işınım Ölçer
IOTECH PD3001 Veri
Kaydedici
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Ölçüm
Parametresi
Hava Hızı

Hassasiyet
0,1 m/s

Sıcaklık

0,1 °C

Ağırlık Ölçümü

0,1 g

Rölatif nem
Işınım

2-3 %
±%5

Veri kayıt

16 bit
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3. ANALİZLER
Gıda ürünlerinde nem miktarı, ürünün bünyesinde
tuttuğu su ağırlığı olarak ele alınmaktadır. Kuruma
davranışlarının karakterize edilmesinde, zamanla
değişim gösteren nem içeriği ve kuruma hızı kullanılmaktadır. Ürünün su ağırlığının ürünün kuru
ağırlığına oranı kuru baza (k.b) göre nem içeriğini
vermektedir [21].
Mk.b = Ws/W k

(1)

Burada, Ws ürünün su ağırlığı [g], Wsk ürünün kuru
ağırlığı [g], Mk.b ise ürünün kuru baza göre nem
içeriğidir [gsu/gkm].
Kuruma davranışlarını karakterize eden bir diğer
önemli parametre ise kuruma hızıdır (dMk.b/dt (gsu/
gkm)/dk) ve Eşitlik (2)’de verilmiştir [22].
dMk.b/dt = ((Mt+dt-Mt)/dt)k.b

(2)

BULGULAR ve TARTIŞMA
Bu çalışmada, farklı gıda ürünleri (kabak ve patlıcan) güneş enerji destekli bir kurutucuda birbirini
takip eden günler içerisinde kurutulmuş ve kurutma prosesi boyunca ölçümlerle elde edilen sonuçlar
incelenmiştir. Deneyler patlıcan numuneleri için 02
ve 03 Ekim 2018, kabak numuneleri için 04 ve 05
Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Deney
düzeneği üzerinde farklı noktalarda yer alan ölçüm
cihazları ile hava sıcaklığı, hava nemi ve ürün ağırlıkları ölçülmüş ve bu farklı parametrelerin zaman
ile değişimi gözlenmiştir. Ürünler kurutucu kabin
içerisinde bulunan tepsiye yerleştirilmeden önce
temizlenerek boyutları ve kalınlıkları ayarlanarak
kesilmiştir. Daha sonra kesilen ürünler tepsiye dizilerek kurutma kabini içerisine yerleştirilmiştir.
Şekil 2’de kabak ve patlıcan numunesi için yapılan
deneylerde ölçülen dış ortam, kabin giriş hava sıcaklığı ve ışınımın zaman ile değişimi verilmiştir.
Şekil 2 incelendiğinde dış ortamdan fan vasıtası ile
çekilen havanın; havalı güneş kolektörüne girerek
sıcaklığının arttığı ve bu sıcaklık değişiminin ışınım ile doğru orantılı olduğu görülmüştür. Işınımın en yüksek seviyelere ulaştığı öğle saatlerinde
dış ortam sıcaklığı ile kabin giriş sıcaklığı arasında
yaklaşık 20 °C’lik sıcaklık farkı olduğu görülmüştür. Patlıcan numuneleri için yapılan deney günlerinde havanın bulutlu olması sebebi ile ölçümlerde
bazı düzensizlikler gözlenmiştir.

ARAŞTIRMA MAKALESİ

(a)

(b)
Şekil 2. Kabak (a) ve patlıcan (b) deneyi için birbirini takip eden iki günde farklı noktalardan ölçülen
sıcaklıkların ve ışınımın zamanla değişimi

Şekil 3’de deneylerde (dış ortam, kabin giriş ve kabin çıkış) farklı noktalardan ölçülen rölatif nem ve
ışınımın zaman ile değişimi yer almaktadır. Kabak
kurutma deneyinde ışınım değerleri patlıcan kurutma deneyine göre daha düzenli olduğu için Şekil
3’de yer alan grafikler incelendiğinde ışınımdaki
artışın hava sıcaklığını arttırmasından dolayı nem
değerlerinin ışınım ile ters orantılı olarak değiştiği
görülmüştür. Dış ortamdan alınan havanın nemi
diğer iki noktaya göre daha yüksek değerlere sahiptir. Kabin giriş noktasında havanın kolektörden
geçerek ısınması ile nem miktarı da düşmektedir.
Kabin içerisine nemi düşmüş olarak giren hava,

ürünlerin kuruması ile nemlenmektedir. Deneyin
sonunda ürünlerin denge nemine ulaşması ile kabin giriş ve çıkış nemi arasında bir farkın olmadığı
görülmektedir.
Farklı ürünler için yapılan deneylerde ölçülen
ürün ağırlığının zaman ile değişimi Şekil 4’de verilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi kuruma prosesi
boyunca ürün ağırlığında zamanla bir azalma gerçekleşmiş ve kabak için deney süresince yaklaşık
1.500 g ve patlıcan için ise yaklaşık 1.350 g nem
uzaklaştırılabilmiştir. Ürünler aynı tepsi yüzey
alanına ve aynı boyutta kesim yapılmasına karşın
Tesisat Mühendisliği - Sayı 174 - Kasım/Aralık 2019
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(a)

(b)
Şekil 3. Kabak (a) ve patlıcan (b) deneyi için birbirini takip eden iki günde farklı noktalardan ölçülen rölatif
nemin ve ışınımın zamana göre değişimi

farklı yapısal özelliklere ve lif yapısına sahip olduğu için kurutma kabini içerisinde ilk ve deney
sonucunda ağırlıkları farklılık göstermiştir. Şekilden ayrıca deneylerin sonuna doğru denge nemine
ulaşılmasından dolayı ağırlık kaybının durduğu
görülmektedir.
Şekil 5’de numunelerin kuruma hızının zaman ile
değişimi görülmektedir. İlk günkü kuruma hızı
daha yüksek olurken ikinci günde ürünün sahip olduğu nem oranının düşmesi ile kurumanın yavaşladığı görülmektedir. Birbirini takip eden iki gün
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boyunca kuruma hızının kabak için 0,00 ile 0,0265
(gsu/gkm)/dk, patlıcan için ise 0,00 ile 0,0292 (gsu/
gkm)/dk arasında değiştiği görülmüştür.
Şekil 6’da kuruma hızının kuru baza göre nem
içeriği değişim grafiği yer almaktadır. Kuru baza
göre nem içeriğinin azalması ile kuruma hızının da
azaldığı grafikten görülmektedir. Şekil 7 ve Şekil
8’de ürünlerin kurumadan önceki ve kuruduktan
sonraki resimleri yer almaktadır. Kuruyan numuneler deney sonunda incelenmiş ve ürünlerde koku
ve renk kaybının olmadığı tespit edilmiştir.

ARAŞTIRMA MAKALESİ

(a)

(b)
Şekil 4. Birbirini takip eden iki günde yapılan kurutma deneyinde kabak (a) ve patlıcan (b) ürünlerinin
ağırlığının ve ışınımın zamana göre değişimi

(a)
Tesisat Mühendisliği - Sayı 174 - Kasım/Aralık 2019
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(b)
Şekil 5. Birbirini takip eden iki günde yapılan kurutma deneyinde kabak (a) ve patlıcan (b) ürünlerinin kuruma
hızının zamana göre değişimi

(a)

(b)
Şekil 6. Birbirini takip eden iki günde yapılan kurutma deneylerinde kabak (a) ve patlıcan (b) ürünlerinin
kuruma hızının nem içeriğine (k.b.) göre değişimi

14
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(a)		
			
(b)
Şekil 7. Patlıcanların kuruma öncesi (a) ve sonrasına (b) ait resimleri

			

(a)		
			
(b)
Şekil 8. Kabakların kuruma öncesi (a) ve sonrasına (b) ait resimleri

SONUÇ
Güneş enerji destekli bir kurutma sisteminde kabak ve patlıcan olmak üzere farklı ürünlerin kuruma karakteristiği, Osmaniye ili iklim koşullarında
belirlenmiştir. Deneyler patlıcan numuneleri için
02 ve 03 Ekim 2018, kabak numuneleri için ise 04
ve 05 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Deney süresince farklı noktalardan sürekli ölçüm
alınmış ve ürünlerin takibi yapılmıştır. Birbirini
takip eden iki gün boyunca süren kuruma prosesinde, kabaktan yaklaşık 1.500 g, patlıcandan ise
yaklaşık 1.350 g nem uzaklaştırılarak denge nemine ulaşılabilmiştir. Deneyler sonucunda kuruma
hızının kabak için maksimum 0,0265 (gsu/gkm)/dk,
patlıcan için maksimum 0,0292 (gsu/gkm)/dk olduğu
ayrıca kurutma sonunda ürünlerde koku ve renk
kaybının olmadığı görülmüştür.
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1. GİRİŞ

ε = 0,375 + 0,34/λ

(1)

Merkezi olmayan ısı geri kazanımlı havalandırma
sistemleri, sağlıklı ve konforlu bir iç hava ortamı
elde etmek için kullanılan basit çözümlerdir. Küçük ölçekli, çoğunlukla konut amaçlı uygulamalar
için, merkezi olmayan havalandırma sistemlerinin
(mono ünite) kompakt çeşidi, duvar veya pencereye
monte edilerek kullanılmaktadır. Bir fan ve bir ısı
değiştirici, bu kompakt sistemin kritik bileşenlerini oluşturmaktadır. Bu birimlerin akış kapasitesi
10 m3/sa’e kadar düşmektedir ve %90’ın üzerinde
verimlilik değerlerine ulaştığı üreticiler tarafından
ileri sürülmektedir. Öte yandan, küresel dolgulu
yataklar ise, ısı transfer uygulamalarında; kimyasal reaktörler, tahıl kurutucular, nükleer reaktörler,
binalarda ve güneş enerjisi termik santrallerinde
ısıl depolama işlevselliği nedeniyle tercih edilmektedir. Bu sistemler, çevrimsel olarak tasarlanarak
merkezi olmayan havalandırma sistemlerinden
farklı olarak sabit akış koşullarında çalıştırılmaktadır.

ε = 0,41 + 0,35exp(-0,39λ)

(2)

Çeşitli tiplerdeki dolgulu yataklar, ısı ve kütle
transferini artırma potansiyellerine sahip oldukları
için, kimyasal reaktör, nükleer reaktör, ısı değiştirici ve ısı depolama gibi alanlarda çokça kullanılmaktadır [1-4]. Ayrıca diğer seçilme nedenleri
arasında düşük maliyet ve kullanım kolaylığı da
gösterilmektedir [6]. Dolgulu yatakların tasarımı,
ısı ve kütle transferine ve akışkanın katı cisim olan
yatağa yaptığı akış ve basınç düşümü mekanizmalarına bağlıdır. Bu mekanizmalar, dolgulu yatağın
boşluk oranı değişimlerinden etkilenmektedir [7].
Küresel dolgulu yataklar için boşluk oranı değişimleri ise kullanılan yatağın ve içerisindeki kürelerin çapları ile orantılıdır. Boşluk oranının doğru
bir şekilde seçilmesi, dolgulu bir yataktan içerisindeki basınç düşümü hesaplanması, sermaye ve
işletme maliyetlerini tahmin etmek ve akışkanı sisteme üflemek için gerekli olan fan veya pompaları
boyutlandırmak için faydalı olacaktır [8].
Literatürde ortalama boşluk oranının ve silindir çapı-küre çapı (D/d) λ oranına bağlı değişimini veren
yaklaşımlar bulunmaktadır. Jeschar (1964) [9] ve
Klerk (2003) [10] tarafından tanımlanmış deneysel
yaklaşımlar sırasıyla denklem 1 ve 2’de gösterilmiştir. Literatürde genellikle boşluk oranı değerinin 0,3-0,5 arasında olduğu belirtilmiştir [11].
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Küresel dolgulu yataklar için en yaygın olarak
kullanılan basınç düşümü yaklaşımı Ergun [12]
denklemidir. Deneysel çalışmalar sonucunda türetilen bu denklem viskoz ve atalet enerji kayıpları
kaynaklı basınç kayıplarının bir göstergesi olarak
türetilmiştir. Ergun denklemi denklem 3’te gösterilmiştir.
Δp/L=[150(1-ε)2/ε3] [μf/dp2]U+1,75[(1-ε)/ε3][ρf/dp]U2
(3)
Burada, Δp basınç düşümü, L yatak uzunluğu, ε
boşluk oranıdır.
Küresel dolgulu yataklar üzerinde yapılan deneysel çalışmalar, genellikle basınç düşüşü ve boşluk
ile ilgilidir. Ancak, teorik ve sayısal çalışmalarda
genellikle basınç düşmesinden ziyade ısı ve kütle transferi incelenmiştir. Sayısal yöntemler, test
ekipmanı gerekliliği ve deneysel yöntemlerin uzun
deney süresi nedeniyle, dolgulu yataktaki akışkan
akışını ve ısı transferini araştırmak için güçlü bir
araç olarak kullanılmaktadır.
Augier vd. [13], düşük Reynolds sayıları (1 < Re <
100) ve sabit akış koşullarında CFD simülasyonları
aracılığıyla, küresel parçacıkların dolu yataklarının içindeki nakil ve transfer özelliklerini araştırmıştır. Sistemin özellikleri L/d 17, D/d 25 ve ε 0,330,37 olarak seçilmiştir. Nusselt sayısının Reynolds
sayısının etkisine bağlı olarak yarıçap ile arttığı sonucuna vardılar. Ek olarak, Nusselt sayısının temas
noktası sayısına bağlı olmadığını da belirtmişlerdir. Guardo vd. [14], türbülans modelinin dolgulu
yataklarda duvardan akışkana olan ısı transferinin
etkisini CFD modellemesi ile araştırmıştır. Nu sayısının ve ısı transfer oranının Reynolds sayısının
artmasıyla arttığı sonucuna ulaşmışlardır.
Yazarların bilgisine göre, şu ana kadar küresel dolgulu yataklarda periyodik akışlı sayısal geçici analizleri üzerine bir çalışma yoktur. Sırasıyla 0,180,2 m ve 0,0025-0,06 m arasında değişen sayıda
yatak ve küre çapı incelenmiştir. HRV uygulamalarında küresel yatak performansını anlamak için
sıcak ve soğuk akış için çeşitli akış süresi ve döngü
sayısı araştırıldı. Bu yeni uygulama aynı zamanda
rejeneratif ısı geri kazanım sistemlerine uygulama
potansiyeline sahiptir.

ARAŞTIRMA MAKALESİ
2. MATERYAL ve METOT
Mevcut çalışmada, bir boyutlu ve geçici küresel
dolgulu yatak modeli sayısal olarak incelenmiştir.
Problemin şeması Şekil 4’te verilmiştir. Analizler
için aşağıdaki varsayımlar göz önünde bulundurulmuştur;
•
•
•
•
•

20 °C’de havanın termo-fiziksel özellikleri
kullanılmıştır.
Havanın sisteme giriş sıcaklıkları sıcak ve soğuk taraflar için sırasıyla 20 ve -10 °C’dir.
Akışkanın debisi 1 m/s olarak kabul edilmiştir.
Küreler için alüminyum malzemesinin termofiziksel özellikleri kullanılmıştır.
Sistem özellikleri için 0,18-0,2 çap ve 0,1 m
uzunluk ölçüleri seçilmiştir. Kürelerin çapı ise
0,0025-0,06 m olarak kabul edilmiştir.

Analizlerin gerçekleştirilmesi için ilk olarak boşluk oranı ve basınç düşümü hesaplanmıştır. Boşluk
değeri kullanılarak elde edilen ısı transfer katsayısı
ile ısı transfer hesaplaması yapılmıştır.

2.1. Basınç Düşümü

önerilen yaklaşıma göre boşluk oranı belirli bir çap
oranından sonra sabit bir değere (0,41) ulaşmaktadır.

Şekil 2. Boşluk oranına bağlı basınç düşümü değişimi

Şekil 2’te literatürde belirtilen boşluk oranı aralığında (0,3-0,6), havanın 30 °C’deki termofiziksel
özellikleri ve literatürde deneysel olarak belirlenen
en geniş D/d çap oran değerleri (1,624-100) kullanılarak basınç düşümü değerleri karşılaştırılmıştır.
Akışkanın ısı değiştiricisine giriş hızı 1 m/s olarak
kabul edilmiştir.

Daha önce de belirtildiği gibi, basınç düşüşünü hesaplamak için boşluk oranı doğru bir şekilde elde
edilmelidir. Literatür bölümünde Jeschar (1964) [9]
ve Klerk (2003) [10] tarafından sunulan iki farklı
deneysel yaklaşımdan bahsedilmiştir. Bu iki yaklaşıma göre incelenen farklı boşluk değerleri ve
D/d çap oranı arasındaki ilişki, Şekil 1’de gösterilmiştir.
Şekil 1’de D/d oranı arttıkça boşluk oranının azaldığı görülmektedir. Klerk (2003) [10] tarafından

Şekil 3. Sabit boşluk oranında basınç düşümü (Pa)
değişimi

Şekil 1. Boşluk oranı ve D/d oranı arasındaki ilişki

Şekil 2’de gösterilen grafikte boşluk oranı arttıkça
basınç düşümü değerlerinin azaldığı görülmektedir. Bununla beraber aynı boşluk oranında D/d çap
oranı arttıkça basınç düşümü değeri azalarak bir
eğriye yakınsamaktadır. Şekil 3’te ise Klerk (2003)
[10] tarafından önerilen yönteme göre elde edilen
boşluk oranında (0,41) basınç düşümü ve D/d çap
oranı arasındaki ilişki gösterilmiştir. Burada D/d
çap oranı değerinin artışıyla beraber basınç düşümü değeri zamanla azalmakta ve giderek yakınsamaktadır. Sonuç olarak Ergun denkleminin
literatürde geliştirilen denklemler ile uyumlu olduğu, genel olarak literatürde kullanılan boşluk oranı değerlerinin 0,3-0,5 aralığında olduğu, boşluk
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oranı arttıkça basınç düşümünün azaldığı belirtilmektedir. Ek olarak, D/d çap oranı ile boşluk oranı
arasındaki ilişki incelendiğinde belirli bir D/d çap
oranı değerinden sonra boşluk oranı değerinin değişmediği görülmektedir.
Genel bir yaklaşım olarak D/d oranını büyük değerlerinde (>15) boşluk oranı 0,4’e (Şekil 2) yakınsadığından ve D/d arttıkça (>10) boşluk oranına bağlı
basınç düşümü değişimi tek bir eğriye yakınsadığından, küçük küreler kullanıldığında (D/d>15),
ΔP/L değeri 20 Pa’dan büyük değerler alacaktır.
Bu değer Re sayısı etkileri ile farklılık gösterebilir.

2.2. Isı Transferi
Kararlı hal durumunda bir Küresel Yataklı Isı Değiştirici (KYID) içerisindeki ortalama ısı taşınım
katsayısı, dolgulu yataklar için önerilen hesaplama
yaklaşımı ile belirlenebilir [11]. İçinde küreler bulunan bir dolgulu yatak içerisindeki gaz akışında
ısı transferi hesabı için önerilen denklemlerden
biri,
εjH = 2,06ReD-0,575			

(4)

Denklem 5’te Colburn j faktörü (jH) Stanton ve
Prandtl sayılarının bir fonksiyonu olarak ifade edilebilir.
jH = StPr2/3

(5)

Denklem 4 ve 5 düzenlenip eşitlenirse;
jH = 2,06Re-0,575/ε = StPr2/3

(6)

elde edilir. Bilinen
Pr = μcp / k, St = Nu / RePr, Nu = hD/k

(7)

tanımları kullanılarak Denklem 6 yeniden düzenlenebilir,
St = 2,06Re-0,575Pr-2/3/ε = Nu/RePr = h/ρVcp (8)
Buradan da KYID için ortalama taşınım katsayısı:
h = 2,06Re-0,575Pr-2/3ρVcp/ε

(9)

Yukarıda belirtilen ortalama ısı taşınım katsayısı
hesabıyla beraber Achenbach (1995) [15] tarafından sunulan çalışmada da bahsedilen ve Gnielinski
(1978) [16] tarafından önerilen yarı deneysel yaklaşımlar kullanılarak da ısı taşınım katsayısı değerleri belirlenebilir.
Nul = 0,664Pr1/3(Re/ε)1/2

(10)

Nut = 0,037 (Re/ε)0,8Pr / [1+2,443 (Re/ε)-0,1(Pr2/3-1)]
(11)
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burada, Nul ve Nut sırasıyla laminer ve türbülanslı
akış koşullarında bulunan tek küre üzerindeki ısı
transferini temsil etmektedir. Bu denklemler kullanılarak tek küre için Nu sayısı (Nusp),
Nusp = 2 + (Nul2+Nut2)1/2

(12)

şeklinde hesaplanabilir. KYID içerisindeki ortalama Nusselt sayısı Nu bir deneysel düzeltme faktörüne (f(ε)) bağlı olarak;
f(ε) = 1+1,5(1-ε)

(13)

Nu = f(ε) Nusp

(14)

denklemiyle hesaplanabilir.
KYID’ın ısı geri kazanımlı havalandırma cihazı
olarak kullanımı sırasında iki aşamalı bir çalışma
süreci gereklidir. Kış şartlarını ele alırsak, birinci
aşamada ısıtılan hacim içerisindeki sıcak ve kirli
hava cihazın içinden geçirilerek dışarı atılırken,
atık ısı KYID tarafından tutulacaktır. İkinci aşamada ise dış ortamdan alınan soğuk ve temiz hava
KYID’dan geçerken ısıtılacak böylece önceki aşamada KYID’da depolanmış ısı geri kazanılacaktır.
Bu tip bir sistem hem KYID malzemesi ve boyutları ile ilişkili bir depolama boyutu belirlenmesi
hem de en uygun üfleme sürelerinin bulunması
için gerekli bir zamana bağlı ısı transferi problemi
içermektedir. Zamana bağlı ısı problemleri genellikle bir katının bulunduğu ısıl çevrenin bir anda
değişmesi sonucu ortaya çıkar. Bu problemi çözmek için ısıl kapasitans yöntemi kullanılmıştır. Isıl
kapasitans yöntemi, katı içerisindeki sıcaklığın zamana bağlı süreçte belli bir anda her noktada sabit
olduğu kabulüne dayanmaktadır. Bu yaklaşım katı
içerisindeki sıcaklık gradyanlarını göz ardı eder.
Katı içerisindeki sıcaklık gradyanlarının olmaması
gerçekte olanaksızdır. Fakat katının ısı iletim katsayısının yeteri derecede yüksek olması katı içerisindeki sıcaklık dağılımının zamana bağlı süreçte
her noktada üniform olduğu kabulünü yapmamızı
mümkün kılar. Bu kabul için temel ölçüt Biot sayısının (Bi) değeridir. Literatürde Bi<0,1 değerleri
için ısıl kapasitans metodunun kullanılabileceği
yönünde genel bir görüş birliği bulunmaktadır.
Bu problemde, örnek bir KYID için, MATLAB
programında oluşturulan bir boyutlu matematiksel
model Şekil 4’te gösterildiği gibi x ekseni boyunca hesaplama alanlarına bölünmüş ve her bir hücre
sayısı için sıcak ve soğuk akış durumlarına göre
enerji denge denklemleri oluşturulmuştur. Burada
bir hesaplama alanını, KYID’ı sabit sıcaklığa sa-
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Şekil 4. Matematiksel model

hip eşit parçalara böldüğümüz her bir parça olarak
tanımlanmıştır. Bu parçalar kapladıkları alandaki
küre sıcaklıklarını temsil etmektedir. Tıpkı sonlu
farklar yönteminde olduğu gibi bu hesaplama alanı
sayısı arttıkça, daha hassas çözümler elde edilmektedir.
Sıcak veya soğuk akıştan gelen havayla beraber
KYID içerisindeki her bir hesaplama alanında bulunan kürelerde depolanan ısı ve bir sonraki hesaplama alanına aktarılan ısı transfer miktarı gösterilmiştir. Sıcak akış durumunda kürelerin sıcaklığı
ve kürelerde depolanan ısı miktarı denklem 15 ile
16’da hesaplanmıştır. Sıcak ve soğuk akıştan kürelere olan ısı geçişi ayrı ayrı incelenmiştir. Sıcak
akış durumu için hesaplama alanı sıcaklığı:
Ɵ/Ɵi = (T − T∞)/ (Ti − T∞) = exp[-(hAs/ρVc)t]

(15)

Burada T sıcak akış durumundan gelen akışkanın
etkisiyle oluşan hesaplama alanı sıcaklığını temsil
etmektedir. T∞ ise sıcak taraftan KYID içerisine
giren akışkanın sıcaklığıdır. V kürelerin hacmini,
c kürelerin özgül ısılarını göstermektedir. Bir hesaplama alanında depolanan ısı:
Ǫ̇ sp,h = mspcsp(dT/dt)

3. SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME
Şekil 5’te sıcak akış durumu için KYID içerisindeki sıcaklık dağılımının zamanla değişimi konuma
bağlı olarak gösterilmiştir. İlk eğri 5. saniyedeki,
son eğri ise 105. saniyedeki sıcaklık değerlerini
temsil etmekte ve her bir eğri 10 saniye fark ile
KYID içerisindeki sıcaklık dağılımını göstermektedir. 5. saniyede KYID giriş tarafına yakın
konumda bulunan kürelerin sıcaklığı havanın giriş sıcaklığından düşüktür. 15. saniyeden itibaren
giriş tarafından başlayarak küre sıcaklıkları sıcak
havanın giriş sıcaklığına eşit olmakta ve küreler
ısıl kapasitelerinin sınırına ulaşmaktadır. 75. saniyeden itibaren KYID çıkış noktasına doğru sistem
içerisindeki bütün kürelerde ısı depolanmaya başlanmıştır ve başlangıç anındaki küre sıcaklığı olan
-10 °C’den daha yüksek sıcaklık değerleri görülmektedir. Sıcak akışın süresi uzadıkça, KYID içerisindeki sıcaklıkların arttığı ve daha fazla kürenin
ısıl kapasitesini doldurduğu görülmektedir.

(16)

denklemiyle hesaplanmaktadır. msp kürelerin ağırlığını temsil etmektedir. Sıcak akış durumuna
benzer şekilde soğuk akış durumu içinde her bir
hesaplama alanının sıcaklığı ve bu hesaplama alanlarında depolanan ısı hesaplanmıştır. Sıcak akış
için yapılan hesaplamanın benzeri soğuk akış için
de uygulanmıştır.

Şekil 5. Sıcak taraf için konuma bağlı sıcaklık
değerleri
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(a)t = 10 s

(b)t = 300 s
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(c)t = 50 s

(d)t = 70 s
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(e)t = 90 s

Şekil 6. Bir çevrim için sistemin zamana bağlı sıcaklık değişimi

Şekil 7. Verimin çevrim sayısına göre değişimi

Hesaplama yönteminin 1 boyutlu olması nedeniyle
KYID içerisindeki sıcaklık dağılımları 1 boyutlu
olarak elde edilebilmektedir. Ancak görselliği sağlayabilmek için sonuçlar 2 boyutlu sıcaklık dağılımı olarak sunulmuştur. Kürelerin tek tek sıcaklık
dağılımı veya düşeydeki sıcaklık farklılıkları bu
çalışmanın kapsamı dışındadır. Sistemin gerçek
çalışma şartlarında sıcak akış ve soğuk akış tekrar-
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lı olarak uygulanmaktadır. Ardışık bir sıcak akış
ve soğuk akış durumu için (bir çevrim) farklı akış
süreleri sonucunda KYID içerisinde oluşan sıcaklık dağılımları Şekil 6’da gösterilmiştir. Şekil 6
(a)’da sıcak akış ve soğuk akış üfleme sürelerinin
10 saniye olduğu durum görülmektedir. Sıcak akıştan gelen havayla birlikte sistem içerisindeki kürelerin sıcaklığı zamanla artış göstermektedir. Sıcak
akış durumunda (Şekil 6.a-1) en yüksek sıcaklık
değerlerinden (kırmızı bölge) farklı bölgelerde kürelerin ısı depolama potansiyelinin tam olarak kullanılamadığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan soğuk
akış durumunda (Şekil 6.a-2) ise en düşük sıcaklık
bölgesi (koyu mavi) dışındaki bölgelerde ısı değiştiricinin ısı geri kazanım potansiyelinin tam olarak
kullanılamadığı anlaşılmaktadır. Şekil 6 (b), (c),
(d) ve (e)’de farklı akış sürelerindeki sıcak ve soğuk
akış durumlarına ait sıcaklık dağılımları gösterilmiştir. Sıcak akış süresi arttıkça KYID içerisindeki küreler daha çok ısı depolamaya başlamakta
ve küre sıcaklıkları sıcak havanın giriş sıcaklığına
eşit olmaktadır. Bununla beraber, soğuk akış süresi
arttıkça ısı değiştiricinin ısı geri kazanım potansiyelinde artış sağlanmaktadır.
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Şekil 6’da verilen sıcaklık dağılımı grafikleri üzerinden sistemin verimi hakkında nitel bir değerlendirme yapılabilir. Ancak farklı tasarımlar ve
çalışma koşulları için (boyutlar, farklı malzemeler,
çalışma süreleri vb.) başarımın nicel olarak belirlenebilmesi için verimin belirlenmesi gereklidir. Isı
geri kazanım sistemlerinde verimlilik geri kazanılan ısının geri kazanılabilecek en yüksek ısı miktarına oranı şeklinde tanımlanmaktadır ve Denklem
17 ile ifade edilmektedir,
η = (Tc − Tamb,c) / (Tamb,h − Tamb,c) ∙ 100

(17)

Şekil 7’de farklı sıcak ve soğuk akış sürelerinde
elde edilen verim değerlerinin çevrim sayısına
göre değişimi gösterilmiştir. Sıcak ve soğuk akışta,
akış süresi azaldıkça KYID’ın verimi artış göstermektedir. Bununla beraber çevrim sayısı arttıkça
KYID verimi önce artmakta bir süre sonra kararlı
periyodik çalışma koşulları oluşarak verim sabitlenmektedir. Sıcak ve soğuk akış süresi arttıkça
sistem daha düşük çevrim sayısında kararlı hale
gelmektedir. Daha düşük akış sürelerinde ise sistemin kararlı hale ulaşması için daha yüksek çevrim
sayısı gerekmektedir. Ancak toplam çalışma süreleri göz önünde bulundurulduğunda, üfleme süresi
kısaldıkça sistemin daha hızlı kararlı çalışma durumuna geldiği görülmektedir. En yüksek verim
yaklaşık %93 civarında, sıcak ve soğuk akış süresinin 5 saniye olduğu durumda elde edilmiştir. Bu
çalışma durumunda sistem henüz kararlı çalışma
koşullarına tam ulaşmadığından kararlı çalışma
veriminin bir miktar daha yüksek olması beklenmektedir. En düşük verim ise sıcak ve soğuk akış
süresinin 90 saniye olduğu durumda yaklaşık %76
olarak elde edilmiştir.
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Günümüzde bina endüstrisi beklenenden daha kötü bir performans göstermektedir. McKinsey’in yayınladığı bir rapora göre bina projeleri dünya genelinde planlanan süreden %20
kadar daha geç bitirilmektedir. Nihai harcamalar da planlanan bütçenin %80 üstünde gerçekleşmektedir. Mevcut binalarda ise durum daha iyi değildir. Avrupa Bina Performansı Enstitüsü’nün (BPIE) verilerine göre Avrupa’daki bina stoğunun %97’si az ya da çok bir yenilenmeye
ihtiyaç duymaktadır. Planlanan hali, inşa süreci sırasında değiştirilen yeni binalarda ortaya
çıkan konforsuzluklar üretim verimliliğini ciddi bir şekilde etkilemekte ve maddi kayıplara
yol açmaktadır.
Bu paradigmanın değiştirilmesi için gereken unsurların başında “commissioning” yani “geçerlilik denetimi (CX) gelmektedir. CX, öncesi ve sonrasıyla inşaat sürecinde yer alan üç
önemli aşamanın sahiplenildiği anlamına gelen bir kavramdır. CX, tasarımın mal sahibinin
taleplerini karşılayıp karşılamadığını kontrol eder, mekanik tesisat donanım ve yazılımlarının
işletim kurallarını kontrol edip doğru kurulup kurulmadığını gözler ve son olarak binanın
işleyişine başladıktan sonra doğru çalışıp çalışmadığının kabulünü yapar.
Bu çalışmada Avrupa’da Eurovent, REHVA gibi aktörler eliyle yapılanlar, Türkiye’de CX
alanında planlananlar ve TTMD’nin bu alanda üstlendiği sorumluluklar, Türkiye’nin yol
haritasıyla birlikte aktarılmaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından 2010 yılında yayımlanan
Binalarda Enerji Performansı Direktifi’yle (EPBD), optimum maliyetle ulaşılabilen en yüksek
enerji performansı seviyesi ve yaklaşık sıfır enerji bina kavramları ortaya çıkmıştır. Direktifin
2018 yılında yayımlanan versiyonunda da güncelliğini koruyan bu iki kavram doğrultusunda,
2020, 2030 ve 2050 yılları için planlanmış olan bina enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak
üzere Avrupa ülkelerinde ulusal araştırmalar sürdürülmektedir.
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ABSTRACT
The building industry is performing worse than expected at present. According to McKinsey, building contracts take around 20% longer time and 80% over planned budget.
Existing buildings show a similar picture. Building Performance Institute of Europe
(BPIE) data indicate that 97% of the existing building stock needs renovation. Plan
changes during construction results in poor comfort conditions causing production inefficiency and financial losses.
This paradigm can be changed through “commissioning” (CX). CX, means that three
phases of a construction process has been considered and embraced. CX, checks whether the design meets the owner’s demands, inspects the hardware and the software of the
installations, their operation and performance after takeover.
This study gives information on the activities of EUROVENT and REHVA in Europe and
the responsibilities of TTMD in Turkey within the scope of the roadmap of the country. As
a result of the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), issued by the European Parliament in 2010, cost optimal calculation and zero energy building concepts have
been introduced. The 2018 revision of the directive still emphasizes the two concepts and
research is continuing on how to achieve the goals in 2020, 2030 and 2050.
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1. GİRİŞ
Son yıllarda Avrupa’da çıkartılan enerji ve çevre
ile ilgili yasaların sayısında büyük artma olmuştur. Yirmi yıl öncesine göre bu sayı yaklaşık üç kat
artmıştır. Bu yasaların önemli bir kısmı doğrudan
veya dolaylı bina hizmetleri ve HVAC sistemleriyle
ilişkilidir. Üreticilerin, tasarımcıların ve uygulayıcıların mevzuatı iyi takip etmesi ve ayrıntılarına
hâkim olması gerekmektedir. Tabii ki öğretim
üyeleri, araştırıcılar bina sahipleri ve yöneticileri
gibi diğer aktörler için de konunun önemi açıktır.
HVAC, iklimlendirme, farklı ülkelerde değişik anlamlar alabilmektedir. Soğuk iklim bölgelerinde
iklimlendirme ısıtma, soğutma, havalandırma olarak algılanırken, sıcak iklim bölgelerinde, örneğin
Akdeniz ülkelerinde sadece soğutma ve havalandırma anlaşılmaktadır.
Belirli bir fonksiyonu yerine getirmek üzere bir
araya getirilen bileşenler bir sistem oluştururlar.
Standartlar genelde bileşenleri ve performanslarını belirlerler. Ancak sistemin çok iyi bileşenlerden
oluşması sistemin performansının da iyi olacağı
anlamına gelmez. Sistem performansı, kendisini oluşturan elemanların kaliteli olması yanında,
bunların birbirleriyle uyumlu olmaları, doğru kurulmaları ve monte edilmeleri, sistemin doğru işletilmesi ve bu durumun zaman içerisinde de değişmemesi için nasıl kontrol edildiğine de bağlıdır.
Binaların ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde istenen şartların sağlanabilmesi, mekanik tesisatın doğru projelendirilmesi ve uygulanması yanında sistemin işletilmesi sırasında tasarım
değerlerine uyumunun garanti altına alınmasına da
bağlıdır. Bir sistemin verimli çalışabilmesi için arz
ve talebin dinamik ve eşzamanlı olarak eşleştirilebilmesi gerekir. Örneğin, bir binanın ısıtılmasında
ısı kaynağının toplam kayıpları karşılayacak kapasitede olması yeterli değildir. Aynı zamanda üretilen ısıl enerjinin, binanın anlık talebiyle de uyumlu olması ve yönetilmesi gerekir. Etkili bir kontrol
çok önemlidir. Bu ise sistemin devreye alınmasından sonra test, dengeleme ve ayar süreciyle sağlanabilir. Bu işlemlerin, bağımsız, yetkilendirilmiş
firma veya kuruluşlar tarafından yerine getirilerek
belgelendirilmesi gerekir.
Ülkemizde yapı sektöründe, gerek genelinde gerek
mekanik tesisat özelinde, tasarım ve uygulama anlamında, yurt içi ve yurt dışında uygulanmış bazı
projeler özellikleri veya büyüklükleri anlamında

incelendiğinde, dünya pazarında yerimiz tescil
edilmiştir. Ancak, tasarım ve uygulama alanındaki
bu başarıya rağmen yabancıların “commissioning”
olarak tanımladıkları (CX; geçerlilik denetimi
olarak ifade edilebilir) kavramın henüz yapı sektöründe gerek yatırımcı, gerek tasarımcı, gerekse
yüklenici tarafından yeterince anlaşılmadığı ya da
önemsenmediği görülmektedir. Bu kavramın tek
bir kelime ile dilimize çevrilmesi çok zordur. Fonksiyon Test Kontrol, FTK veya İş Teslimi ve Kabul,
İTK veya Kontrol, İşletmeye Alma ve Kabul, KİK
bu amaçla önerilen ve kullanılan bazı ifadelerdir.

2. GEÇERLİLİK DENETİMİ NEDİR?
CX, geçerlilik denetimi (commissioning), kısaca,
bir projenin teslimini iyileştiren kalite odaklı bir
süreçtir. İşletmenin bütün sistemleri ve kuruluşları
ile birlikte, tesis sahibinin gereksinimlerini yerine
getirecek şekilde planlandığını, tasarlandığını, kurulduğunu, denendiğini, işletildiğini ve bakımının
yapıldığını teyit eder ve belgelendirir. Bütün bir
binayı kapsayabileceği gibi, aktif veya pasif bir sistem, bir bölüm ya da bir işletme için de yapılabilir.
Sonuçlar bir rapor halinde bina sahibine sunulur
(Şekil 1). “Commissioning Report”, süreç sonuçlarını gösteren nihai rapordur. Yönetici özeti, CX;
geçerlilik denetimi planı, programı, yazışmaları,
kontrol listelerini ve test formlarını içerir.

Şekil 1. Commissioning Report, sonuç raporu
[Procedural Standards for Testing, Adjusting and
Balancing of Environmental Systems, 7. Baskı, NEBB
yayını, 2003], [www.nebb.org].
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Geçerlilik denetimi (commissioning), geçici bir
görev, sınırlı bir ölçme veya bir “check list” doldurma işlemi olarak algılanmamalıdır. Geçerlilik
denetimi otoritesi, hiçbir şekilde yüklenicinin işlerini yapmaz, fiili olarak yüklenici konumunda
değildir, standart “prosedürel” dokümanlarla ilgilenmez, olası istenmeyen durumlarda sadece tavsiye verir ve mülk sahibini bilgilendirir. Geçerlilik
denetimi (commissioning) otoritesi hiçbir zaman
yeniden tasarım yapmaz, hesapları yeniden kontrol
etmez. Sadece tavsiyelerde ve uyarılarda bulunabilir. Yükleniciye verilen projeler genellikle sadece
neyin yapılacağını ve hangi ekipmanın seçildiğini
içerir, seçimlerin nasıl yapıldığını, neden o sistemin seçildiğini ve projenin genel mantığını tam
olarak yansıtmaz. Bu bilgi yüklenicinin önereceği
bir değişikliğin değerlendirilmesinde veya işletme
sırasında karşılaşılacak problemlerin çözümünde
çok önemli olabilir.
Geçerlilik denetimi (commissioning), çok önemli
bir iştir; daha başlangıçta, bina sahibinin gereksinimleri ve istekleri tam ve doğru tanımlanmamış
olabilir. İş, kötü ve eksik yapılmış olabilir (tasarım,
üretim/taahhüt/uygulama, işletme/bakım). Projeyi
gerçekleştiren disiplinler /gruplar arasında kötü
bir iletişim olabilir. Bunların hepsi tek tek projeyi

olumsuz etkileyebilir. Geçerlilik denetimi süreci
dört esas bölümde ele alınır.
1.
2.
3.
4.

Tasarım öncesi
Tasarım aşaması
Üretim/taahhüt aşaması
Kullanım ve işletme

Projenin icrası sırasında;
•
•
•

Gruplar arası iletişim
Belgelendirme
Doğrulama

işlevlerinin tam olarak yapılmasını sağlar.
Büyük bir projede birçok disipline ait sayısız gruplar çalışır (Şekil 2). Çoğu zaman bu grupların işleri
çakışır veya birlikte koordineli çalışmayı gerektirir, ancak iletişim eksikliğinden arada boşluklar
oluşur, kimin sorumluluğunda olduğu tam belirli
olmayan işler çıkar. Küçük ve önemsiz gibi görünen bu boşluklar projenin kalitesini ve başarıyla tamamlanmasını olumsuz etkiler hatta engeller. Geçerlilik denetimi (commissioning) bu açığı kapatır,
bu işlev ne yazık ki başka hiçbir otorite tarafından
tam olarak yerine getirilemez.
Başarılı bir geçerlilik denetimi (commissioning)
süreci için;

Şekil 2. Büyük bir projede çalışan gruplar (mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi,
teknisyenler, işçiler vb.) [Heperkan, H. A., Bilge, M., FTK Sunumu, ISKAV Fonksiyon Test Kontrol Tanıtım
Toplantısı, Pera Müzesi, İstanbul, 2 Kasım 2010]
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benchmarking
Belge arşivi
Açık ve net tanımlanmış beklentiler
Açık ve net tanımlanmış sorumluluklar
Tam ve sürekli iletişim
Geçerlilik denetimi ekibi tarafından doğrulama ve takip
Tesis sahibinin kabul etmesi
Tesis sahibinin tam desteği
Sözleşmelere bağlı kalınması
Amacın açık ve gerekçeleriyle tanımlı olması

anahtar hususlardır.

3. BAZI TANIMLAR
Basis of Design (BOD): İki kısımdan oluşur. Tasarım kriterleri ve tasarım yapılırken izlenen yol.
Bu belgelerde kavramlar, mülk sahibinin isteklerini (OPR), (URS) yerine getirmek için kullanılan
hesaplar, kararlar, cihaz seçimleri ve ilgili standart,
mevzuat ve referanslar yer alır.
Commissioning (Cx-NC): geçerlilik denetimi,
fonksiyon test kontrol, kontrol, işletmeye alma, kabul.
Building Systems Commissioning (BSC): NEBB
tarafından önerilen fonksiyon test kontrol programı.
Commissioning Authority (CA): Geçerlilik denetimi otoritesi, süreci uygulayan ve geçerlilik
denetimi grubunu yöneten NEBB sertifikalı BSC
profesyonel. Genelde grubu temsil eder.
Commissioning Plan: İşin kapsamını, sorumlulukları, süreçleri, zamanlamayı ve gerekli belgeleri
gösterir.

ni ve proje şartlarını açıklayan yazılı bir belgedir.
Projenin hedefini, ölçülebilir performans kriterlerini, maliyet analizini (bütçe), karşılaştırmaları,
başarı kriterlerini ve destekleyici bilgileri içerir.
Contract Documents (CD): Sözleşme belgeleri;
tasarım ve yapım sözleşmesi, parasal bedel ve prosedürleri içerir. Ayrıca, çizimleri, spesifikasyonları, projede yapılan değişiklikleri ve ekleri içerir.
Design Criteria: Tasarım gereksinimlerini ve
kaynakları belirler. Proje sonunda mülk sahibinin
isteklerinin yerine getirildiğini göstermede kullanılır.
Pre-Functional Test (PFT): Ön test ve denetimlerdir. Sistemin ve bileşenlerinin kurulum ve devreye alma testlerini içerir.
Functional Performance Test (FPT): Sistemin ve
bileşenlerinin fonksiyonlarını doğru yaptıklarını
denetleyen testlerdir. Ön testlerin tamamlanmış
olması gerekir.
Procedure: Bir görevin tamamlanması için gereken bir dizi işlem ve operasyonun sıralamasını ve
nasıl yapılacağını tanımlar. Tekrarlanabilir ve tanımlı sonuçların elde edilmesini sağlar.
Schematic Design (SD): Projenin mühendislik
gereksinimlerinin kavramsal görünümüdür. Yük
hesapları, sistem seçimi ve akış diyagramları bu
aşamada geliştirilir. (tasarım çalışmalarının yaklaşık %35’i)
Site Observation Reports (SO): Geçerlilik denetimi otoritesi tarafından sahada yapılan denetlemeler ve gözlemler ile ilgili raporlar. Gözlemler, uygulamayla ilgili analiz veya düzeltme gerektirecek
hususların erken teşhisi için düşünülmüştür.

Commissioning Process: Kalite odaklı, projenin
bitirilmesini hızlandıran bir süreçtir. İşletme ve
ilgili sistemlerinin, bileşenlerinin mülk sahibinin
istekleri ile uyumlu, planlandığını, tasarlandığını,
uygulandığını, test edildiğini ve bu doğrultuda işletilebileceğini, bakımının yapılabileceğini doğrulayan ve belgeleyen bir süreçtir.

Testing, Adjusting, and Balancing (TAB): HVAC
ve çevre sistemlerine uygulanan, hava ve su sistemlerinin debilerini belirleyen sistematik süreç.

Commissioning Report: Süreç sonuçlarını gösteren nihai rapordur. Yönetici özeti, geçerlilik denetimi planı, programı, yazışmaları, kontrol listelerini ve test formlarını içerir.

Ayar (Adjusting), damper, vana gibi sistem denge
bileşenleri aracılığıyla sistem parametrelerinin, tasarım ve montaj kriterlerine en uygun işletme koşullarına erişmek için değiştirilmesidir.

Owner’s Project Requirements (OPR): Binanın
nasıl kullanılacağını, mülk sahibinin beklentileri-

Dengeleme (Balancing), Ana hat, branşman ve terminal ünitelerinden geçen hava ve su debilerinin,

Test, kalibre edilmiş özel cihazlar kullanarak, akış
koşullarının değerlendirmek için sıcaklık, basınç,
devir, elektriksel özellikler, hız, hava ve su miktarlarının ölçülmesidir.
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tasarımda belirtilen hava ve su debilerine (belirli
sınırlar içerisinde) yöntemsel olarak ayarlanmasıdır.

4. GEÇERLİLİK DENETİMİ SÜREÇLERİ
Bir yapıdaki tüm sistemlerin (ısıtma, soğutma,
klima, elektrik tesisatı, kontrol sistemi gibi) performansının tasarım kriterlerine ve işletmenin
ihtiyaçlarına uygunluğunu interaktif olarak belgelendirilmesi çalışmaları geçerlilik denetimi-CX
(commissioning) olarak tanımlanır. Geçerlilik Denetimi çalışmaları kullanıcı işletim ihtiyaçlarının
belirlenmesi (URS) ve tasarım (design qualification, DQ) ile başlar, uygulama (installation qualification, IQ) ve sistemlerin devreye alınması (operational qualification, OQ) aşamalarıyla devam eder.
Performans yeterlilik çalışmaları (performance
qualification, PQ) ise doğrudan sistem ile ilgili ve
onun performansını denetleyen ölçüm çalışmalarıdır.
Fonksiyonel özellik, kullanıcı istekleri geldikten
sonra bunların hangi fonksiyonlarla, nasıl sağlanacağının belirlenmesidir. Sonra tasarıma geçilir,
tasarım denildiği zaman içine hem mimari, hem
inşaat, hem mekanik, hem elektrik, hem de kontrol, kısaca her şey girer (seçilen cihazlar, santralin hijyenik olması, kanalların doğru malzemeden
yapılması gibi hususlar). Bütün bu çalışmaların
denetlenmesine kısaca “design qualification” tasarımın yeterliliği denilir. Bir sonraki adım tasarımın sahada nasıl uygulandığı, sistemin nasıl monte
edildiğinin incelenmesidir. Bunların hepsinin tek
tek kontrol edilmesi ve belgelendirilmesi gerekir.
Belgelendirme olmadan yapılan işin bir değeri
yoktur. Bir fikir vermesi açısından, bu tip çalışmalarda eğer zamanınızın yarısını ölçmelere ayırıyorsanız, yarısını da raporu hazırlamaya ve dokümantasyonu tamamlamaya ayırırsınız. Klasörlerle
belgenin düzenlenmesi gerekir. İşin bu kısmına da
kısaca “installation qualification” montajın yeterliliği denilir. Daha sonra çalışma yeterliliği kontrol edilir, yani montaj düzgün yapılmış mı, acaba
sistem doğru çalışıyor mu? Ölçümler, çalışma ve
performans yeterliliği aslında birbiriyle iç içedir,
ölçümler burada devreye girer. Genelde fiziksel ve
mikrobiyolojik kontroller yapılır. Fiziksel kontrollerde odanın sıcaklık ve nem testleri yapılır. Bunun
için uygun hassasiyete sahip, sertifikalı sıcaklık ve
nem ölçme cihazlarının olması gerekir.
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1971 yılında kurulan National Environmental
Balancing Bureau (NEBB) yüksek performanslı
binalar için uluslararası sertifikalandırma kuruluşudur. Birliğe üye firmalar, ısıtma, klima ve havalandırma sistemlerinin, elektronik ve biyolojik temiz odaların ve laboratuvarların, test, performans,
ayar ve balans işlemleri, ses ve titreşim ölçümlerini
gerçekleştirmektedir. Düzgün tasarlanmış, monte
edilmiş ve optimum şartlarda çalışan ısıtma, havalandırma sistemleri kullanarak maliyetleri azaltabilmeyi amaçlayan bina sahipleri, mühendisler ve
müteahhitler, NEBB sertifikasına sahip firmalarla
çalışmaktan büyük yarar sağlarlar. NEBB belgeli
firmalar sadece ölçüm yapmak ve raporlamakla
kalmaz, aynı zamanda pratik çözümler de üretebilirler, bu yönde eğitilirler. NEBB’in sertifika eğitim ve test programları sektörün en titiz takip edilen programlarından biridir. NEBB sertifikası için
bireysel değil şirket bazında başvurulabilir, NEBB
çalışmaları profesyonel anlamda denetlenir. Sınavları geçen kişi NEBB sertifikalı profesyonel olarak
belirlenmiş olur. Farklı çalışma konuları için ayrı
sertifika alınması gerekir.
Bu belgeyi alabilmek için bir firmanın en az bir yıl
borulama, kanal montajı, TAB veya devreye alma
gibi işlerde tam zamanlı çalışması şarttır. Ayrıca
en az 6 bina sahibinden referansı olmalıdır. NEBB
üyesi olmalı, ölçümler için gereken sertifikalı cihazlara sahip bulunmalıdır. Kişilerin ise firmayı
temsil edebilecek bir yönetim pozisyonunda tam
zamanlı olarak çalışıyor olması aranır. Tabii bazı
sınavları da başarması gerekir.

4.1. Tasarım Öncesi
Bu aşamada tesis sahibi ve ekibi ile sıkı bir işbirliği yapılır. Bu aşama çoğu zaman göz ardı edilir,
ancak başarılı bir projenin belki de en kritik çalışmasıdır. Tesis sahibinin bu zamanda geçerlilik denetimi (commissioning) otoritesini ve ekibini seçmesi ve görevlendirmesi gerekir. Otoritenin proje
grupları ve tedarikçilerle herhangi bir bağı olmayan, mutlaka bağımsız, tercihen proje konusunda
deneyimli bir kişi veya ekip olması çok önemlidir.
Geçerlilik denetimi (commissioning) otoritesi gerekirse uzmanlardan da yararlanır. Projenin hazırlanmasında, planlanmasında ve programında bire
bir yer alır. Burada ince bir nokta söz konusudur.
Geçerlilik denetimi otoritesi tesis sahibi adına görev yapar, onun yerine değil. Geçerlilik denetimi
otoritesi tesis sahibi değildir.
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Tesis sahibinin istek ve gereksinimi;
•
•
•

Başarılı bir proje için minimum karakteristikleri
Sadece miktar değil, kaliteyi
Ölçülebilir ve doğrulanabilir kriterleri

içermelidir ve projenin en kritik belgesidir, çünkü
proje ona göre değerlendirilecektir.

4.2. Tasarım Aşaması
Bu aşamada geçerlilik denetimi (commissioning)
ekibi daha sonra doğrulama ve değerlendirme için
gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Örneğin nerelerde test yapılacağı, bunun için tesisatta yapılması gereken değişiklikler, ölçü aletlerinin nerelere
monte edileceği gibi hususlar burada belirlenmelidir. Bazı durumlarda sistem kurulduktan sonra
müdahale etmek imkânsız hale gelebilir.
Tasarım sırasında değerlendirilmesi gereken bir
konu da söz konusu tasarımın tesis sahibinin isteklerini gerçekten karşılayabileceğinin teyididir.
Örneğin yetersiz bir bütçe ile isteklerin tam karşılanamayacağı daha bu aşamada irdelenmelidir.
Geçerlilik denetimi (commissioning) otoritesi
hiçbir zaman yeniden tasarım yapmaz, hesapları yeniden kontrol etmez. Sadece tavsiyelerde ve
uyarılarda bulunabilir. Yükleniciye verilen projeler genellikle sadece neyin yapılacağını ve hangi
ekipmanın seçildiğini içerir, seçimlerin nasıl yapıldığını, neden o sistemin seçildiğini ve projenin
genel mantığını tam olarak yansıtmaz. Bu bilgi
yüklenicinin önereceği bir değişikliğin değerlendirilmesinde veya işletme sırasında karşılaşılacak
problemlerin çözümünde çok önemli olabilir.
Proje programına ve zamanlamasına geçerlilik
denetimi (commissioning) işlerinin de gerçekçi
olarak entegre edilmesi de bu aşamada yapılır. Geçerlilik denetimi zaman ve ayrıntılı, ince planlama
isteyen bir süreçtir.

4.3. Üretim/Taahhüt/Uygulama
Birçok projede geçerlilik denetimi (commissioning) işleri bu aşamada başlatılır, ancak bu yanlış
bir yaklaşımdır, çünkü bazı düzeltmeler için çok
geç kalınmış olabilir. Yoğun çalışma ile bu gecikme kapatılabilir, ancak birçok husus da göz ardı
edilmiş olabilir.
Geçerlilik denetimi (commissioning) açısından en

uzun ve yoğun çalışma gerektiren aşamadır. Belirli aralıklarla işlerin kontrolü gerekir. Örnek seçimi ve kontrolü yöntemiyle çalışılır. Gruplar arası
iletişimin sağlanması ve işlerin takibi için belirli
aralıklarla toplantılar organize edilir. Her aşamada
belgelendirme ve oluşturulan listelerin takibi çok
önemlidir. Burada yine ince bir konu vardır. Yüklenici, geçerlilik denetimi ekibi nasıl olsa kontrol
ediyor diyerek kalite kontrolü hafife alabilir, bu bir
projenin akibetindeki en hassas ve mutlaka önlenmesi gereken bir konudur. Bakım prosedürlerini
tespiti ve personel eğitimleri de bu aşamada planlanan hususlardır.

4.4. Kullanım ve İşletme
Bu aşama projenin başarıyla bitirilerek tesis sahibinin isteklerinin teyit edildiği kısımdır. Uzun bir
süreç olabilir, mevsimsel ölçmeler gerekebilir. Garanti şartlarının yerine getirildiğinin doğrulanması
da burada yapılır.

5. İLGİLİ KURULUŞLAR
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Commissioning Group

ASHRAE

The American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers
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Building Commissioning Association

IEEE

Institute of Electronic & Electric Engineers
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International Society for Pharmaceutical Engineering

NEBB

National Environmental Balancing
Bureau

SMACNA-TABB Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association / Testing Adjusting and Balancing Bureau
AEE

Association of Energy Engineers
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National Balancing Council

REHVA

Federation of European Heating,
Ventilation and Air Conditioning
Associations

EUROVENT European Industry Association Association for Indoor Climate, Process
Cooling, and Food Cold Chain Technologies
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Ülkemizde yapılan binalarda tasarımcı, mekanik
tesisat müteahhidi ve bina sahibi arasında ciddi bir
denetim eksikliği bulunmaktadır. Geçerlilik denetimi işlemleri, mekanik tesisattaki denetim eksiklerini giderir. İnşaatın doğal tabiatından kaynaklanan hatalar, tasarım hataları, uygulama hataları
gibi konuların kim tarafından kaynaklandığı ve ne
şekilde çözümlenmesi gerektiği bağımsız ve tarafsız bir denetçi tarafından belirlenebilir.
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Klima sistemleri tasarımında sıcaklık, nem ve
hava kalitesi değerleri temel alınarak bu değerlerin
belirli sınırlar içerisinde kalmasına özen gösterilir.
Genel bilgiler P&ID dediğimiz diyagramlardan
alınır. Bu diyagramlar çok önemlidir, çünkü devreye alma, test ve dengeleme sürecinde kılavuz bu
bilgilerdir. Sistemden ne beklediğimizi, neye göre
kontrol etmemiz gerektiğini buradan öğreniriz. Bu
değerler hem endüstriyel hem de konfor klima uygulamalarının temel tasarım parametreleridir.
Belirli bir fonksiyonu yerine getirmek üzere bir
araya getirilen bileşenler bir sistem oluştururlar.
Standartlar genelde bileşenleri ve performanslarını belirlerler. Ancak sistemin çok iyi bileşenlerden
oluşması sistemin performansının da iyi olacağı
anlamına gelmez. Sistem performansı, kendisini oluşturan elemanların kaliteli olması yanında, bunların birbirleriyle uyumlu olmaları, doğru
kurulmaları ve monte edilmeleri, sistemin doğru
işletilmesi ve bu durumun zaman içerisinde de
değişmemesi için nasıl kontrol edildiğine de bağlıdır. Geçerlilik denetimi faaliyetleri sadece tesisin
çalışmaya başladığı aşamada değil daha sonra da
(peryodik olarak tekrarlanması) sistemlerin doğru
çalışması ve enerji verimliliği açısından önemlidir.
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Avrupa Birliği’nin 20+20+20 şeklinde belirlediği 2020 Stratejisi’nde yer alan her
birisi %20’lik enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve CO2 salımlarında azaltım şeklindeki hedeflerine iki yıl kadar az bir zaman kalmış olmasına karşın, özellikle CO2
salımlarının azaltılmasında ortaya konan hedefi yakalamada güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bunun ana nedeni enerji kaynaklarımızın yeterince akılcı yani bir enerji
kaynağının veya artık enerjinin yararlı iş potansiyellerinin (enerjinin kalitesi: ekserji) doğru talep noktasında, doğru yerde, doğru zamanda, doğru kalitede ve doğru kademelendirmede paylaştırılmamasıdır. Bu makalede dördüncü bir %20 puan
hedefi daha konmuştur. Bu hedef ekserji akılcılık hedefidir. Bu savı pekiştirmek için
yenilenebilir enerji kaynakları dâhil olmak üzere binalarda ve yapılı çevrede doğru bilinen yanlışlara yazarın muhtelif çalışmalarından derlenen örneklerle görsel
ağırlıklı olarak değinililerek CO2 salımlarındaki etkileşimi tartışılacaktır.
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Game Changers in the Green Built Environment

ABSTRACT
There has been less than two years for the target completion of 20+20+20 2020
Strategy of the EU for the achievement of 20% energy savings, 20% CO2 emissions
reduction, and 20% increase in the share of renewables in the energy mix, all of
which seem to be far from their targets. The main reason for these delays is the
absence of the exergy rationale in the EU targets. In this paper the importance of a
fourth 20% factor, namely improvement in the Rational Exergy Management Efficiency is mentioned, which translates to CO2 emissions and Ozone layer depletion.
In order to underline this approach, several game-changing case studies from the
HVAC sector were compiled from several studies of the Author and presented in
this paper.
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1. GİRİŞ
Avrupa Birliği 2020 yılı hedefine %20’şer artış olmak üzere enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji ve
enerji verimliliği koymuş fakat enerjinin niteliğinin makro anlamda akılcı kullanımına hiç değinmemiştir. Bu nedenle de doğanın CO2 gazını geri
emme yeteneğinin altına inilerek gerçek bir Sürdürülebilir Kalkınma ve Dekarbonizasyon (AB tarifine göre) ayrışımı (decoupling) mümkün olmayacaktır. Şekil 1’den görüldüğü üzere CO2 salımları
aslında enerji niteliğinin akılcı kullanım verimi ψR
ile yakından ilintilidir. Bu ilişki çevrenin hak ettiği
ölçüde denkleme ve vizyona konmadıkça küresel
ısınma çok tehlikeli boyutlara ulaşabilecektir. Şekil 2’de ise ozon tabakasındaki deliğin aylara göre
değişimi NASA gözlem verisi 2018 yılı için görül-

mektedir. Stratosfer sıcaklığı ve diğer etmenlere
bağlı olarak yıl içerisinde küçülüp büyümektedir
ve aslında çok az küçülmeye devam etmektedir.
Günümüzde CFC kökenli soğutucu gazlar kullanılmasa da F-gazların bile ozon tabakasını seyreltici
etkileri bulunmaktadır ve bu etki hiçbir zaman sıfır
değildir. Bunun nedeni örneğin F-gazların küresel
ısınma potansiyeli çok yüksektir ve bu potansiyel
ozon tabakasını seyreltme potansiyeli ile doğrudan ilişkilir. Bu nedenle eşdeğer ozon tabakasını
seyreltme potansiyeli günümüzde 0 değerinden
büyüktür. Ozon tabakasındaki seyrelim konusunda alınan önlemler bakımından ülkemiz oldukça
iyi bir pozisyona sahip olmasına karşın CO2 salımlarında hemen hiç önlem alınmamaktadır (Şekil
3). Şekil 4’de CO2 ve ozon ikilemi gösterilmiştir.

Şekil 1. CO2 ve OZG (ozon-zararlı gaz) salımları ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki ayrışım (decoupling) için
bütüncül yaklaşım [1]

Şekil 2. Ozon deliği iddia edildiği kadar kapanmıyor [1]

34

Tesisat Mühendisliği - Sayı 174 - Kasım/Aralık 2019

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Şekil 3. CO2 salımlarında en önlerdeyiz. aslında önlem almıyoruz [ozon]

Şekil 4. Yapılı çevre ve iklimlendirmede OZG (ozon-zararlı gaz) ve CO2 [1]

Şekil 5. Yenilenebilir enerji kullanımı ne kadar masum? [1]
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Şekil 6. Aynı sorun güneş enerjisinde de var [1]

Ayrıca son yıllarda çok revaçta olan bina HVAC
sistemlerinde, VRF sistemlerinde ozon sızıntıları kullanılan soğutucu akışkan miktarının çok
olması ile fazlalaşacaktır. Sorun ısıtma ve soğutma sektöründe güç talebinin yenilenebilir enerji
kaynaklarından artan bir oranda karşılanması ile
de çözülemeyecektir (Şekil 5 ve 6). Bunun nedeni, elektrik gücü yenilenebilir kaynaklardan gelse
de bu elektrik gücünü kullanan ve başka yakıtları
kullana HVAC sistemlerinin CO2 ve ozon salmaya
devam etmesidir.
Soğutma mevsimlerinde gaz sıkıştırmalı sistemlerin neden olduğu ozon seyrelimi daha çok soğutucu akışkan salımından kaynaklanır. Aynı mevsimde CO2 salımları soğutma sistemlerinin elektrik
gücüne olan gereksinimlerinden kaynaklanır.
Isıtma mevsimlerinde kazan ve benzeri sistemler
ozon-zararlı gaz yaymaz fakat fazla CO2 salımlarından sorumludur. Ancak giderek yaygınlaşan ısı
pompalı ısıtmada ozon-zararlı gaz yayımı da söz
konusudur.
Bu örnekte yenilenebilir enerji kaynağı rüzgâr
enerjisi olmakla birlikte eğer elde edilen elektrik
gücü bir soğutma grubunda değerlendirilecekse
çevre gene etkilenecektir. Soğutma grubu çalışırken OZG veya benzeri ozon tabakasına zarar veren gaz sızdırmaktadır. Günümüzde sızıntı oranı
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%15 düzeyine inmiş olsa da bu azımsanmayacak
bir orandır.
Bir güneş enerjili PVT sisteminde hava dolanımını
sağlayan fan motoru ve toprak kaynaklı ısı pompasının atık ısısının kuyuya verilmesini gerçekleştiren pompa motorları elektrikle çalışmaktadır.
Güneş gözelerinin (PV) ürettiği elektrik gücünün
yetmediği durumlarda şebekeden çekilen ilave
elektrik enerjisinden dolayı bu sistem santrallerdeki CO2 salımlarından sorumludur. Ayrıca ısı pompası ozon tabakasına zararlı akışkanı atmosfere
sızdırmaktadır.
Özellikle yeşil binalarda ısı geri kazanımlı (ısıtmada) ve ısı geri atımlı (soğutmada) havalandırma sistemleri giderek rağbet görmekte ve yüksek
COP değerlerine ulaşan sürdürülebilir sistemler
olarak tanımlanmaktadır. Ancak bu ısı değişimi ve
enerji kazanımı sürecinde gerekli hava dolaşımını
gerçekleştiren fan ve motor sistemlerinin gereksinim duyduğu elektrik gücünün birim ekserjisi, εE
yaklaşık 1 W/W olmasına karşın geri kazanılan
veya atılan ısıdan kazanılan birim ısıl güç ekserjisi, εH arasındaki büyük fark hesaplarda göz ardı
edilmektedir. Çizelge 1’de örneklenen bir ısı geri
kazanım cihazının Termodinamiğin Birinci Yasası
uyarınca performans değerleri verilmektedir.

ARAŞTIRMA MAKALESİ
Çizelge 1. Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazı
Örnek Verileri [2]
To: 283 K, Tref: 273 K,
TR: 290,8 K, EXH = (1-To/TR)·Q

Debi, V m3/h

1
3000

Model
2
4000

3
5000

1 ci Yasa Verimi

0,65

0,51

0,46

TR, K

290,8

289,1

288,5

Q, kW

7,86

8,20

9,24

0,21

0,173

Performans Değerleri

EXH, kW
ΔEXE, kW

2 x 0,45 2 x 0,55

0,176
2 x 0,55

1. Yasa COP : Q/ΔE

8,73

7,45

8,4

2. Yasa COPEX : EXH/ΔEXE

0,23

0,157

0,16

Bu çizelgenin hazırlanmasında aşağıdaki eşitlikler
kullanılmıştır [3, 4]:
Birinci Yasa enerjinin niceliği ile ilgilidir. İkinci
Yasa ise enerjinin niceliği ile ilgilidir ve her kaynağın ve her talebin enerji kalitesi (ekserji) ayrıdır.
Önemli olan arz ve talep kalitesi dengelenmelidir.
Aksi taktirde ekserji yıkımları ve dolaylı CO2 salımları artar.
COP = Q / ∆E ve

(1)

COPEX = EXH / EXE = COP ∙ (1 − T0 / TR)

(2)

2. MODEL

Şekil 7. Nitelik mi nicelik mi?

ΨR = εtalep / εarz			

(3)

ΨR = 1 − (εyıkım / εarz)			

(4)

3. EZBER BOZAN ÖRNEKLER
3.1. Kazan mı Beraber Isı ve Güç
(Kojenerasyon) mü?
Alışılmış klima ve havalandırma uygulamalarında
elektrik gücü ulusal şebekeden temin edilmekte ve
bu güçle soğutucu akışkan içeren, gaz sıkıştırmalı
soğutma üniteleri (çiller) kullanılmaktadır. Elektrik üretiminde ise ağırlıklı olarak termik santraller
devrededir ve doğal gazın payı da %40’a yakındır.
Bu süreçte önemli CO2 salımları oluşmakta olup
ülkemiz CO2 salımlarını azaltma girişimlerinde
dünyada en sondan üçüncüdür. Soğutucu akışkanlar ise OZG ve benzeri ozon tabakasını seyreltici
etki göstermektedirler. Her ne kadar ülkemiz ozonzararlı akışkanlar konusunda oldukça başarılı ise
de [5] sonuç itibarı ile bir yandan karbon salımları
öte yandan eş-zamanlı olarak ozon-zararlı maddeler açılarından alışılmış ısıtma, soğutma, klima ve
havalandırma sistemleri hem verimsiz hem atmosferi kirletici hem de enerjinin akılcı kullanımında
yetersiz bir döngü içerisindedirler. Bu döngü Şekil
8’de gösterilmiştir. Elektrik gücü bir termik santralde üretildikten sonra enerji tüketim alanına gelene değin -yakıttan kullanıma- verimi ülkemizde
%27 olarak gerçekleşmektedir. Buna karşın elektrik gücü dağıtık bir sistemde ve kullanım alanında
üretilse bu verim %60’a kadar yükselebilmektedir.
Aydınlatma ve diğer işlevler dışındaki enerji tüketim noktalarında elektrik enerjisi önemli ölçüde
soğutma gruplarının tahrikinde ve bunların artık
ısılarının cebri çekişli ıslak veya kuru tip soğutma
kulelerinde havaya atımında da tüketilmektedir.
Dolayısı ile soğutma işlevi özelinde sistem önemli
CO2 salımlarından sorumlu olduğu gibi artık ısının
havaya atımında da elektrik enerjisi tüketilmektedir. Halbuki artık ısı uygun taleplerle değerlendirilebilir. Soğutma grupları eşzamanlı olarak ozonzararlı kimyasalları da atmosfere salmaktadır. Bu
döngü sonucu küresel ısınma artmakta ve soğutma
ihtiyacı artarken salımlar da artarak kısır bir döngü oluşmaktadır. Gün geçtikçe satılabilir ve ülkeye
katma değer yaratabilir bir ürün haline gelen CO2
gazı kaynağında tutulup ticari olarak soğutma
akışkanı olarak değerlendirildiğinde CO2-nötr bir
uygulamaya geçilebilir.
Örneğin, havaalanında kazan, soğutma grubu ve
şebeke elektriği yerine üçlü üretim (trijenerasyon)
sistemi kullanılsa ve bu sistem atıklardan elde
edilen biyogazla desteklense idi CO2 salımları ve
Tesisat Mühendisliği - Sayı 174 - Kasım/Aralık 2019
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Şekil 8. Bir havalimanı uygulamasındaki (IGA) soğutmada CO2 ve ozon tabakasını seyrelten soğutucu akışkan
sızıntılarının küresel ısınma ile kısır döngüsü [5]

ozon-zararlı salımlar çok büyük ölçüde önlenebilecek ve yakıt tasarrufu sağlanacaktı. Isı pompalarında ve absorpsiyonlu soğutma gruplarında iyonik
sıvı-CO2 karışımı kullanılsa idi ozon-zararlı salımlar tamamen önlenebilecekti. Enerji depolaması ile
de sistem küçültülebilecekti.
Şekil 9’da ise yerinde üretime yönelik bir üçlü üretim sisteminin temel şeması gösterilmektedir. Absorpsiyon ve/veya adsorpsiyonlu sistemler soğutma
gruplarının yerini almıştır ve daha verimli ve çevreci bir biçimde yerinde üretilen elektrik gücü ile
çalışmaktadır. Bu sistemler CO2 gazı ve karışımları ile teçhiz edilmişlerdir. Enerji depolama sistemi pik (tepe) yükleri törpülediğinden daha küçük
seçilebilen cihazlar sürekli tam kapasitede çalışabilir ve verimleri kısmi kapasitelere oranla yüksek
sürer. Sonuç itibarı ile, Şekil 9’da gösterilen temel
şemaya uygun ve daha kapsamlı bir küçük ölçekli
uygulama ülkemizde ilk LEED Platin sertifikası
alan Eser binasında gerçekleştirilmiştir [6]. IGA’da
kazan, soğutma grubu ve şebeke elektriği yerine
üçlü üretim (trijenerasyon) sistemi kullanılsa ve bu
sistem atıklardan elde edilen biyogazla desteklense
idi CO2 salımları ve ozon-zararlı salımlar büyük ölçüde önlenebilecek ve yakıt tasarrufu sağlanacaktı.
Isı pompalarında ve absorpsiyonlu soğutma grup-
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Şekil 9. Üçlü üretimin temel şeması [5]

larında iyonik sıvı-CO2 karışımı kullanıldığında
ozon-zararlı salımlar tamamen önlenebilecekti.
Şekil 10’da yoğuşmalı bir kazanın doğal gaz yakıtını ne denli akılcı kullandığına ilişkin bir çalışma
yer almaktadır. Bu şekilde görüldüğü üzere doğal
gazın serbest yanma sıcaklığı 2200 K olarak belirlenmiş ve yakıtın ulusal katma değeri için ortalama
hava sıcaklığı (referans sıcaklığı) 278 K alınmıştır.
Bu sıcaklık aralığında doğal gazın ulusal çaptaki
katma değer potansiyelinin çok az bir bölümü kazanların ısı üretiminde değerlendirilmekte ve bu
nedenle de katma değer potansiyelinin çok önemli bir bölümü geri kazanma imkânı da olmaksızın
kaybedilmektedir (ekserji yıkımı). Akılcı ekserji
yönetim verimi ψR, şekilde yer alan eşitlikten ve
sonucundan görüldüğü üzere sadece %6,7’dir (Kazan verimi %95 olmasına karşın).
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Şekil 10. Alışılmış yoğuşmalı kazan teknolojisinin akılcı ekserji yönetim verimi [5]

Kojenerasyon sisteminin akılcı ekserji yönetim
veriminin hesabı Şekil 8’de gösterilmektedir. Doğal gazın değerlendirmesinde bu kez ilkin elektrik üretildiğinden eşitlik biraz değişik olup sonuç
%49,7’dir. Burada elektrik üretiminde bottoming
cycle diye adlandırılan organik çevrimli sistem de
hesaplara dâhil edilmiştir (Şekil 9). Soğutma da yapıldığından ekserji yıkımları büyük ölçüde azaltılmıştır. Aslında, yoğuşmalı kazanların doğal gazın
üst ısıl değerini kullanmaları nedeni ile bu avantajın kojenerasyon sistemine oranla göz önünde
tutulması gerekir. Bu avantaj kazan sisteminin ψR
değerine yüzde 3 dolayında bir artış şeklinde yansır. Bu etki takip eden hesaplarda göz önüne alınmıştır. Konunun kolay anlaşılması için yaklaşık ve
basitleştirilmiş eşitlikler kullanıldığında aşağıdaki
sonuçlar elde edilir.

terminal kompleksindeki pik güç talebi yuvarlatılmış hali ile 25 MWe olarak kabul edilebilir. Bu durumda 25 MWe/54 MW h kurulu ısıl güç hesabı ile
tahmini güç ısı oranı Y, 0,46 olarak bulunur. Ancak
pik ısı ve elektrik değerleri zaman içerisinde çakışmaz ve yük profilleri sürekli değişir ve oranlar da
devamlı değişir. Bunun dikkate alınması gerekir.
Terminal kompleksinde soğutmadan arındırılmış,
birim ısı (1 kW-saat) ve doğal gaz eş bazında olmak
üzere aşağıdaki eşitlik (5) geliştirilmiştir.
Bu eşitlikte:
Birim ısı için mevcut sisteme oranla kojeΔCO2
nerasyon sisteminin CO2 salımını azaltma potansiyeli, kg CO2/1 kW-saat,
c
Doğal gazın birim CO2 içeriği, kgCO2/
kW-saat (0,2 kg CO2/kW-saat),
ηB
Yoğuşmalı kazanın yıllık ortalama verimi (iyimser senaryo),
ηT
Santrallerin tüketim noktasına kadarki
toplam verimi (Türkiye genelinde),
ψRB
Kazan sisteminin Akılcı Ekserji Yönetim
Verimi,
COP
için),

Şekil 11. Trijenerasyon teknolojisinin akılcı ekserji
yönetim verimi [5]

Çevresel ve Ekonomik Hesaplar
Yıllık 250 MW-saat/8000 saat = 31,35 MWe trafo
yükünden (soğutma çiller yükleri dâhil) yaklaşık
bir tahminle 6 MWe diğer amaçlar için çıkarılırsa

Soğutma tesir katsayısı (soğutma grupları

Y
Terminal kompleksinin ortalama elektrik-ısı yükleri oranı,
Z
Terminal kompleksinin ortalama soğutma-ısı yükleri oranı,
CHPHη Kojenerasyon sisteminin kısmi ısıl verimi,
ψRCHP
Kojenerasyon sisteminin Akılcı Ekserji
Yönetim Verimi’dir.

(5)
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Yukarıdaki eşitliğin (5) iki parantezi içerisindeki
son terimler birbirini götürmektedir, çünkü bu örnek eş taban çalışmasında ısı ve elektrik talepleri
ele alındığından kojenerasyon sisteminde soğutma yükleri gene soğutma gruplarına atanmış bulunmaktadır. Ancak ısı yüklerinin az elektrik güç
yüklerinin fazla olduğu sürelerde üretilen fazla ısının absorpsiyonlu ve/veya adsorpsiyonlu sistemler
kullanılarak soğutma amaçlı değerlendirmesi yapılabilir. Bu amaçla soğutma yüklerini de aşmayacak
bir kapasitede bu sistemler de seçilebilir. Ancak ek
ithal kalemi olan bu sistemlerin, döviz maliyetleri
göz önünde tutulmak ve kendi içlerinde bir döviz
geri dönüşü hesaplanmak kaydı ile ek CO2 salım
azaltımı ve parasal getiri mümkün olacaktır.
Yukarıdaki eşitlikte tahmini ve ortalama değerler
yerlerine konulduğunda ısı üretimi (kazanlar), şebeke elektrik talepleri ayrı ayrı karşılanması durumuna (mevcut durum) oranla kojenerasyon fırsatının ne kadar CO2 salımında azaltma yapabileceği
şu şekilde hesaplanabilir: Toplam 54 MW kurulu
ısıl güç tabanında %70 yıllık ortalama baz yük ve
8000 saat çalışma/yıl hesabı ile ve ülkemizdeki

elektrik üretiminde ortalama doğal gaz payı 0,36
ve 0,46 kurulu güç elektrik ısı oranı Y, 0,46 alındığında, CO2 salımlarındaki azaltma potansiyeli
∆CO2 bulunur.
∆CO2 = 0,2[1/0,95(2−0,067)+0,46/0,27]−0,2/0,53(1
−0,497)=0,748−0,189=0,559 kg CO2/kW-saat
Böylelikle de CO2 salımında azaltma oranının da
0,559/0,748 = %74,7 olduğu görülür.

3.2. Konya Güneş Santrali
Konya Karaman’da kurulan ve sadece elektrik
gücü üreten sisteme koşut olarak yerli tarımcıyı ve
şeker endüstrisini ayakta tutacak bir seçenek geliştirilmiştir. Bu olumlu enerji ve ekserji döngüsü
Şekil 12’de gösterilmiştir. YEKA kapsamındaki 1
GW kurulu güce sahip sistemin yerine geliştirilen
sistemde tarla ıslah edilip şeker pancarı ekilmeye
devam edilecek, elde edilen ürünün küspesi biyogaz tesisinde değerlenerek çıktı olarak organik
gübre elde edilirken şeker fabrikası da aynen yerinde kalarak üretime devam edecektir. Biyogaz ise
bir kojenerasyon tesisinde değerlendirilerek elek-

Şekil 12. Güneş santralinde gözardı edilen fırsatlar ve katma değer [7]

40

Tesisat Mühendisliği - Sayı 174 - Kasım/Aralık 2019

ARAŞTIRMA MAKALESİ
trik gücü ve ısı elde edilecektir. Isının bir kısmı biyogaz reaktörünün işletimine kullanılırken katma
değer elde edilerek tek bir katma değerin sağlayacağı 2.000 kişilik istihdam potansiyeli tahminen
50.000 kişiye ulaşabilecektir. Yöredeki jeotermal
enerjiden de ORC ile yararlanılarak ek elektrik güç
eldesi ve atık ısının da gene seracılıkta değerlenmesi mümkündür. Isı, çevrede oluşacak yerleşim
alanında ısıtma ve soğutmada kullanılacaktır. Bu
şekilde ortaya çıkacak döngüsel enerji, ekserji ve
ekonominin diğer bilgileri Şekil 12’de verilmiştir.

3.3. Üçlü Üretim (Trijenerasyon) [8]

Şekil 15. Beraber ısı ve güç, organik rankin çevrimli
(orc) güç üretimi ve atık ısıdan adsorpsiyonlu
soğutma (ADS)

Beraber üretimde yeterli ısı yükü olduğu halde soğutma yapılmalı mıdır sorusunun değişik alternatifler için cevabı aşağıdaki şekillerde verilmiştir.

Şekil 16. Hidrojen enerjisi uygulaması
Şekil 13. Klasik beraber ısı ve güç sistemi (Combined
Heat and Power: CHP)

3.4. Uygulama Doğru Fakat Yorum Eksik
Güneş enerjili PVT sistemi ile bina ısıtılmasının
verimliliği göz ardı edilen fan motorlarının ve diğer yan sistemlerin elektrik talebi ve ısı-güç birim
ekserji değerleri yorumlandığında durum tersine
dönmektedir.

Şekil 14. Üçlü üretim sistemi (trijenrasyon)

Şekil 17. Güneş enerjili PVT sistemi ile ev ısıtması
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Şekil 18. [Rosato]

3.5. Güneş Enerjili Bölge Isıtması
Aynı durum güneş enerjili bölge ısıtması için de
geçerlidir. (Şekil 18)

3.6. Isı Geri Kazanım Cihazı (ERV)
Özellikle yeşil binalarda ısı geri kazanımlı (ısıtmada) ve ısı geri atımlı (soğutmada) havalandırma
sistemleri giderek rağbet görmekte ve yüksek COP
değerlerine uluşan sürdürülebilir sistemler olarak
tanımlanmaktadır. Ancak bu ısı değişimi ve enerji
kazanımı sürecinde gerekli hava dolaşımını gerçekleştiren fan ve motor sistemlerinin gereksinim
[Rosato] duyduğu elektrik gücünün birim ekserjisi,
εE yaklaşık 1 W/W olmasına karşın geri kazanılan
veya atılan ısıdan kazanılan birim ısıl güç ekserjisi, εH arasındaki büyük fark hesaplarda göz ardı
edilmektedir. Çizelge 1’de örneklenen bir ısı geri
kazanım cihazının Termodinamiğin Birinci Yasası
uyarınca performans değerleri verilmektedir.
Elektrik gücünün birim ekserjisi, εE 1 W/W alındığında ΔEXE ve ΔE eşit olmaktadır. Sonuçlardan
COP değerinin 8 gibi oldukça yüksek olmasına
karşın ekserji tabanında herhangi bir kazanım olmadığı görülmektedir. Diğer bir deyişle, 1. Yasaya
göre çok verimli gözüken bu cihaz örneği 2. Ya-
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saya göre akılcı değildir (COPEX < 1). Çok fazla
birim ekserji yıkımı vardır (εdes). Doğal olarak ekserji kazanımı olmayacağı bir gerçek olsa da ekserji yıkımı çok fazladır. Örneğin 3000 m3/h debide
COPEX sadece 0,23’tür. Şekil 1’de REMM Modeli
ile hazırlanan Ekserji Akış Çubuğu ısı geri kazanımının akılcı ekserji yönetim verimi, ψR değerinin
sadece 0,069 olduğunu göstermektedir [2].
ΨR= εdem/εsup= (1−273/290,8)/(1−273/2380) = 0,069
(6)

Şekil 19. Isı geri kazanımının örnek ekserji akış
çubuğu [2]

ARAŞTIRMA MAKALESİ
CO2 = c/COP = 0,154/8,73 = 0,018 kg CO2/kW-h
Halbuki
CO2 = (c/ηT)(ΨRεsup/COPEX) = 0,57(εdem/COPEX) =
0,061/0,23 = 0,151 kg CO2/kW-h
Bu sistem ekserji açısından incelendiğinde Birinci
Yasaya göre çok yararlı gözükse de aslında 8 kat
daha fazla CO2 salımından sorumlu olduğu ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle de CO2 azaltımı bir türlü
istenilen düzeye ulaşamamaktadır.

3.7. Termik Santral Bacasından Isı Geri
Kazanımı
Son günlerde kömür santrallerinin toplam verimini
arttırmak üzere bacalardaki atık ısının geri kazanımı da gündeme gelmektedir. Çok akılcı gözüken
bu uygulamada bacada ısı çekildikçe doğal baca
çekişinin azalması nedeni ile bacaya elektrikle çalışan ve ısıya dayanıklı fan sisteminin konulmasına gerek olmaktadır. Çekilen ısının birim ekserjisi
ve tüketilen elektrik enerjisinin birim ekserjisi göz
önünde tutulmadığı sürece bu uygulamanın ülkeye ve çevreye katkısı eksi olabilecektir. Ayrıca bu
ısının bir bölge enerji sisteminde değerlendirilmesi
akılcı gözükse de ışının taşınacağı mesafe ve bölge
enerji sistemindeki ısı ve/veya soğutma şebekesindeki dolanım pompalarının çekecekleri elektrik
gücü de dikkatli biçimde optimize edilmedikçe sonuç gene eksi olabilecektir ki bu olumsuz gerçekler
ancak İkinci Yasa ile ortaya çıkmaktadır [9]. Bu
bağlamda Şekil 20’de işaret edilen pompa ve baca
fanının çekecekleri güç ekserjisi elde edilen ısıl
güç ekserjisinden az olmalıdır.
EXgf + EXCP < EXf

Şekil 20. Bir santral bacasından ısı geri çekiminin
kısıtları [9]

3.8. Isı Pompaları
Isı pompaları da talep ettikleri yüksek nitelikli
elektrik gücünü oldukça düşük ısıl güce tesir katsayısı (ITK) ile çoğaltsalar da ekserji dengesi kurulamamakta ve ekserji yıkımı oluşmaktadır.

Şekil 22. Enerjide tasarruf? [10]

(7)

Şekil 23. Ekserjide akılcılık? [10]

Şekil 21. İşletmede parasal tasarruf? [10]
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Şekil 24. Bir ısı pompasının ekserji akılcı olabilmesi için COP (ITK) değerinin en az 8 olması gerekmektedir
[YEGM]

3.8. Net-Sıfır Enerjili Bina

Şekil 25. [TTMD 2016]. Net sıfır enerjili bir yapı aslında ekserji dengesi açısından değil

3.9. ORC ile Güç Üretimi Ne zaman Akılcı Olur?

Şekil 26. Jeotermal kaynaktan elektrik veya ısı olarak mı yararlanalım?
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3.10. Jeotermal Enerjili ORC ile Güç
Üretimine (JES) Seçenekler

Şekil 27 ve 28’de düşük entalpili bir jeotermal kaynaktan sadece ORC sistemi ile elektrik üretimine
karşın, tümleşik bir tasarımla ne kadar çok katma
değer kazanılabileceği gösterilmektedir.

3.11. Binalarda Isı Yalıtımı

Şekil 27. Sadece ORC ile yararlanılan jeotermal
kaynak [10]

Dünyada ve hatta ülkemizde her ne kadar akılcı
değilse de elektrikle ısıtmada etkinliği arttırmak
için ısı pompaları kullanılmaktadır. Aynı cihazlar konfor soğutmasında da kullanılmaktadır. Bu
nedenle artık TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliği’nde
yıllık soğutma ve ısıtma derece-saat değerlerine
göre yalıtım kalınlıkları (t) iklime göre ısıtma ve
soğutma ağırlıklı olarak hesaplanmalıdır. Isıtma
ve soğutma derece-saat değerleri hissedilir yüklere göre ve binanın ısı kayıp (kazanç) U değeri
de hissedilir yüklere bağlı olduğundan bu işlem
aslında çok kolaydır. Isı pompalarının kullanımı
ile gündeme gelen esas konu yalıtım kalınlıklarının artık bütüncül bir yaklaşıma getirilmesidir,
zira ısı pompalarının performansı dolayısı ile tasarım boyutlarını ve işletme giderlerini etkileyen

Şekil 28 [10]
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COP değerinin yalıtım kalınlığına bağlı olmasıdır.
Aşağıdaki eşitlikler bunu göstermektedir. Yalıtım
kalınlaştıkça ısıtma veya soğutma yükü, Q azalmakta bu da ısıtıcı veya soğutucu cihazın besleme
sıcaklığını azaltacak (kışın) veya arttıracaktır (yazın). Sonuç olarak da COP değeri yükselecektir. Bu
ilişkinin artık göz önünde tutulması gerekir. Soğutmada aynı ilişki diğer soğutma grupları için de
geçerlidir. Sonuç olarak optimum yalıtım kalınlığı
t, aşağıdaki eşitlik takımından ve ısıl tasarrufa ek
olarak ısı pompası yatırım ve işletim kazançlarından bulunmalıdır.
COP = a − b|Tf − TR|

(8)

Q = U|Ti − To| = c|Tf − Ti|n

(9)

U = d + 1/t

(10)

Şekil 29. Isı yalıtım kalınlığının (t) bütüncül
optimizasyonu

4. SONUÇLAR ve TARTIŞMA

larına bağlı olarak ek CO2 salımlarına neden olmaktadır ve bu nitelik kayıplarının (ekserji yıkım)
geri dönüş imkânı bulunmamaktadır [3]. Bu kapsamda REMM Modeli geliştirilmiş olup bu makalede yer alan 3 ve 4 sayılı eşitlikler bu modelin bir
ürünüdür. Tüm sektörlerdeki cihaz ve sistemlerde
Akılcı Ekserji Verimi’nin ψR ve buna bağlı olarak
COPEX katsayısının 1 değerine yakınsaması gerekmektedir. Tüm bu gereklere karşın, ASHRAE
standardı olsun, TSE standardı olsun, ısı geri kazanım cihazları gibi tüm ilişkin deney ve değerlendirme standartlarının hepsi Termodinamiğin
Birinci Yasası’nı esas alır. Bu yaklaşımın yetersiz
olduğu, aslında bu cihazların katma değer ve çevre
bağlamında katkı koyamadıkları bu çalışmada bir
kez daha vurgulanmaktadır. O halde amaç ekserji
yıkımlarının dolayısı ile çevresel zararların en aza
indirgenmesi olmalıdır. Diğer yandan uluslararası
boyutlarda iyi niyetli fakat yanlış uygulamalara da
rastlanmaktadır. Örneğin Paris kentindeki fotoelektrik gözelerle kaplanmış cam küre yapıda amaç
güneş enerjisinden en üst düzeyde yararlanmaktır.
Ama uygulama tam tersinedir. Her şeyden önce iyi
bir fikir gibi gözüken güneş takip sisteminde tüketilen elektrik enerjisi (tahrik motorlarında) üretilen
elektrik enerjisinden fazla olabilmektedir. Diğer
yandan küresel geometri güneş ışınımlarından
en çok yararlanan bir geometri değildir. Daha da
ötesi, alüminyum doğrama ve cam en çok gömülü
enerji, ekserji ve CO2 içermektedir. Bunların üretilen güneş enerjili elektrikten geri ödenmesi çok
zordur. Tipik geri ödeme süreleri Şekil 31’de [4] de
gösterilmiştir.

Enerjinin niceliği yanı sıra niteliğinin de (ekserji)
olduğu ve arz ve talep arasındaki dengede sadece
enerji niceliğinin değil niteliğinin de önemli hatta
daha önemli olduğu bu çalışma bir kez daha göstermiştir.
Binalarda ısı yalıtımından, binalarda ve sanayide
ısı kazanımına, beraber ısı ve güç sistemlerinden
ısı pompalarına ve havalimanlarına kadar birçok
konudaki “verimli” uygulamaların aslında ülke
ekonomisine, enerji bilançomuza ve cari açığımıza makro düzeydeki olumlu katkıları ya eksi ya
da marjinaldir. Bu nedenledir ki sadece ülkemizde
değil tüm dünyada CO2 salımları ile sürdürülebilir
kalkınma arasında ayrışım (decoupling) bir türlü
gerçekleşememektedir (Şekil 1). Enerjinin niteliğindeki arz ve talep dengesizlikleri ekserji yıkım-
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Şekil 30. Paris kentindeki cam küre yapıda güneş
takipli enerji sistemi
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Şekil 31. Umulmayan geri ödeme süreleri (örnek çalışma) [Novisad]

Şekil 32. Hidrojen evi ve hidrojen arabası

Bu gibi uygulamaların yanı sıra fütürist gibi gözüken ama aslında çok akılcı ve CO2 salımlarını
büyük ölçüde azaltıcı tasarımlar da mevcuttur.
Bunlardan birisi sıfıra-yakın ekserjili (near-Zero
Exergy Building: nZEXB) hidrojen evi ve hidrojen
arabasıdır.
Söz açılmışken, elektrikli arabalar son günlerin en
trend konusudur. Ama batarya ağırlığının düz yolda, ivmelenmelerde, yol-tekerlek arası sürtünme
kayıplarında, yokuş tırmanmada, durmalarda ortaya çıkan enerji kayıplarını sorgulamamaktadır.
Enerji geri kazanımı frenlerde bulunsa da bunun
net verimi en fazla %50 olup, örneğin yokuş çıkarken batarya ağırlığına karşılık gelen potansiyel
enerji gideri, aynı yokuşu inerken tam olarak geri
kazanılamamaktadır. En önemli sorun ise batarya-

ların şarjında tüketilen elektrik gücü nereden gelmektedir. Türkiye’de tüm hidrolik ve az da olsa yenilenebilir enerji kaynaklarında üretilen güç dâhil
olmak üzere, net üretim, nakil ve benzeri kayıplar
(kayıp kaçak hariç) göz önünde tutulduğunda net
verim %50’yi geçmemektedir. Bu nedenle elektrikli arabaların birincil enerji kayıpları benzinli
ve tüp gazlı arabalardan çok da farklı değildir. “Sıfır-Emisyonlu” (sıfır-salımlı denilmek isteniyor)
diye adlandırılan bu arabaların egzozları yoktur ve
şehirleri kirletmez ama termik santral kurulu güç
orantılı olarak makro düzeyde CO2 salımlarından
sorumludurlar. Kaldı ki güneş enerjili şarj edildiklerinde ekserji akılcılığı açısından sorulacak yeni
soru bu gücün toplu taşımada kullanılması daha mı
yerinde olur sorusudur [11].
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Şekil 33. Elektrikli araba dinamiğinde batarya külfeti [Rapor]

Tüm bu nedenlerle ve örneklerde görüldüğü üzere,
eğer küresel ısınmayı gerçekten azaltmak istiyorsak Termodinamiğin İkinci Yasası’na sıkı sıkıya
sarılmalıyız. Ekserjik yaklaşım bir akademik hayal
değil gerçektir.

SİMGELER
BEO
COP
COPEX
E
EX
h
OF
Q
P
T
t
V

Birincil Enerji Oranı
Tesir Katsayısı (ITK)
Ekserji Tabanlı Tesir Katsayısı
Elektrik Gücü, kW
Ekserji, kW
Baca Yüksekliği, m
Amaç Fonksiyonu
Isıl Güç, kW
Basınç Kaybı, Pa
Sıcaklık, K
Yalıtım Kalınlığı, m
Debi, m3/h

Semboller
ψR
Akılcı Ekserji Yönetim Verimi
ε
Birim Ekserji, W/W
ΔE (PHVAC) Klima ve Ön Isıtma/Soğutma için
Sarf Edilen Güç, kW
ρ veya γ
Yoğunluk, kg/m3
ΔCO2
Önlenebilir CO2 Salımı, kg CO2/kW-h
ΔP
Basınç Farkı, Pa
U
Yalıtılan Duvarların U değeri
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Alt Simgeler
arz, sup
cp
dem, talep
des
E
gf
H
in
f
m
o
R
ref
yıkım

Ekserji Arzı
Pompa
Ekserji Talebi
Yıkım
Elektrik
Baca Gazı Çekiş Fanı
Isı
Kapalı Ortam
Akışkan
Elektrik Motoru Yüzeyi
Dış Ortam (Hava)
Isı Geri Kazanımından Çıkış
Referans (Çevre)
Ekserji Yıkımı

Kısaltmalar
AB
Avrupa Birliği (EU)
ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers, Inc.
HVAC Isıtma, Klima ve Havalandırma (Heating, Ventilating, and Air-Conditioning)
NASA
National Aeronautics and Space Agency
REMM Rational Exergy Management Model
ORC
Organic Rankine Cycle
OZG
Ozon-Zararlı Gaz
REMM Rational Exergy Management Model
TS
Türk Standardı
VRF
Variable Refrigerant Flow
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kullanılan yeni teknolojiler (lazer nokta bulut teknolojisi, dronelar vb. gibi) de bildiride aktarılacaktır. Tasarımcılar geçtiğimiz zaman içinde kâğıt üstünde çizgilerle tasarımlarını ifade ederken daha
sonraları dijitalleşmenin başında bilgisayar ortamında semboller ve bloklar kullanarak tasarımlarını gerçekleştirmeye başladılar. Günümüzde ise artık üç boyutlu ortamda, gerçekteki objelerin sanal
ortamda çeşitli bilgilerle donatılmış haliyle tasarımlarını sunmakta, bir nevi inşaatı sanal ortamda
gerçekleştirmektedir. Özellikle bu sanal inşaatlarda mekanik tesisat ekipmanları ve parçaları içlerine yüklenen bilgiler sayesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bunun yanında yapılan tasarımların sahada kontrollük işlerinin dijitalleşme ile birlikte ne şekilde yapıldığı ve yapılacağı, olumlu olumsuz
yansımaları, geliştirilmesi gereken noktaları proje yönetimi açısından incelenecektir.
Son bölümde ise tasarımcıların gelişen teknolojilerden ne beklediği, daha iyi daha verimli tasarım
için nelere ihtiyaç duydukları incelenecek olup belki de gelişen teknoloji sayesinde tasarımcıların
elde edecekleri geri dönüş ve bildirimler sayesinde ülkemiz adına daha faydalı projalerin ortaya
çıkabileceğine değinilecektir.
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Effects of Digitalization on Mechanical
Installation and Future of Digitalization
ABSTRACT

Digitalization, as in all areas of our lives, has a positive effect on mechanical installations, especially in the field of design. Effects of digitalization on mechanical installation; Before the digitalization,
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virtual environment in a virtual environment by presenting their designs in a virtual environment.
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and important place thanks to the information loaded into them. In addition, the design of the works
done in the field and how to do with the digitalization, positive negative reflections, the points to be
developed in terms of project management will be examined.
In the last chapter, it will be examined what the designers expect from developing technologies, what
they need for better and more efficient design and perhaps the technology that will get more useful
projects in the name of our country due to the feedback and notifications that will be obtained by
the designers.
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ARAŞTIRMA MAKALESİ
1. GİRİŞ
Mekanik tesisat, inşaat işlerinde makina mühendisliğinin etkinlik alanına giren işlerin tümüne verilen addır. Bu işler mekanik işler veya tesisat işleri
olarak da adlandırılır. [1]
Mekanik tesisat, her zaman insan vücudundaki kan
dolaşım sistemine benzetilmiştir ve bu benzetme
son derece doğru bir benzetmedir. Bu gördüğümüz
binaların en önemli sistemi, onların yaşam kaynağı
mekanik tesisattır. Bu alanda geçmişten günümüze bir çok yenilik meydana gelmiştir, kuşkusuz bu
değişikliklerin en büyüğü dijitalleşme ile meydana
gelmiştir ve hâla devam etmektedir.
Teknoloji kullanımı ile birlikte mekanik tesisat alanında da zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamak mümkündür.

2. DİJİTALLEŞMEDEN ÖNCE MEKANİK
TESİSAT
Dijitalleşmenin hayatımıza girmesinden önce inşaat yapımı için önemli bir yer tutan mekanik tesisat
alanında mühendisler el ile, kâğıt üzerine çizim
yapmakta ve müşterilerine bu şekilde sunmakta
idi. Bu durumun kendine özgü avantajları ve dez
avantajları vardı. O zamanlar tasarım ofislerinin
vazgeçilmezleri rapido çizim kalemleri, çizim masaları, şablonlar, eskiz ve aydınger kâğıtlar, çeşitli
cetveller, gönyeler, T cetvelleri ve jiletlerden oluşuyordu.
Tabii bu durumun getirdiği dezavantajlar da vardı.
Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:
1.

2.

3.

4.

Uzun sürmesi. Hesap ve çizimlerin el ile yapılmasından kaynaklı tasarımın çok uzun sürmesi.
Hesapta bir hata yapılırsa hata yapılan noktayı
bulmanın zorluğu ve onu düzeltmek için harcanacak olan zamanın fazlalığı.
Çizimde yapılan bir hata sonrası jilet ile kazımak ve bu kazıma sırasında kâğıdın yırtılmamasını sağlama gerekliliği.
Benzer çizimleri kopyalayamamak.

Bunun yanı sıra ekipman çizimleri için şablonlar
kullanılıyordu ve bu şablonların gerekli mesafe bırakılarak yerleştirilmesi ile mekanik odaların çizimine geçiliyordu. Tabi bu noktada ne kadar detaylı
çizimler oluşsa da ister istemez gözden kaçan noktaların oluşma riski çok fazla idi.

Tasarım ofislerinde durum bu şekildeyken inşaat
sahasında ise kontrollük tamamen kâğıt üzerinde
ve metreler ile yapılabiliyordu. Bunun yanında yapılacak işlerin programları da kâğıt üstünde planlanıyordu. Belki de şu tespiti yapmak yanlış olmaz,
o zamanlar proje müellifleri TUS anlamında da
sahada idiler. Bu durum avantaj yaratmaktaydı.
Proje müellifinin direk sahada olması herhangi bir
değişiklik olması gereken durumlarda yine proje
müellifi onayı ile sağlanmakta idi.

3. DİJİTALLEŞMEYE GEÇİŞTE
MEKANİK TESİSAT
3.1. Tasarımda Dijitalleşme
Dijitalleşmenin başlangıcını, meslek alanımız için
bilgisayar teknolojisine geçiş olarak gösterebiliriz.
2D boyutlu proje çizim araçlarının hayatımıza girmesi yaklaşık 1990’lar denebilir. Fakat öncesinde
bilgisayara destekli tasarım (Computer Aided Design) nasıl gelişti kısaca bahsetmek gerekir:
“Dr. Patrick J. Hanratty 1957 yılında ilk ticari
CAM (Bilgisayar Destekli İşleme) programını geliştirdi. Bu ilk CNC ticari programlama dili olan
Pronto’da geliştirilen sayısal kontrol (NC) işleme
yazılımıydı. Hanratty, CAD/CAM’ın babası olarak
kabul edilir; çünkü Hanratty sayesinde bu iki branş
(imalat ve bilgisayar) biraz yavaş işlese de birlikte
çalışmaya başlamıştır.
Bir grafik arayüze sahip olan ilk CAD yazılımı,
Ivan Sutherland tarafından 1963 yılında geliştirilen Sketchpad idi. Sketchpad, kullanıcının ekranla,
çizim için kullanılan bir kalemle ve kullanıcının
parametreleri ve kısıtlamaları girmesine izin veren bir dizi düğme ile grafiksel olarak etkileşimde
bulunabildiği bir programdı. Sutherland’in doktora
tezi ile ortaya koymuş olduğu fikirleri ticari olarak
yaşam şansı bulmamasına rağmen; gelecek nesil
CAD gelişimleri için son derece etkili olmuştur.
Birinci nesil CAD yazılım sistemleri, bir imalatçının bünyesinde çalışan Bilgi Teknolojileri BT “IT”
grubunun geliştirdiği 2 boyutlu 2B “2D” çizim uygulamalarıydı ve öncelikli olarak tekrarlanan çizim
görevlerini otomatikleştirmeyi amaçladı. 1960’lı
yıllarda, Hanratty, General Motors Research için
çalışırken DAC ismi verilen CAD sistemini geliştirdi. Daha sonra Ford (PDGS-1967), McDonnellDouglas (CADD-966) gibi diğer şirketler ve bundan
çok daha sonraları birçok kişi onu takip etti.
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1970’lerde 2 boyuttan 2B “2D” 3 boyuta 3B “3D”
geçiş başladı. Fransız Havacılık Şirketi Avions
Marcel Dassault, Lockheed Martin’den bir kaynak
kodu lisansı satın aldıktan sonra CATIA’yı geliştirdi. CATIA hala günümüzde uzay, otomotiv ve
gemi inşa sanayilerinde lider bir yazılımdır. On
yılın en önemli araştırma tezlerinden biri de K.
Vesprille’in (Syracuse Üniversitesi’nde) 1975’de
doktora tezi olan “Karmaşık 3 boyutlu 3B “3D”
Modelleme Üzerinde B-Spline Yaklaşım Formunun Bilgisayar Destekli Tasarım Uygulamaları”
idi. Bu on yılın sonundan itibaren mimarların CAD
pazarı isimli kitaplardan ilki ortaya çıktı. 1977’de
William J. Mitchell’in “Bilgisayar Destekli Mimari
Tasarım” CAD’in mimarlara pazarlandığına dair
bir ipucu olarak piyasaya sürüldü; fakat CAD’in
mimarlar tarafından yaygın olarak benimsenmesi
uzun yıllar sonra olacaktı.
1980’lerde CATIA, Pro/Engineer, Unigraphics ve
I-DEA lider CAD yazılım paketleri haline geldi.
Hepsi endüstriyel üretimdeki temel işleriyle (bu
nedenle bazen CAD yerine CAE sistemleri olarak
anılacaktır) ve ana donanım platformları UNIX
olan güçlü 3 boyutlu 3B “3D” modelleme yazılımı
sistemleriydiler. İki boyut 2B “2D” ve PC platformunda Autodesk, AutoCAD ile pazar payı kazanıyordu.

nında hesaplama programları 1990’lı yıllardan
sonra artış göstermiş ve 2000’li yıllarda yaygın
kullanılır hale gelmiştir.
Çizimlerin bilgisayar destekli olmasıyla birlikte
bazı avantajlar ortaya çıktı. Bu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

1990’lı yıllarda PC patlaması oldu ve bununla
birlikte yeni bir oyuncu yükseldi. Autodesk, AutoCAD sürüm 1’in 1982’de piyasaya sürülmesinden bu yana kişisel bilgisayar “PC” platformuna
odaklanıyordu. ACIS 3D Kernel lisanslaması Autodesk’in 1993 yılında AutoCAD’in 13 sürümünde
piyasaya sürülmesine izin verdi. Böylece AutoCAD ilk kez 3 boyutlu 3B “3D” katı modelleme
yeteneğine sahip oldu. AutoCAD yaygınlaşıyordu;
ancak Bentley Microstation gibi diğer paketler kısa
süre orta fiyat pazarında AutoCAD’in güçlü rakipleriydi. CAD’in mimari ofisler tarafından yaygın
olarak benimsenmesi yavaş yavaş gerçekleşti ve
kısa sürede egemen bir trend haline geldi.” [2]

9.

Yukarıda bahsedildiği gibi 1982 yılında şu an çok
popüler olan ve tüm dünyayı etkisi altına almış
olan çizim programı AutoCAD ilk sürümünü yayınladı. Yaygınlaşması 90’lı yıllar olsa da inşaat
tasarımlarında bu tarihlerden sonra kullanılır hale
geldiğini söyleyebiliriz.

3.

Tabii bu dönemde bir yandan da hesaplama programları gelişmiştir. Özellikle mekanik tesisat ala-
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Çizimlerin geçmişe göre daha hızlı yapılması.
Hata yapılsa bile düzeltmenin geçmişe göre
daha kolay olması. Bilgisayar üzerinden silmek ve yeniden çizmek tabi ki kâğıt üstünde
kazımaya göre çok daha kolay.
Ekipmanlar için eskiden kullanılan şablon
etrafından çizmek yerine bilgisayar üstünde
önceden oluşturulan objeler veya bloklar kullanılmaya başlandı.
Birbiri ile aynı olan kat veya mahallerde kopyalamak proje çiziminin hızlanmasını sağladı.
Ortaya çıkan hesap programları eskiden el ve
hesap makinesi ile yapılan işlemleri yapar hale
geldi.
Hesaplama ve çizim tarafında tasarımı kontrol
etmek ve hatayı bulmak daha kolay hale geldi.
Daha az kişi ile daha hızlı proje üretilmesi sağlanabildi.
Mekanik tesisatın kendi alt dalları (yangın,
havalandırma, temiz su ve ısıtma tesisatı vb.)
ile süperpoze planlarını oluşturmak çok daha
kolaylaştı.
Mekanik tesisatın diğer disiplinlerle süperpozelerin oluşturulması daha kolay şekilde gerçekleşmeye başladı.

Fakat bu avantajlarının yanı sıra bazı dezavantajlar
da ortaya çıktı. Bu dezavantajları sıralamak gerekirse:
1.

2.

4.

Bilgisayar hesaplama programlarına girilen
verilerin eksik veya yanlış olması ile birlikte
çok farklı sonuçların ortaya çıkması riski söz
konusudur.
Bir mahalden başka mahale kopyalama yaparak taşınan hatların belli yerlerinde değişiklik
yapmak gerektiğinde bunların unutulabilmesi
riski.
Geçmişe göre daha kolay hata bulunabilmesine rağmen, birlikte silmenin ve değiştirmenin
çok daha kolay olmasının rahatlığı ile daha
fazla hata yapma riskinin oluşması.
Eskiye nazaran daha kolay alternatif üretilebilme şansı olmasından dolayı müşterinin çok
daha rahat bir şekilde, projenin farklı aşamalarında revizyonlar talep edebilmesi.

Bütün avantaj ve dezavantajlar göz önüne alındı-
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ğında bu alandaki gelişmeler proje müellifleri daha
kısa sürede sonuca ulaşıp projelerini müşterilerine
ulaştırmasını sağlamıştır. İlginç olan nokta, daha
kısa sürede projelerin teslim edilmesi ile birlikte
maalesef sektör içinde daha değersiz konuma gelmiş ve insanların daha basit görmesine yol açmıştır. Her geçen gün de bu anlamda değer kaybı devam etmektedir.
Mevcut yapılarda restorasyon yapılması sırasında da dijitalleşmenin devreye girmesi ile birlikte
avantajlar hissedilmeye başlanmıştır. Dijital fotoğraf makinaları sayesinde çok fazla sayıda fotoğraf
çekmenin mümkün hale gelmesiyle her şey fotoğraflanabilir ve kayıt altına alınabilir hale gelmiştir.
Lazer metrelerin yardımı ile yapılan ölçümlerde
çok daha detaylı ve doğruluk oranı yüksektir. Bu
sayede fotoğraflar ve ölçülerin doğruluğu ile mevcut binalar bilgisayar ortamına aktarıp ve o noktada gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra projeler
oluşturuluyordu ve bu sayede yeni çalışmalar daha
doğru veriler ışığında gerçekleşebiliyordu.

3.2. Uygulamada Dijitalleşme
Uygulama alanında dijitalleşmede özellikle kullanılan ekipmanlar ve yöntemlerle birlikte yapılan
işlerin doğruluğunun kontrolü ve belli bir programa uygun yapılmasını sağlamak, işlerin sürelerini
takip etmek çok daha kolay hale gelmiştir.
Bugünkü haliyle proje yönetiminin geçmişi çok
eski olmamakla birlikte bazı çevreler Mısır piramitleri ve Çin Seddi’nin yapımının önemli birer
proje olduğu görüşündedir. Ancak, proje yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri askeri kuvvetleri tarafından atom bombasının geliştirildiği 1941
yılında tasarlanan Manhattan Projesi ile başladığı
kanısı daha yaygındır.
Modern proje yönetimi teknikleri, 19. yüzyılın sonlarında karmaşıklaşan iş yaşamı ile birlikte şekillenen ve gelişen yönetim ilkelerinin evrimleşmesi ile
elde edilmiştir. Özellikle o yıllarda gerçekleştirilen
büyük ölçekli devlet projeleri proje yönetimi tekniklerinin gelişmesinde itici güç olmuştur.
Kelime kökenine baktığımızda ‘proje’ Latince
‘pro’ ve ‘jectum’ kelimelerinin birleşmesinden oluşur. ‘Pro’ ön, ileri gibi anlamlara gelirken, ‘jectum’
ise fırlatmak, çıkarmak anlamlarına gelir. ‘Projectum’ ileriye doğru fırlatma, çıkarma anlamlarını
taşır. Yönetim ise Türkçe’de ‘yön’ ve ‘etmek’ ke-

limelerinin birleşiminden, yön göstermek, hedef
göstermek temel anlamlarından gelir. Bu çerçevede ‘proje yönetimi’ ileride yapılacak işin yönünün
ve hedeflerinin belirlenmesi, izlenmesi ve kontrolünü içerir. Akademik yaklaşımla ‘bir kez yapılan,
zamanla kısıtlı, hedefi olan, özgün işlerin tanımlanması, planlanması, uygulanması, izlenmesi ve
kontrolü süreci “proje yönetimi” olarak tanımlanmaktadır.
Proje yönetimi ile ilgili ilk bilimsel çalışma 1900’lü
yılların başında Frederick Taylor (1856-1915) tarafından gerçekleştirilmiştir. Taylor, yönetim tekniklerinin bilimsel olarak analiz edilebileceğini ve geliştirilebileceğini göstererek yönetim anlayışında
yeni bir sayfa açmıştır. Taylor’un çalışmalarından
önce verimliliği artırmanın tek yolu işçilerin daha
uzun saatler boyunca daha sıkı çalıştırılmasıydı.
Taylor, iş süreçlerinin bileşenlerini tek tek analiz
ederek, iş planlamasını daha verimli hale getirmiştir.
Bilimsel yönetim akımının öncülerinden biri olan
Henry L. Gantt (1917), bugün yaygın biçimde uygulanan proje izleme ve değerlendirme yöntemlerinden olan PERT (Program Evaluation and Review Techniques) ve CPM (Critical Path Method) in
esasını oluşturan “Gantt Şemaları”nı (grafikleri,
çizelgeleri) geliştirmiştir. Bu grafikler sayesinde
proje takvimini oluşturmada büyük kolaylıklar
sağlanmış, bilgisayarın da devreye girmesiyle birlikte, proje mühendislerinin işi iyice kolaylaşmış
ve iş takibi hızlıca yapılır olmuştur.
Proje kapsamındaki faaliyetlerin tamamlanma
zamanlarını dikkate alarak projenin takibini kolaylaştıran tekniklerden olan PERT (ilk kez 1958
yılında Amerikan ordusunda Polaris denizaltı füzelerinin yapımı projesinde kullanıldı) ve CPM ile
birlikte karmaşık projelerin en geç tamamlanma
zamanlarının hesaplanabilmesi, projenin daha erken zamanda tamamlanması istendiğinde yeni düzenlenemelerin yapılmasına imkân vermesi proje
yöneticilerinin, projenin akışı üzerindeki kontrollerinin artmasına yardımcı oldu. [3]
Kullanılan proje yöntemi programları ile her bir
adımı, her bir disiplin altında yer alan maddeleri,
imalatları önceden planlamak sayesinde bütçede ve
zamanda tasarruf sağlanabilmektedir. Teknolojinin
gelişmesi ile birlikte proje alanındaki güncellemelerin çokluğu gibi sahada uygulama sırasında da
her ekibe ihtiyaçları olan projeler verilebilmekte ve
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yine yapılan bir değişiklik sonrası çok hızlı bir şekilde güncellenen yeni projelerin sahaya ulaşması
sağlanmaktadır. Ve inşaat devam ederken yapılan
planlamalarda hesapta olmayan durumlar, çeşitli
zorluklardan dolayı işlerin yavaşlaması veya zamanında gerçekleşememesine karşılık, yeni planlama bu aracı programlar sayesinde hızlı bir şekilde revize edilebilmektedir. Sahada karşılaşılan
problemlerde yerinde ölçüler alınarak bilgisayar
üzerinde projeler güncellenip saha ile paylaşılabilmektedir. Bu avantajların yanı sıra tasarım tarafında olduğu gibi dezavantajlar da içermektedir.
Yapılan çok sık güncellemeler sırasında sahadaki
projelerin güncelliğinden hiç kimse emin olamamaktadır. Hatta disiplin bazlı revizyonlardan sonra
sahada çakışmalar artmakta ve her disiplinin elinde son projeler bulunmamaktadır. Çok fazla çıktı
olması sebebiyle işin en sonunda güncel as-build
projelerini oluşturamamakla birlikte sahada alınan
ekipmanların nereden alındığı veya garanti belgelerinin düzgün arşivlenmesinin de sağlanamadığı
durumlar olmaktadır.
Dijitalleşmeden bağımsız olarak şantiyelerde başka problemler de var, bunlar alınan malzemelerin
takiplerinin yapılması, alındıkları yerlerin ve gerekli kontak bilgilerin kayıt edilememesi işletme
sırasında bunların bulunmasını oldukça zor hale
getirmektedir.

4. DİJİTALLEŞMENİN İLERLEMESİNDE
MEKANİK TESİSAT
Günümüzde dijitalleşme, özellikle 2000’li yıllardan sonra üstel olarak büyümekte ve bu da her
alanda ilerlemenin çok hızlı gerçekleşmesini sağlamaktadır. Belki bundan onlarca sene önce hayal edemediğimiz şeylerin son birkaç yıl içinde
gerçekleştiğine şahitlik etmekteyiz. Cebimizdeki
telefonların işlemcilerinin bile geçmişteki bir çok
bilgisayardan daha kuvvetli olduğunu söylemek
yanlış olmaz. Teknoloji bu kadar hızlı ilerlerken
tabi ki inşaat alanında da daha çok kullanılır hale
geldi. Ama bunun yanında şunu da belirtmek gerekir ki teknoloji ve dijitalleşme en az inşaat sektöründe gözükmektedir, bunun için bundan yıllar
önceki bir inşaat alanı fotoğrafı ile bugünkü inşaat
alanı fotoğraflarına bakmak yeterlidir. Bu açıdan
bakınca bizim de teknolojiyi inşaat sektörü içine
daha fazla katmamız gerektiği aşikârdır.

4.1. Tasarım Alanındaki Gelişmeler
Tasarımda CAD’den (Bilgisayar Destekli Tasarım) BIM (Building Information Modelling) yani
bina bilgi modellemesi sistemlerine geçiş yaşanmaktadır. Bina bilgi modelleme sistemi, binanın
konsept tasarımından yıkılıncaya kadarki bütün
aşamalarının işlenmesini kapsamaktadır. BIM asla
bir program değildir, çeşitli programların aracı-

Şekil 1
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lık ettiği, her disiplini barındıran ve tasarımcıdan
yükleniciye, satışçıya hatta ve hatta binanın işleticisine kadar herkesi kapsayan bir sistemdir. Bu
yeni sistemle birlikte artık binalar ilk önce sanal
ortamda inşaa edilmektedir. Sanal ortamda binaların inşaa edilmesi sayesinde sahada karşılaşılacak
sorunlar daha önceden tespit edilmekte ve buna
göre tasarım değişmektedir. BIM sistemine geçilmeden yapılan inşaatlarda, inşaatın devam ettiği
sırada karşılaşılan sorunlar düzeltilene kadar inşaatın durmasından dolayı harcanan ek maliyetler ve
bazen de yapılmış olan imalatların yıkılıp tekrardan yapılmasından dolayı ek maliyetler ortaya çıkmaktadır. O yüzden BIM sistemleri ile yapılacak
olan inşaatlarda bu tür çakışmalar ve problemler
sanal inşaatta, tasarım aşamasında saptanacak ve
düzeltilecektir. Dolayısıyla herhangi bir ek maliyet
gelmesi engellenecektir. Tasarım sırasında yapılan
hesaplar da artık çok daha fazla gerçekçi sonuçlar
vermekte ve binanın yaşam süresi boyunca veyahut
yıllık bazda simülasyonlar yapılıp binanın şekline,
kullanılacak malzemelerine, cihaz seçimine kadar
bir sürü konuda daha az enerji sarfiyatı olan yapılar elde etmemize yardımcı olmaktadır. (Şekil 1)
BIM sistemleri ile tasarlanan projeler bilgisayar ortamına geçirilirken 3 boyutlu atılması ile birlikte
süperpozeler de son derece gerçekçi 3 boyut düzleminde yapılabilmektedir. Çakışma kontrolleri ile
de tasarımcıların farkında olamadıkları hataları da
program kontrol edip bildirmektedir. Hatta bazı
programlarda tasarımcının ayarlayacağı mesafeler
ve toleranslar içinde de çakışma kontrolü sağlanmaktadır. Bu sayede yeterli bakım mesafesi veya
yan yana belli mesafeler aralığında olmaması gereken hatların kontrolü de sağlanabilmektedir.
Türkiye’de BIM konusunda çok fazla kafa karışıklığı mevcuttur. Özellikle 3D bir projenin BIM
olarak değerlendirilmesi en sık görülen yanlıştır.
Halbuki bina bilgi modellemesi olarak tanımlanan
bu sistemde en önemli kısımlardan birisinin işlenmiş bilgiler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece 3 boyutlu ortama atılan çizim, koordinasyon
anlamında bir fayda sağlasa da bize hiçbir ekstra
bilgi veremeyip, inşaat ve özellikle binanın yaşam
aşamasında çok fazla yardımcı olmayacaktır. Bina
sahibi ve yatırımcının da ne istediğini önceden belirlemesi gerekmektedir. Bu konuda danışmanların
yönlendirmesi çok önemlidir ve doğru bir destek
sunularak yatırımcının nelere ihtiyaç olduğu tespit
edilmeli buna göre bir yol planı hazırlanmalıdır.

Yatırımcı tasarım ihalesine çıktığında, ne talep
etmesi gerektiğine hâkim olmalıdır. Tasarımı alan
firma veya yatırımcının danışmanlarının BIM uygulama planı hazırlaması gerekmektedir. Bu hazırlanacak olan BIM uygulama planı ile birlikte
kimin ne iş yapacağı, sonuç olarak ne elde edileceği ortaya konmuş olacaktır. Bunun yanında belirlenmesi gereken bir diğer nokta da hangi ürünleri hangi detay seviyesinde görmek istediğinizdir.
Bu konuda Türkiye göreceli olarak ilerlemektedir.
Bütün bu karmaşaları ortadan kaldırmak için bir
standarda ihtiyaç vardır. Bu standart çalışmaları,
buildingsmart, Türkiye’de başlamış durumdadır
ve bu konuda bir standart yayınlanacaktır. Tabi bu
konuda ülkemizin ulusal çıkarları da gözetilerek
bu standardın yazılması veya Türkçe’ye çevrilmesi gerekmektedir. Bu standardın hazırlanması
ve sunulmasıyla birlikte ülkemiz adına büyük bir
yol alınacaktır. Bununla birlikte bina kodlarının
da hazırlanması ve yayınlanması, tasarlanacak
bina modellerinde ve uygulama sırasında bir düzen sağlayacak en büyük etken olacağını söylemek
mümkün. Bu konuda da TMMOB düzeyinde bir
çalışmanın da başlamış olması sevindiricidir. Bu
çalışmanın da tamamlanıp yayınlanması ile birlikte inşaat süreçlerinin çok daha standart bir kaliteye
ulaşacağını düşünebiliriz.
BIM konusunda en sık karşılaşılan sıkıntılardan
bir diğeri ise insanların programı iyi kullandıkları
zaman mühendisliğe ihtiyaç duymayacakları yanılgısı. Programın yaptığı hesap ve önerdiği bazı
rotalarla tasarımları doğru bir şekilde gerçekleştireceklerini düşünmektedirler. Maalesef bu durum
doğru olmamakla birlikte tasarım için her zamanki
gibi bilgi beceri ve tecrübe gerekmektedir. Programlar sonuç olarak sizin çizdiğiniz yönde ilerlemektedir. Aynı şey simülasyon programları için de
geçerlidir. Sizin verdiğiniz veriler ne kadar doğru
olur ise o kadar gerçekçi doğru sonuçlar alabilirsiniz. Fakat sizler gereksiz veya yanlış veriler ile
simülasyonu çalıştırırsanız maalesef alacağınız sonuçlar da yanlış olacaktır.
Bu noktada ‘dijital ikiz’ kavramından da söz etmek
gerekir. (Şekil 2) “Dijital ikiz, fiziksel bir ürünün
sanal kopyası olarak ele alınabilir. Yani gerçek bir
nesnenin sanal dünyada anlık olarak kopyasının
tutulmasıdır. Ürüne bağlanan sensörler ile veriler
toplanarak sanal ikizine gönderilmekte ve aradaki
etkileşim sayesinde ürünün performansında iyileştirme yapılabilmektedir.” [4] O zaman dijital
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ikizi; ürünün gerçek fiziksel dünyadaki davranışlarını sergileyen sanal bir kopyasıdır şeklinde
tanımlamamız mümkündür. “Dijital ikiz kavramı
ilk olarak 2002’de Dr. Michael Grieves tarafından
NASA’nın eşleme teknolojisi sonucunda ortaya
atılmıştır. 2002’den bu yana var olsa da IoT (Nesnelerin İnterneti) ile birlikte daha etkili hale gelmiştir. Bugün bu etki öylesine önemlidir ki, Gartner’ın
2017’de 10 stratejik teknoloji trendi listesinde yer
almaktadır.” [5] Nesnelerin İnterneti kavramını da
bu noktada açıklamak gerekirse, Nesnelerin İnterneti (IoT), bir cihazın internet üzerinden iletişim
ve etkileşim kurmasını sağlayan teknolojiyle bütünleşik olduğunu ifade eder. Böylece söz konusu varlığın uzaktan izlenmesi ve kontrol edilmesi
mümkün olur. Peki, mekanik tesisatta önemi nedir? BIM sistemi ile modellenmiş binaların şantiye
sırasında da modelin güncel hale getirilmesi ve gerekli yerlerde sensörlerle desteklenip hazırlanacak
olan dijital ikizinin, işletme sırasında birçok noktada faydalı olacağı aşikârdır. Tesisin işletme yönetimini yapan firmalar ellerindeki verilerle durum
değerlendirmesi yapmak bir yana aynı zamanda
hangi sistemleri uygularlarsa veya değişiklik yaparlarsa ne kadar tasarruf elde edebileceklerini bu
dijital ikizin üstünde yapacakları simülasyonlarla
görebileceklerdir. Bunun yanında bakım zamanlarında veya herhangi bir arıza anında dijital ikize
bakılarak, duvar içinde kalan boruların tam olarak rotası tespit edilerek çok daha az yer kırılarak
borulara ulaşmak mümkün olacaktır. Gelişmekte

olan yapay zeka teknolojisi ile birlikte dijital ikizin
bir başka faydası “predictive maintenance” yani
önleyici bakım olacaktır. Nesnelerin İnterneti’nin
bize getirmiş olduğu, binanın içinde mekanik tesisattaki hatlara, ekipmanlara, kısacası tüketimini
görmek istediğimiz her yere yerleştirmiş olduğumuz sensörlerin sayesinde yapay zeka, cihazların
tüketimlerini, çalışma saatlerini, yıpranma paylarını ve bir çok başka parametreyi göz önüne alarak cihazların olası bakım ihtiyaç zamanlarını ve
değişmesi gereken parçaları söyleyebilmekte, buna
göre yedek parça siparişi oluşturabilmektedir.
Buna da ‘önleyici bakım’ denmektedir.
Mevcut binaların restorasyon işlemlerinde ise sahadan röleve alma birkaç ekipman ve program
ile çok daha hızlı ve daha doğru şekilde gerçekleşebilmektedir. Özellikle günümüzde her alanda
kullanılan dronelar röleve almak açısından da işe
yaramaktadır. Belli başlı bazı programlar drone’un
uçuş rotalarını röleve için doğru şekilde ayarlanmasını sağlamaktadır. 3 farklı seviyede uçuşunu
sağlayan bu programlar binanın etrafında fotoğraf
ve video çekmesini sağlayarak daha sonra bilgisayarda program aracılığı ile bu görüntüleri birleştirerek modeli oluşturabilmektedir. Binanın içinde
ise daha çok tercih edilen yöntem 360 derece tarayabilen lazer yazıcılardır. Bu lazer yazıcılar belli
aralıklarla 3 ayak üstüne yerleştirilip, işin durumuna, beklentisine ve sahanın koşullarına göre çeşitli
dakikalarda ayarlanıp farklı kalitelerde elde edile-

Şekil 2
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bilen görüntüler ile yine çeşitli programlar aracılığı
ile nokta bulutları şeklinde bilgisayara mahallerin
ve binanın içini aktarabilmektedir. Farklı programlar kullanarak bu nokta bulutlarını da koordinatları
ile birlikte modellemek ve bina bilgi modellemesi
sistemleri programlarına aktarmak mümkündür.
Bu şekilde lazer metreler aracılığıyla insanların sahadan aldığı rölevelere göre daha kısa sürede daha
doğru bir şekilde mevcut binaları modellemek artık mümkündür.

4.2. Uygulama Alanındaki Gelişmeler
Uygulama alanında BIM sistemlerine geçiş ile
birlikte sahada güncellemeleri hızlı olarak almanın yanı sıra en günceli de almanın sağlanması
hedeflenmektedir. Çünkü bu sistemde hedef sahada proje çıktılarını, kâğıtları kullanmak değil tam
tersine telefon, tablet ve giyilebilir teknolojilerin
kullanılması hedeflenmektedir. Özellikle gelişen

teknolojilerle birlikte çeşitli hologram teknolojileri
ile projeyi sahada görerek imal etme şansını elde
edeceğiz. Yapılmış olan iş programları ile tasarlanan 3 boyutlu proje ve her parçanın birbiri ile eşleşmesi ile birlikte, değişen projelerde anında ilave
gelebilecek maliyet veya iş programının güncellenmesi geçmişe göre çok daha hızlanmaktadır. Sahada kullanılan tabletler sayesinde proje yönetim
anlamında da çeşitli uygulamalar ile birlikte gerçek koordinat sistemi ile sanal binanın koordinat
sistemi çakıştırılmakta, siz sahayı gezerken aynı
anda bulunduğunuz noktanın sanal binada neresi
olduğunu görmenizi, sanal binada yapılacak olan
işleri görmenizi ve nelerin doğru yapılıp nelerin
yapılmadığını görmenizi sağlamaktadır. Dolayısıyla günümüzde hazırlanan eksiklikler listesi
BIM sistemlerine geçişten sonra sanal ortamda
anlık olarak ve koordinatlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Tabletinizden bulunduğunuz

Şekil 3

Şekil 4
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noktada gördüğünüz bir hata veya eksikliği işaretlediğinizde sistem otomatik olarak o konudan kim
sorumluysa ona yapılacak iş olarak tanımlamakta,
bulunduğu noktayı işaret etmektedir. Bu sayede
herhangi bir eksikliğin atlanmasının da önüne geçilmektedir. Böylece inşaattaki eksiklikler hızlıca
kapatılmaktadır.
Proje yönetim kanadında AI (artificial ıntelligence)
yani yapay zekanın da çok yakın zamanda kullanılacağını ve hatta bazı açılardan da kullanıldığını söylemek gerekir. Bu alanda özellikle şu ara
geliştirilmek üzere olan paletli bir drone robotun
üzerine takılı olan 360 derece tarayıcı ile birlikte
hareket eden, DOXEL adı verilen yapay zekanın
proje yönetim alanına çok olumlu bir katkısı olacaktır. (Şekil 3)
BIM (Bina Bilgi Modelleme) platformlarında hazırlanmış bir projenin, sahada uygulanma sırasında bu gezici robot sahadaki merdivenleri çıkabilmekte ve mahal mahal gezmekte. Girdiği alanlarda
hareket halinde iken tarama yapıyor ve bilgisayara
bilgileri gönderiyor. Aynı anda yapay zeka bu gelen
bilgileri işliyor, daha önce çizilmiş olan proje ve
yapılmış olan iş programına göre otomatik karşılaştırma yapıyor böylece günlük, haftalık ve aylık
olarak otomatik rapor hazırlayıp yetkililere yapılan
işin yüzdesini, o ana kadar ki gerçekleşen bütçesini
ve kalan yüzdeleri paylaşabiliyor. (Şekil 4)

SONUÇ
Sonuç olarak teknolojinin yardımı inşaat alanında
da kullanılmaya başlanmıştır. Fakat diğer sektörlerle karşılaştırıldığında inşaat sektörü daha geride
gözükmektedir. Bu açıdan dijitalleşmenin inşaat
sektöründe gelişeceğini ön görmek zor değil. Ya-
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pay zekanın tasarımda ve uygulamada yer alması ile birlikte çok daha enerji ekonomisine sahip
daha verimli binalar tasarlanabilecek ve yapım
aşamasında çok daha az maliyetli inşaatlar yapılabilecektir. Özellikle BIM sitemlerinin devreye
girmesi ile gelecekte inşaat alanında daha sık kullanılacak olan 3D yazıcılar maliyeti ciddi anlamda
düşürecektir. Nesnelerin internetinin mekanik tesisat alanında kullanılması ile bu sistemlerin işletme sırasında daha önceden 3D olarak bina içinde
kullanılan ekipmanlarla ilgili bilgilerin girildiği
modellerin işle haberleşebilmesi sağlanacaktır. Bu
haberleşmenin sonucu olarak bulut üzerinden proje
müellifleri ile aylık ve yıllık raporlar halinde kullandıkları sistemlerin harcadıkları enerjiler paylaşılabilecektir. Yine bu bilgiler Makina Mühendisleri Odası ile düzenli olarak paylaşıldığında ve
arşivlenip Makina Mühendisleri Odası’nın Enerji
ve Mekanik Tesisat komisyonlarınca derlenip analiz edildiğinde Türkiye’nin kullanım standartları
daha gerçekçi şekilde oluşturulacak, yabancı ülkelerin belirlediği standartlar yerine Türkiye’nin
kendi kullanım standartlarına göre tasarlanacak
projelerle ülkenin enerji ekonomisine büyük oranda katkı sağlanacaktır.
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Bu çalışmada, ısı kaybı ve kazancının sadece pencere ve dış duvardan olduğu varsayılan bir odanın ısıl modeli çıkartılmıştır. Paralel bağlı levhalar için bir boyutlu
zamana bağlı ısı iletimi dinamik modeli sunulmuş ve denklemler sonlu farklar yöntemi kullanılarak ayrıklaştırılmıştır. Yapılan çözümlerin doğruluğunun ispatı analitik yöntemle elde edilen sürekli rejim sonuçlarıyla tamamlanmıştır. Seçilen çeşitli
uygulama problemleri sürekli rejim problemlerinin analitik çözümleri ile karşılaştırılarak ve gittikçe daha karmaşık problemler seçilerek çözülmüştür. Detaylı formülasyon çıkarılmış örneklerle anlatılmıştır. Çalışmanın amacı binaların ısıl enerji
TS EN ISO 13790 Standardı'na göre yapılan uygulama çözümlerini kontrol etmek
amacıyla kullanılacak basit bir dinamik ısı kaybı modeli geliştirmek ve standardın
daha karmaşık uygulamaları için daha esnek bir referans ısıl model geliştirmektir. Bu nedenle kullanıcının daha karmaşık sayısal/ticari kodları doğru kullanıp
kullanmadığını sınayabilmesine imkan sağlamak hedeflendiği için sayısal sonuçlar
verilmiştir. Bu çalışmada önerilen yöntemlere göre bulunan çözümler bina enerji
tüketimi hesapları yapılırken referans olarak alınabilir. Ayrıca, bu çözümleme yöntemi daha esnek bir ısıl model için temel oluşturabilir. Bu çalışmada raporlanan
yöntemler kullanıcının daha karmaşık sayısal/ticari kodları doğru kullanıp kullanmadığını sınayabilmesine imkân sağlar.
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ABSTRACT
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analytical method. Various practical problems selected by comparison to analytical
solutions of steady state and solved the problem by making the increasingly complex. The detailed formulation is described with examples. The aim of this study is
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that will be used to confirm application solutions made according to the TS EN ISO
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model for more complex applications of the standard. For this reason numerical
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1. GİRİŞ
Enerji tasarrufunun ve doğru kullanılmasının özellikle enerji kaynakları yetersiz ülkeler için önemi
açıktır [1]. Enerji tüketiminin önemli bir kısmı
binalarda meydana gelmektedir [2]. Çoğu mevcut
bina ısıl kodları, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme için tahmini yıllık bina enerji talebine üst
sınırlar getirmektedir [3]. Bina tasarım aşamasında
iken tahmini yıllık bina enerji gereksinimi karmaşık ısıl simülasyonlar kullanılarak elde edilir. En
basit yaklaşımda yüksek ısıl kütleli yapı elemanlarını modellemek için beş ısıl direnç (EN ISO 13790
Standardı'nda önerilen 5R1C modeli olarak bilinir)
ile birlikte bir adet yığın ısıl kapasitans kullanılır.
Bu model, aşırı ısıtma riskini değerlendirmek ve
yıllık bina enerji talebini hesaplamak için referans
olarak basitleştirilmiş bir metot olarak birçok Avrupa ülkesi tarafından kullanılır. Bina enerji hesaplamaları için aylık kullanım faktörleri, binalar
için aylık ısıtma veya soğutma gereksinimlerinin
hesaplanmasına yönelik birçok prosedürün temelini oluşturur [4]. Özellikle ISO 13790: 2008 yani
“Binaların enerji performansı-Hacimsel ısıtma
ve soğutma için enerji kullanımının hesaplanması” yönergesinin uygulanması için yaygın olarak
kullanılmaktadır. ISO 13790: 2008 Avrupa'daki
Binaların Enerji Performansı yönergesidir. Bu
faktörlerin değerlerini belirlemek için kullanılan
prosedürler, temel fizik yasalarından türetilmek
yerine, ampiriktir. Ana parametre, söz konusu alan
için aylık ortalama ısı kazançları ile aylık ortalama
ısı kayıpları arasındaki orandır. EN ISO 13790 dinamik modeli ile binadaki ısıl yüklerin tahmini ve
TRNSYS [5] ile karşılaştırmanın yapıldığı Bruno
ve diğ. [6] çalışmasının bulgularına göre binalardaki ısıtma ve soğutma gereksinimleri öncelikle hava
koşullarına, zarfın fiziksel ve geometrik özelliklerine ve ikinci olarak da kullanıcı davranışına bağlıdır. Binalardaki ısıtma ve soğutma talepleri, bu
otomasyon sistemlerinde arabirimi zor olan daha
karmaşık ve detaylı ticari yazılımlar ile tutarlı sonuçlar vermesi sınanan basitleştirilmiş hesaplama
modelleri ile belirlenebilir. Bu nedenle, 6 parametre (5 direnç ve 1 kapasitör) kullanan EN ISO 13790
Standardı'nda tanımlanan dinamik model 5R1C
[6] çalışmasında test edilmiştir. Bu model basittir,
sınırlı hesaplama süreleri gerektirir ve ortak programlama dili ile uygulanabilir. 5R1C modeli, zarf
özelliklerinin fonksiyonunda, binaların ısıtma ve
soğutma yüklerini, ısıl ataletle ilişkili etkileri hesa-
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ba katarak belirler. Ayrıca, eğer uygun şekilde tahmin edilen iklim verileri sağlanırsa, beklenen yük
profilleri elde edilebilir [6]. Bina enerji performansının tayin edilmesi için aylık klima enerji talebi
hesaplamaları için Hitchin, 2015 çalışmasında aylık
soğutma enerji talebi için yeni hesaplama yöntemi
sunmuştur ve şu anda yok sayılan klima sistemlerinin bir takım önemli özelliklerini hesaba katmak
için standart EN ISO 13790: 2008'in kullanım faktörü yöntemi genişletilmiştir [7]. ISO 13790'daki
aylık yöntemin referans nümerik parametrelerinin
alan/hacim (surface/volume, S/V) oranı dikkate
alınarak değerlendirilmesi [8] çalışmasına göre;
pek çok çalışmada sanki sürekli durum hesaplama yönteminin uygulanmasında sayısal parametrelerin doğruluğu araştırılmıştır [8]. Çalışmasının
amacı, ISO 13790 aylık metodunun referans sayısal
parametrelerini alan/hacim (S/V) oranını ve yapıların özelliklerini yansıtarak türetmektir. Referans
sayısal parametreler hesaplanan parametrelerin ve
zaman sabitinin regresyon analizi ile türetilmiştir.
Bir apartman binasından elde edilen parametreler
ve uluslararası standart parametreleri, hem Pasif
Ev Planlama Paketi (PHPP) hem de EnergyPlus [9]
programlarına uygulanmış ve sonuçların geçerliliğini değerlendirmek için sonuçlar analiz edilmiştir.
Değerlendirmeler sonucunda mevcut çalışmadan
elde edilen parametrelere dayanan hesaplama sonuçlarının, ISO 13790'daki varsayılan parametrelere dayanan parametrelere göre daha düşük hata
oranlarına yol açtığı ortaya konulmuştur. Bununla
birlikte, yüksek ısıl kapasite durumunda farkların
önemsiz olduğu gösterilmiştir. Binaların ısıl performansının dinamik simülasyonu için doğrusal
zamana bağlı Simulink tabanlı modelin geliştirilmesi ve geçerliliği [10] çalışmasında EN ISO 13790
bina bölgesinin 5R1C ısıl şebeke modeli, hal-uzay
formuna dönüştürülmüştür. Çalışmada zamanla
değişen parametrelere sahip Simulink [11] modeli,
EnergyPlus [9] ayrıntılı simülasyonuna göre doğrulanmıştır. Sunulan simülasyon modelinin doğruluk
gereksinimlerini karşıladığı ve pratik olarak uygulanabilir olduğu bulunmuştur [12]. Bir binanın ısılelektriksel analojiye dayanan dinamik bir modele
göre ısı geçişi simülasyonları değerlendirme ve uygulama hususu göz önüne alınarak Capizzi ve diğ.
[13] tarafından verilmektedir. Makaledeki model
az sayıda parametre ve basit bir formülasyona sahip olup binaların ısıl davranış modeli sunulmaktadır. Simülasyon sonuçları deney verileri ile iyi
uyum içinde olduğu ve modelin düşük hassasiyet-
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teki girdi verileri ile bile iyi çalıştığı belirtilmektedir. Oliveira Panão ve diğ. nin çalışmasında [3], çift
cidarlı cephelerde serbest çalışan binaların iç hava
sıcaklığının tahmini için bu modelin başarılı bir
şekilde genişletilmesi sağlanmaktadır. Böylece çift
cidarlı doğal ve mekanik havalandırmalı test hücresinin ısıl simülasyonu için yığın RC modelinin
geçerliliği irdelenmiştir. EN ISO 13790'da tanımlanan, pencereli yüzeyler boyunca güneş kazanımlarının Fw düzeltme faktörünün uygun şekilde tayin
edilebilmesi için analitik bir model Bruno ve diğ.
tarafından sunulmuştur [14]. HVAC Sistemlerinde
enerji ihtiyacını hesaplamak için dinamik yöntem
çalışmasında Horvat ve Dović, ısıtma, soğutma ve
mekanik havalandırma için enerjinin hesaplanması
için yeni dinamik yöntem sunmuştur [15]. Binaların teknik sistem enerji performansını belirlemek
için dinamik modelleme yaklaşımı Horvat and
Dović tarafından irdelemiştir [16].
Binalarda meydana gelen enerji tüketimi konusunda ülkemizde de geçerli olan TS EN ISO 13790
Standardı'na [17] göre enerji tüketimini hesaplayan
bir yazılım mevcuttur [18]. Bu standarttakine benzer bir ısıl model Şekil 1’de verilmiştir. Standarttaki
şekilde gösterilen beş direnç, bir kapasite modeline
göre hesaplar duvar orta noktası sıcaklığını (Tm)
hesaplamaya yöneliktir. Ts duvar iç yüzey sıcaklığı
ve cam iç yüzey aynı kabul edilmiştir. Td dış sıcak-

lık, Ti iç ortam sıcaklığını, Tsup taze hava sıcaklığını
gösterirken qHC,nd kombi, kazan, klima vb. cihaz tarafından sağlanan gerçek ısıtma veya soğutma ısıl
gücü anlamındadır. Ayar sıcaklığı noktasına göre
qHC,nd pratikte değişiklik gösterebilmektedir. Sürekli rejimde ısı kayıplarını göz önüne alan TS 825
ve TS 2164 standartlarından farklı olarak mevcut
standart yapı elemanlarının duyulur ısıl kapasitesini ve incelenen kontrol hacmi içerisindeki havanın da duyulur ısıl kapasitesi toplamlarını (Cm,Am)
incelemelerde göz önüne almaktadır. Hacimsel iç
enerji üretimi olan (ısı geçişi literatüründe düzgün
yayılı ısı üretimi olarak verilmektedir) ve zamana
bağlı kütlelerde ısı iletiminin elektrik direnç benzeşimiyle çözülemeyeceği birçok klasik ısı geçişi
kitabında belirtilmektedir [19-22]. Ancak, içerisinde ısı iletiminin çözüldüğü kütlelerin uzayda yayılı
sistemler olduğu ihmal edilirse mevcut standartta
belirtildiği gibi elektrik devresi basitleştirmesinden yararlanılabilir. Böylece direnç katsayıları:
Htr,me duvar direnci, Htr,w cam direnci, Htr,i iç ortam
taşınım direnci, Hve havalandırma katsayısı olarak
verilmektedir. TS EN ISO 13790 Standardı'na göre
ısıl kazançlar Ti, Ts ve Tm çözüm noktalarını Şekil
1’de gösterildiği gibi ayrı ayrı etkimektedir. Bu durumda qint iç ısı kazancı, qsol güneş ısı kazançları,
qHC,nd ısıtma veya soğutma ısıl gücünü belirtmektedir. Burada, Td dış sıcaklık, Ts duvar sıcaklığı ve

Şekil 1. TS EN ISO 13790 basit saatlik metot, beş direnç, bir kapasite (5R1C) modeli
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cam iç yüzey sıcaklığı, Ti iç ortam sıcaklığı, Tm
duvar sıcaklığı, Tsup havalandırma sıcaklığı, taze
hava sıcaklığı, Htr,me duvar direnci, Htr,w cam direnci, Htr,is iç ortam taşınım direnci, Htr,op opak (mat)
yapı elemanlarının direnci, Hve havalandırma katsayısı (standartta bölüm 9.3’te izah edilmektedir),
Cm,Am duvarın ısıl kapasitesi, qint, iç ısı kazancı, qsol
güneş ısı kazançları, qHC,nd ısıtma veya soğutma ısı
gücü (ayar sıcaklığı noktasına göre) anlamındadır.
TS EN ISO 13790 Standardı'nda sıcaklık θ, ısı ø ile
gösterilmektedir.
Mevcut analiz bütünüyle değerlendirildiğinde
enerji tüketimi hesabının çok sayıda değişkene
bağlı olması, dış sıcaklığın [23] ve güneş vb. [24]
ısı kazançlarının zamanla değişmesi ve uyulması
gereken kararlılık kriterleri [19-22] nedeniyle karmaşıktır. Bu nedenle modelin doğruluğunu ispatlamak ve uygulanmasını göstermek amacıyla seçilen
çeşitli uygulama problemleri mümkün olduğunca
basit tutularak sürekli rejim problemlerinin analitik çözümleri ile karşılaştırılarak ve gittikçe karmaşık hale getirilerek çözülmüştür. Aşağıda önce
formülasyonu sonra uygulamasının örneklerle
anlatıldığı şekilde TS EN ISO 13790 Standardı'na
göre yapılan uygulama çözümlerini kontrol etmek
amacıyla kullanılacak basit bir dinamik ısı kaybı
modeli geliştirilmiştir ve daha karmaşık sayısal/
ticari kodları kullanıcının doğru kullanıp kullanmadığını sınayabilmesine imkan sağlamak için sayısal sonuçlar verilmiştir.
Problem, enerji tüketimi hesabının çok sayıda değişkene bağlı olması, dış sıcaklığın ve güneş dâhil
ısı kazançlarının zamanla değişmesi ve uyulması
gereken kararlılık kriterleri nedeniyle karmaşıktır. Mevcut çalışma yazarın [25] bildirisinin devamı niteliğindedir. Araştırma sonuçlarının daha
iyi uygulamaya geçirilebilmesi gayesiyle kapsamı
genişletilerek yeniden kaleme alınmıştır. Aşağıda
verilen denklemler [19], [20], [21], [26] ve [27] yayınlarından yararlanılarak/kontrol edilerek türetilmiştir.

2. YÖNTEM
Duvarda bir boyutlu zamana bağlı ısı iletimi denklemleri kartezyen koordinatlarda ve sabit termofiziksel özelikler kabulüyle,
∂T
∂ 2T
=α 2
∂t
∂x
olarak verilmektedir.
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(1)

İç nokta sıcaklığı, Tmt+1 bulmak için sonlu fark Δx
uzunluklu eleman göz önüne alınarak Denklem (1)
ayrıklaştırılarak,
ρ∙c∙(Tmt+1 − Tmt) / ∆t = k∙ (Tlt − 2∙Tmt+Tst) / ∆x2

(2)

elde edilir. Duvarda bir boyutlu ısı geçişinin modellenmesinde sonlu farklar yönteminde kullanılan
problem geometrisi, ayrıklaştırmada kullanılan ağ
ve düğüm noktaları Şekil 2’de verilmektedir. Td ve
Ti sırasıyla dış ve iç ortam sıcaklıkları iken, T1 dış
yüzey sıcklığı, Tm duvar orta düzlemi sıcaklığı, Ts
dış yüzey sıcaklığıdır. Hesaplamalar yapılırken Tm
sıcaklığının Δx komşuluğunda iç noktada tam hacim tanımlanırken yüzey sıcaklıkları T1 ve Ts’nin
Δx/2 kalınlıklı komşuluklarında yarım hacim elemanları gözönüne alınmıştır.
T1 dış yüzey sıcaklığı ve Ts iç yüzey sıcaklığı olmak üzere, Fourier sayısı tanımlanırsa:
k∆t / ρc∆x2 = α∆t/∆x2 = Fo

(3)

Denklem (1) yeniden düzenlenir ve Denklem (2) ve
(3) de kullanılır.
(Tmt+1 − Tmt) = Fo (Tlt − 2∙Tmt+Tst)

(4)

Tmt+1 = Fo (Tlt − Tst) + Fo(−2Tmt) + Tmt

(5)

Böylece Tmt açık metot ile böylece hesaplanabilir.
Duvar orta eksenindeki iç düğüm noktası sıcaklığı
Denklem (5)’ten
Tmt+1 = Fo (Tlt − Tst) + Tmt (1 − 2Fo)

(6)

olarak elde edilir.
Sınır noktaları için Denklem (6) ya benzer şekilde
türetilmek istenmektedir. İç yüzeydeki Ts sıcaklığındaki Δx/2 kalınlıklı hacim elemanı için enerji
korunumu yazılır:
ρ∙c∙∆x∙(Tst+1−Tst)/2∆t= (k/∆x)∙(Tmt−Tst)+hi∙(Tit−Tst)

(7)

elde edilir. Bu eşitlikte Δx/2 kalınlıklı hacim elemanında depolanan ısının iletilen ve taşınımla geçen ısıya eşit olduğu göz önüne alınmıştır.
(Tst+1−Tst) = (k∆t/∆x∙ρ∙c∙∆x)∙2(Tmt−Tst)
+2[∆t/ρ∙c∙∆x]∙hi∙(Tit−Tst)		

(8)

İç yüzey sıcaklığı Ts için çözüm yapılmak istendiğinden bu terim yalnız bırakılır ve Bii ve Fo tanımlanırsa:
Bii = hi∆x/k ve Fo = (k/ρ∙c)(∆t/∆x2)
2BiiFo = 2(hi∙∆t/ρ∙c∙∆x)

(9)
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(1−2Fo) ≥ 0 → 1 ≥ 2Fo → 1/2 ≥ Fo
Yüzeylerde;
(1−2Fo−2Bid∙Fo) ≥ 0 → 1 ≥ 2Fo + 2Bid∙Fo →
1/2 ≥ Fo + Bid∙Fo → 1/2 ≥ Fo(1 + Bid)

(19)

kriterlerini sağlamalıdır. Bi > 0 olduğundan yüzeydeki kriter, Fo(1+Bi) ≤ 1/2, kritik durum kontrolünde göz önüne alınmalıdır.

Şekil 2. Sonlu farklar yönteminde kullanılan problem
geometrisi, ayrıklaştırmada kullanılan ağ ve düğüm
noktaları

(Tst+1−Tst) = Fo∙2 (Tmt−Tst)+2BiiFo∙(Tit−Tst)

(10)

Açık çözüme göre iç yüzey sıcaklığı burada;
Tst+1 = Fo∙2 (Tmt−Tst)+2BiiFo∙(Tit−Tst)+Tst
Ts = 2Fo(Tm +Bii∙Ti )+(1−2Fo−2Bii∙Fo)Ts
t+1

t

t

(11)
t

(12)

Tst+1 denklemleriyle ifade edilir.
Dış yüzeydeki T1 sıcaklığındaki Δx/2 kalınlıklı hacim elemanı için enerji korunumu ifadesi,
ρ∙c∙∆x∙(T1t+1−T1t)/2∆t= (k/∆x)∙(Tmt−T1t)+hd∙(Tdt−T1t)
(13)
yazılırsa ve dış yüzey sıcaklığı T1 içeren terimler
yalnız bırakılır.
(T −T ) = (k∆t/∆x∙ρ∙c∙∆x)∙2(Tm −T )
+2[∆t/ρ∙c∙∆x]∙hd∙(Tdt−T1t)		
t+1
1

t
1

t

t
1

(14)

Bid ve Fo tanımlanırsa,
Bid = hd∆x/k ve Fo = (k/ρ∙c)(∆t/∆x2)
2BidFo = 2(hd∙∆t/ρ∙c∙∆x)

(15)

(T1t+1−T1t) = Fo∙2 (Tmt−T1t)+2BidFo∙(Tdt−T1t)

(16)

basitleştirilir.
T1t+1 = Fo∙2 (Tmt−T1t)+2BidFo∙(Tdt−T1t)+T1t

(17)

T1t+1 = 2Fo(Tmt+Bid∙Tdt)+(1−2Fo−2Bid∙Fo)T1t

(18)

elde edilir, Şekil 2. Fourier sayısı; Fo=α·Δt/Δx2 ve
duvarın tek bir malzemeden yapıldığı varsayımı
ve ısı iletim katsayısı k için iç yüzde Biot sayısı
Bii = h∙Δx/k, dış yüzde Bid = hd∙Δx/k'dır. Burada,
2hΔt/ρ∙c∙Δx=2BiFo olarak tanımlanmaktadır.
Kararlılık kriteri olarak, iç noktada Denklem
(6)’da Tm ve yüzeylerde Tst ve T1t’nin katsayıları 0
veya 0’dan büyük olmalıdır [19-22]. Buna göre Δt
seçiminde,

3. ISIL MODEL
Genel hatlarıyla denklem takımı verilen duvarın
zamana bağlı ısı geçişi hesapları standardın anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla bu kısımda on
farklı uygulama örneğiyle gösterilmiştir. İncelenen
uygulamaların benzerlikleri ve farklılıkları Tablo
1’de ayrıntılı bir biçimde listelenmiştir.
Bir örnek oda alınarak odanın dış duvarı için sürekli ve geçici rejimde çeşitli modeller oluşturulmuştur. Bu çalışmada odanın dış duvarının iç yüzeyindeki ısı taşınım direnci Ri= 0,13 m2K/W, dış
yüzeyindeki ısı taşınım direnci Rd= 0,04 m2K/W,
ısı iletim katsayısı (tek bir malzemeden yapıldığı
varsayımı ile) k=1 W/mK, yoğunluğu ρ=2000 kg/m3,
özgül ısısı c=1000 J/kgK alınmıştır.

Uygulama 1. Dış duvar, sürekli rejim
Sürekli rejimde dış ve iç sıcaklıklar, Td = 0 °C ve Ti
= 20 °C için 2L= 20 cm kalınlıkta At=110 m2 yüzey
alanlı duvarın yüzey (T1 ve Ts) ve orta nokta (Tm)
sıcaklıkları aşağıdaki gibi bulunur. Uygulama 1
için (Tablo 2) içerinin sıcaklığının 20 °C dışarının
0 °C olduğu sürekli rejim hali için Td, T1, Tm, Ts ve
Ti sıcaklıklarının dağılımı Şekil 3’te verilmektedir.
Duvar orta nokta sıcaklığı Tm’yi bulmak için duvarın ortasına göre iletim dirençleri;
Rd1=Rd2= L/k=0,1/1=0,1 m2K/W,
Rtoplam=Ri+Rd1+Rd2+Rd = 0,37 m2K/W olup geçen ısı
akısı qısıtma"=54 W/m 2’dir.
Tablo 2. Sürekli Rejim
Td
°C

T1
°C

Tm
°C

0

2,16

7,57

Ts
°C

Ti
°C

12,97 20

Rtoplam
qısıt”
(m2K/W) (W/m2)
0,370

54

Sıcaklık dağılımı Tablo 2 ve Şekil 3’te verilmiş olup
iki gün 48 saat için enerji tüketimi; Q= qısıtma"At∆t=
54,1∙110∙48 = 2594,6 Wh/(m2)∙110 = 285405 Wh’dir.
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Tablo 1. Makalede İncelenen Uygulamalar ve Açıklamaları
Uygulama Numarası Açıklama
Uygulama 1
İçerinin sıcaklığının 20 °C dışarının 0 °C olduğu sürekli rejim hali
Uygulama 2
Başlangıçta 20 °C‘de olan duvarın iç ve dış sıcaklığın 0 °C olduğu ortamda soğuması geçici
rejim hali
Uygulama 3
Başlangıçta 20 °C‘de olan duvarın iç sıcaklığın 20 °C ve dış sıcaklığın 0 °C olduğu ortamda
soğuması geçici rejim hali
Uygulama 4
Başlangıçta 20 °C‘de olan duvarın iç sıcaklığın 20 °C ve dış sıcaklığın 0 °C olduğu ortamda
soğuması geçici rejim hali (Uygulama 3‘teki ısıl kapasitenin dörtte biri ısıl kapasitede hafif
duvar için)
Uygulama 5
Başlangıçta 20 °C‘de olan duvarın iç sıcaklığın 20 °C ve değişken periyodik dış sıcaklık sınır
şartı koşulunda sıcaklık dağılımının geçici rejim hali
Uygulama 6
İçerinin sıcaklığının 20 °C dışarının 0 °C olduğu dış duvar ve pencereden oluşan karma paralel
duvar için sürekli rejim hali
Uygulama 7
Başlangıçta 20 °C‘de olan dış duvar ve pencereden oluşan karma paralel duvarın iç sıcaklığın
20 °C ve dış sıcaklığın 0 °C olduğu ortamda soğuması geçici rejim hali
Uygulama 8
İç sıcaklığı 20 °C olan dış duvar ve pencereden oluşan düzgün yayılı güneş ışınımı akısı
gelen karma paralel duvarın iç sıcaklığın 20 °C ve dış sıcaklığın 0 °C olduğu ortamda sıcaklık
dağılımının sürekli rejim hali
Uygulama 9
Başlangıçta 20 °C‘de olan dış duvar ve pencereden oluşan düzgün yayılı güneş ışınımı akısı
gelen karma paralel duvarın iç sıcaklığın 20 °C ve dış sıcaklığın 0 °C olduğu ortamda sıcaklık
dağılımının geçici rejim hali
Uygulama 10
Başlangıçta 20 °C‘de olan dış duvar ve pencereden oluşan alana düzgün yayılı zamana bağlı
güneş ışınımı akısı gelen karma paralel duvarın iç sıcaklığın 20 °C ve değişken periyodik dış
sıcaklık sınır şartı koşulunda sıcaklık dağılımının geçici rejim hali

Şekil 3. Uygulama 1, içerinin sıcaklığının 20 °C
dışarının 0 °C olduğu sürekli rejim hali için dış duvar
sıcaklık dağılımı

Uygulama 2. Dış duvar, geçici rejim
Özdeş duvarın her noktasındaki sıcaklık Tbaş= 20
°C iken aniden her iki taraftaki ortam sıcaklıkları
ve ısı taşınım dirençleri Ti = Td= 0 °C ve Rd= 0,04
m2K/W olsun.
Tablo 3. Geçici Rejim, Simetrik Sınır Şartı
Tm
Ts
t
Td T1
°C
°C
saat °C °C
5
0 2,13 6,390 2,13

Ti
°C
0

0,9 1,16

T
°C
6,28

10

0 0,59 1,679 0,59 0,00 1,8 2,32

1,97

30

0 0,00 0,008 0,00 0,00 3,6 4,64 0,008
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Şekil 4. Dış duvar geçici rejim sıcaklık dağılımı

t= 30 saat sonunda tüm duvar sıcaklığı ortam sıcaklığına inmektedir. İkinci bir yol olarak, Fo>0,2
için seri çözümün ilk terimi,
(Tm − Td)/ (Tbas − Td) = C1 ∙ exp(−ζ2 ∙ Fo)

(20)

alınırak, Bi= 2,5 için ısı geçişi kitaplarındaki tablolardan [19-22] C1= 1,1943 ve ζ= 1,1347 olarak bulunur. Elde edilen zamana bağlı çözüm Şekil 4 ve
Tablo 3’ün son sütununda verilmiştir. Uygulama
2’de (Tablo 1) Başlangıçta 20 °C’de olan duvarın
iç ve dış sıcaklığın 0 °C olduğu ortamda soğuması
geçici rejim hali için Td, T1, Tm, Ts ve Ti sıcaklıklarının dağılımı Şekil 4’te verilmektedir. Bu incelemedeki bulgular aynı zamanda Tablo 3’te de
sunulmaktadır.

ARAŞTIRMA MAKALESİ
Uygulama (2), Uygulama (3), Uygulama (4) ve Uygulama (5) açık çözümlerinde kullanılan denklemler Tm için Denklem (6), Ts için Denklem (12) ve
T1 için Denklem (18)’dir. Burada belirtilen denklem takımı Uygulama (2), Uygulama (3), Uygulama (4) ve Uygulama (5) çözümlerinde de kullanılmaktadır.

Uygulama 3. Dış duvar, geçici rejim
Özdeş duvar t= 0 s anında tüm duvar Tbaş= 20 °C
sıcaklıkta iken dış ortam sıcaklığı aniden Td= 0
°C’ye düşsün, iç ve dış taraftaki ortam sıcaklıkları
ve ısı taşınım dirençleri Ti = 20 °C, Td= 0 °C ve
Ri= 0,13 m2K/W, Rd= 0,04 m 2K/W olsun. Duvarın
zamana bağlı sıcaklık dağılımını ve sürekli rejime
erişene kadarki enerji tüketiminin bulunması istensin. Duvardaki ısı geçişi bir boyutlu kabul edilerek, zamana bağlı bir boyutlu ısı iletim denklemi
sonlu farklar yöntemi kullanılarak Denklem (6),
(12) ve (18) yardımıyla, yüzeylerdeki en küçük kararlılık kriteri göz önüne alınarak,
ρ= 2000 kg/m3, c= 1000 J/kgK olsun, Δt= 1 saat
= 3600 s için α= k/ρ∙c = 5·10 -7 m2/s, Fo= α∙Δt/L2=
0,180, Bidış= hdış L/k = 2,500, Biiç= hiç L/k = 0,769
bulunur. Dış, iç ortam ve duvar Tbaş= 20 °C iken
aniden dış ortam sıcaklığı Td= 0 °C düşüp sabit
kalması halinde Denklem (6), (12) ve (18)’in birbirlerine bağlı olarak çözümü ile, kararlılık kriterleri
Denklem (19)’dan Fo(1+Bidış)= 0,630 ve Fo(1+Biiç)=
0,318 için, 48 saatte, sürekli rejim (Sürekli rejim
şartları Tablo 2’de ve Şekil 3’te verilmektedir.)
şartlarına erişilir, Tablo 4. Bu süredeki 2 günlük
enerji tüketimi saatlik enerji kayıpları toplanarak
Q=q"ısıtmaAt∆t=46∙110∙48=2207 Wh/m2∙110=242770 bulunur. Uygulama 3 için (Tablo 1) Başlangıçta 20
°C’de olan duvarın iç sıcaklığın 20 °C ve dış sıcaklığın 0 °C olduğu ortamda soğuması geçici rejim
hali için Td, T1, Tm, Ts ve Ti sıcaklıklarının dağılımı
Tablo 4’te verilmektedir.
Tablo 4. Geçici Rejim, Ağır Duvar
Td
°C

T1
°C

Tm
°C

Ts
°C

Ti
°C

0

20

20

20

20

0
0
0

2,90
2,29
2,18

9,81
7,94
7,63

14,68
13,26
13,02

20
20
20

0

2,16

7,57

12,97

20

t
saat
t=0 s Başlangıç sınır
şartı
t=10 saat
t=20 saat
t=30 saat
t=48 saat, 2 gün,
q”=54 W/m2 Sürekli
rejim

Uygulama 4. Dış duvar (hafif duvar), geçici
rejim
Aynı dış duvar, ρ= 1000 kg/m3, c=500 J/kgK olup
farklı ısıl kapasitede olsun, Δt= 0,25 saat = 900
s için α= k/ρ∙c =2 10 -6 m2/s, Fo = α∙Δt/L2= 0,180,
Bidış= hdış·L/k =2,500, Biiç= hiç·L/k = 0,769 bulunur.
Dış, iç ortam ve duvar Tbaş= 20 °C iken aniden dış
ortam sıcaklığı 0 °C inmesi halinde, Denklem (6),
(12) ve (18)’in birbirlerine bağlı olarak çözümü ile,
Tablo 5. Geçici Rejim, Hafif Duvar
Td
°C
20
0
0

T1
°C

Tm
°C

Ts
°C

Ti
°C

t=0 s Başlangıç sınır
şartı
2,17 7,58 12,98 20,00
t=10 saat
t=12 saat 1/2 gün,
2,16 7,57 12,97 20,00 q”=54 W/m2 Sürekli
rejim
20

20

20

20

saatlik enerji kayıpları toplanarak 2 gün, 48 saat
için Q= q"ısıtmaAt∆t= 52,4∙110∙48= 2517 Wh/m2∙110 =
276870 Wh bulunur.
Her iki durumda da başlangıçta 20 °C’de olan
duvarın iç sıcaklığın 20 °C ve dış sıcaklığın 0 °C
olduğu ortamda soğuması geçici rejim hali incelenmektedir. Duvarın ısıl kapasitelerine göre karşılaştırma yapıldığında, α ısıl yayılım katsayısı
artarken (hafif duvar) çok daha çabuk 2 gün yerine yarım günde rejime girdiği görülür, Şekil 5.
Tm orta yüzey sıcaklığının zamanla değişimi Şekil
5’te verilmektedir. Tm sıcaklığının zamanla değişimi Uygulama 3, Tablo 1 (başlangıçta 20 °C’de
olan duvarın iç sıcaklığın 20 °C ve dış sıcaklığın
0 °C olduğu ortamda soğuması geçici rejim hali)
ve Uygulama 4 (Uygulama 3’teki ısıl kapasitenin
dörtte biri ısıl kapasitede hafif duvar) için kıyaslanmaktadır. Burada hafif duvar ile kastedilen
yapı elemanlarının yoğunlukları ve özgül ısılarının çarpımlarından oluşan ısıl kapasitesi referans
duruma göre (Uygulama 3’teki) küçük olan duvar
kastedilmektedir. Uygulama 3’teki ısıl kapasitenin
dörtte biri ısıl kapasitede hafif duvar için hesaplar
yürütülmüştür. Sayısal verilerin listelendiği Tablo
5 incelenirse çözümün sürekli rejim sonuçlarıyla
kıyaslanmasından doğru yapıldığı ve hafif duvarın
sürekli rejime 12 saatte geçtiği anlaşılır.
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Tablo 6. 48 Saatlik Sürede Dış Ortam Sıcaklığının
Değişken Olması Halinde
t
Td
T1
Tm
saat
°C
°C
°C
0
0
20
20
1
0,50 2,00 20,00
12 20,00 17,91 14,80
24
0
3,81 11,50
36 20,00 17,54 13,69
48
0
3,77 11,37

Ts
°C
20
20,00
16,42
15,89
15,58
15,80

Ti
q
°C
W
20
0
20
0
20
3027
20
3474
20
3738
20
3557
Q(Wh) 138780

Şekil 5. Dış duvarın ısıl kapasitesinin Tm orta yüzey
sıcaklığına etkisi (Uygulama 3 ve Uygulama 4
kıyaslaması)

Uygulama 5. Dış duvar, geçici rejim, değişken
dış sıcaklık (periyodik sınır şartı)
Gerçekte, binanın bulunduğu iklim şartlarına göre
dış sıcaklığın değişiminin de göz önüne alınması
gerekir [23]. Dış sıcaklıların saatlik değişiminin
bulunabileceği kaynaklar mevcuttur [28].

a)

Duvar: ρ=2000 kg/m3, c=1000 J/kgK olsun, Δt=1
saat =3600 s için α= k/ ρ c = 5 10 -7 m2/s,
Fo = α Δt /L2=0,180, Bidış=hdış L/k =2,500,
Biiç= hdış L/k = 0,769
İki gün için aynı sıcaklık dağılımı alınarak bulunan duvar orta nokta sıcaklığının değişimi Şekil 6
da verilmiştir. Not: 24 saat-48 saat arası verilmemiş, 48 saat sonundaki sıcaklık dağılımı ve enerji
kaybı verilmiştir,Tablo 6 ve Şekil 6. Uygulama 5
için (Tablo 1) başlangıçta 20 °C’de olan duvarın iç
sıcaklığın 20 °C ve değişken periyodik dış sıcaklık
sınır şartı koşulunda sıcaklık dağılımının geçici
rejim hali için Td, T1, Tm, Ts ve Ti sıcaklıklarının
dağılımı Şekil 6’da verilmektedir. Şekil 6a’da orta
noktasının sıcaklığının (Tm), dış ortam sıcaklığının (Td) ve Şekil 6b’de iç yüzey sıcaklığının (Ts)
ve dış yüzey sıcaklığının (T1) ve dış duvardan ısı
geçişinin (q) zamana bağlı değişimleri verilmektedir. Böylece dış sıcaklığın değişiminden dolayı dış
duvar sıcaklıklarının zamanla değişimi verilmiştir.
Tablo 6’da Uygulama 5 için bazı seçilmiş değerler verilmektedir. Böylece iki günlük ısıtma ihtiyacı Q= q"ısıtmaAt∆t= 26,3∙110∙48=1261,6 Wh/m2∙110 =
138780 Wh olarak bulunur.
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b)
Şekil 6. Dış sıcaklığın değişiminden dolayı dış duvar
sıcaklıklarının zamanla değişimi (a) orta noktasının
sıcaklığının, dış ortam sıcaklığının (b) iç yüzey
sıcaklığı ve dış yüzey sıcaklığı ve duvardan anlık ısı
geçişinin zamana bağlı değişimi

Uygulama 6. Dış duvar ve pencereden oluşan
karma paralel duvar, sürekli rejim
Isı kaybının bir kısmı pencerelerden olacağından
ısıl modelde pencerelerin de göz önüne alınması
gerekir [17]. Binanın çift camlı pencerelerinin toplam ısı geçiş katsayısı Uc=2,8 W/m2K, toplam cam
alanı Ac=10 m 2, duvar alanı Ad=100 m 2, toplam dış
yüzey alanı At = 110 m2 olsun.
Pencere ve duvardan geçen ısı geçişi paralel karma
duvar olarak, aşağıdaki elektrik benzeşim modeli
ile ele alınabilir, Şekil 7. Bu kısımda Uygulama 6

ARAŞTIRMA MAKALESİ
için (Tablo 1) içerinin sıcaklığının 20 °C dışarının
0 °C olduğu dış duvar ve pencereden oluşan karma
paralel duvar için sürekli rejim hali için Td, T1, Tm,
Ts ve Ti sıcaklıklarının dağılımı Şekil 7’deki elektrik devresi benzeşim modelinden yararlanılarak
modellenecektir. Bu çalışmada duvar ve cam iç yüzey sıcaklığı standarttaki modele benzer olsun diye
aynı alınmıştır, kolaylıkla cam ve duvar iç yüzey
sıcaklıkları farklı alınabilir.

Şekil 7. Pencere ve duvardan oluşan karma paralel
duvarın elektrik benzeşimi

İç taşınım direnci hariç diğer beş adet direncin eşdeğer direnci, Rd+c (Şekil 7 kırmızı eksen çizgileri) tanımlanır:
1/Rd+c = Ad/(1/hd+2l/k) + Ac/Rc

(21)

Toplam ısı geçiş katsayısı Uc=2,8 W/m2K olan çift
cam seçilmiştir (1/Uc=1/2,8=1/hd+1/Kc+1/hi), Kc
pencerenin iç ve dış yüzeylerindeki taşınım ısı geçişi çıkarılmış ısı geçiş katsayısı, iç yüzey taşınım
direnci hariç cam direnci Rc=1/Uc -1/hi =1/hd+1/Kc
=1/2,8-0,13=0,227 m2K/W (bu değer Şekil 7’deki
mavi kesikli çizgiyle sınırlandırılan ve camı temsil eden iki direncin eşdeğer direnç değerini verir)
ve iç taşınım direnci hariç diğer beş adet direncin
eşdeğer direnci (Şekil 7 kırmızı eksen çizgileri)
Rd+c=0,00216 K/W olur.
Dış duvar ve pencereden oluşan karma paralel duvar için Şekil 7’de görülen tüm dirençlerinin eş değer direnci:
Rtoplam= Rd+c+1/Athi

(22)

tanımlanırsa Rtoplam= 0,00335 K/W bulunur ve q=
(20-0)/Rtoplam = 5978 W elde edilir.
Tablo 7. Karma Paralel Duvar Sürekli Rejim
Td
°C
0

T1
°C
2,16

Tm
Ts
°C
°C
7,55 12,94

Ti
°C
20

Rtoplam(K/W) q(W)
0,00335

5978

48 saat için Q= q"ısıtmaAt∆t= 54,3∙110∙48= 2608,6 Wh/
m2∙110 = 286944 Wh

bulunur, Tablo 7. içerinin sıcaklığının 20 °C dışarının 0 °C olduğu dış duvar ve pencereden oluşan
karma paralel duvar için sürekli rejim halinin irdelendiği Uygulama 6’dan elde edilen sonuçlar Tablo
7’de özetlenmiştir.

Uygulama 7. Dış duvar ve pencereden oluşan
karma paralel duvar: Geçici rejim:
Bu kısımda Uygulama 7 için (Tablo 1) başlangıçta
20 °C’de olan dış duvar ve pencereden oluşan karma paralel duvarın iç sıcaklığın 20 °C ve dış sıcaklığın 0°C olduğu ortamda soğuması geçici rejim
hali için Td, T1, Tm, Ts ve Ti sıcaklıklarının dağılımı
Şekil 7’deki elektrik devresi benzeşim modelinden
yararlanılarak modellenecektir. Uygulama (7) açık
çözümlerinde kullanılan denklemler Tm için Denklem (6), Ts için Denklem (28) ve T1 için Denklem
(18)’dir. Belirtilen denklem takımından Uygulama
(9) ve Uygulama (10) çözümlerinde de kullanılmaktadır.
Karma duvar t= 0 s anında 20 °C sıcaklıkta iken
dış ortam sıcaklığı aniden 0 °C’a düşsün, Ts sıcaklık düğüm noktası için enerjinin korunumu uygulanıp pencere ısı kaybı eklenerek Denklem (7) ve
Denklem (13)’e benzer biçimde yürütücü Denklem
(23) elde edilir:
hiAt(Tit−Tst)+(kAd/∆x)(Tmt−Tst)+(Ac/Rc)(Tdt−Tst)
= [ρ∙Ad∙∆x/2][c(Tst+1−Tst)/∆t]

(23)

Tst+1 yalnız bırakılır ve sadeleştirilir.
Tst+1=Tst+[hiAt/ρ∙Ad∙∆x∙c]2∆t(Tit−Tst)
+[kAd/∆x∙ρ∙Ad∙c∙∆x]2∆t(Tmt−Tst)
+(Ac/Rc)[2∆t/Rc∙ρ∙Ad∙∆x∙c] (Tdt−Tst)

(24)

tanımlardan yararlanılır,
Bii = hi∆x/k ve Fo = (k/ρ∙c)(∆t/∆x2)
2BiiFo = 2(hi∙∆t/ρ∙c∙∆x)

(25)

Tst+1=Tst+ (Ad/At)(2hiΔt/ρ∙c∙∆x)(Tit−Tst)
+(Ad/Ad)(2kΔt/ρ∙c∙∆x2)(Tmt−Tst)
+(Ac/Ad)(kΔt2∆x/ρ∙c∙∆x2∙kRc)(Tdt−Tst)

(26)

Denklemde sadelik sağlamak için aşağıdaki Bic parametresi tanımlanır.
Bic= 2∆x/kRc

(27)

Tst+1=Tst+ (AT/Ad)2BiiFo(Tit−Tst)
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+2Fo(Tmt−Tst)+(Ac/Ad)FoBic(Tdt−Tst)		

(28)

Böylece Tm (Denklem (6)), T1 (Denklem (18)), ve
Ts (Denklem (28)) eşitliklerinden duvarın zamana
bağlı sıcaklık dağılımı elde edilmiş olur. Duvarın
zamana bağlı sıcaklık dağılımıve sürekli rejime
erişene kadarki enerji tüketimi Tablo 8’de verilmiştir. Başlangıçta 20 °C’de olan dış duvar ve pencereden oluşan karma paralel duvarın iç sıcaklığın
20°C ve dış sıcaklığın 0°C olduğu ortamda soğuması geçici rejim hali sonuçları kısaltılarak Tablo
8’de verilmektedir.
Tablo 8. Karma Paralel Duvar Geçici Rejim
t
Td
(saat) °C
0
1
0
10
0
20
0
30
0
0
Sürekli rejim 39

T1
°C
20
2,00
2,84
2,26
2,17
2,16

Tm
°C
20
20,00
9,62
7,86
7,59
7,55

Ts
°C
20
20,00
14,40
13,16
12,97
12,94

Ti
°C
20
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

q(W) Q(Wh)

celenecektir. Pencere ve duvardan geçen ısı geçişi
paralel karma duvar olarak, Şekil 8’de verilen elektrik benzeşim modeli ile ele alınabilir. Uygulama
8 için (Tablo 1) iç sıcaklığı 20 °C olan dış duvar
ve pencereden oluşan düzgün yayılı güneş ışınımı
akısı gelen karma paralel duvarın iç sıcaklığın 20
°C ve dış sıcaklığın 0 °C olduğu ortamda sıcaklık
dağılımının sürekli rejim hali için Td, T1, Tm, Ts ve
Ti sıcaklıkları Tablo 9’da verilmektedir. Duvar ve
cam iç yüzey sıcaklığı standarttaki modele benzer
olsun diye aynı alınmıştır, kolaylıkla cam ve duvar
iç yüzey sıcaklıkları farklı alınabilir.
q" dış duvarların ve pencerelerin birim düşey yüzeyinden giren net ısı ışınımı (W/m2) q"güneş=20 W/m2;
qgüneş,duvar =20x100=2000 W, qgüneş,cam=20x10=200
W sabit güneş ışınımı gelsin böylece camlı dış duvara toplam 2200 W net ısı ışınımı girer.

4735
5792
5950
5973 194406

48 saat teki ısıl enerji kaybı iki kısımda incelenirse
0-39 saatteki ısıl enerji kaybı;
Q0-39saat= q"ısıtmaAt∆t= 45,3∙110∙39= 1767,3 Wh/m2∙110=

194406 Wh

39-48 saatteki ısıl enerji kaybı;
Q39-48saat= q"ısıtmaAt∆t= 54,3∙110∙9= 488,7 Wh/m2∙110=

Şekil 8. Pencere ve duvardan oluşan karma paralel
duvarın elektrik benzeşimi

53757 Wh

Q =Q0-39saat+Q39-48saat= 194406+53757= 248163 Wh

olarak bulunur.
Uygulama 3’te dış duvar geçici rejim örneğinde Q=
2207 Wh/m2 bulunmuştu. Q= q"ısıtmaAt∆t= 46∙110∙48=
2207 Wh/m2∙110= 242770 Wh ise 10 m 2 cam nedeniyle oluşan ısıl enerji farkı fazlası 248163 Wh-242770
Wh =5390 Wh olur. (Not: Kd=2,7 W/m2K, Kc=2,8
W/m2K, Bic=2Δx/Rck)

Uygulama 8. Düzgün yayılı güneş ışınımı
akısı gelen dış duvar ve pencereden oluşan
karma paralel duvar için sürekli rejim:
Isı kaybının bir kısmı pencerelerden olacağından
ısıl modelde pencerelerin de göz önüne alınması gerekir [17]. Binanın çift camlı pencerelerinin
toplam ısı geçiş katsayısı Uc=2,8 W/m2K, toplam
cam alanı Ac=10 m 2, duvar alanı Ad=100 m 2, toplam dış yüzey alanı At =110 m2 olduğu durum in-
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Toplam ısı geçiş katsayısı Uc=2,8 W/m2K olan çift
cam seçilmiştir (1/Uc=1/2,8=1/hd+1/Kc+1/hi), Kc
pencerenin iç ve dış yüzeylerindeki taşınım ısı geçişi çıkarılmış ısı geçiş katsayısı, iç yüzey taşınım
direnci hariç cam direnci Rc=1/Uc -1/hi =1/hd+1/Kc
=1/2,8-0,13=0,227 m2K/W (bu değer Şekil 8’deki
mavi kesikli çizgiyle sınırlandırılan ve camı temsil
eden iki direncin eşdeğer direnç değerini verir).
Şekil 8’de s düğüm noktası için aşağıdaki denklemde sol tarafta sırasıyla cam ve dış duvarlardan
giden ısının denklemin sağ tarafında belirtilen i
düğüm noktasından taşınımla gelen ısıya eşit olduğu kabul edilmektedir.
(Ts−Td)/(Rc/Ac) + (Ts−Tm)/(L/kAd) = (Ti−Ts)/(1/hiAt)
(29)
Bilinmeyen sıcaklıklar Ts ve Tm ortak parantezlerinde toplanırsa:
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Ts[1/(Rp/Ac) + 1/(L/kAd) + 1/(1/hiAt)]
+Tm[−1/(L/kAd)] = Ti/[1/(hiAt)] + Td/(Rp/Ac)

(30)

elde edilir. Şekil 8’de m düğüm noktası için aşağıdaki denklemde sol tarafta duvarın yarı-kalınlığından (Tm’den) dış sıcaklıktaki ortama giden ısıyı
(sırasıyla duvarın ortasına göre dış tarafında iletim
ve duvarın dış yüzeyinde taşınımla giden ısılar
toplamına eşittir) belirtmektedir. Denklemin sağ
tarafındaki terimler ise s ve m noktaları arasında
iletimle giren ısı ve duvara net giren güneş ışınımını temsil etmektedir. m sonsuz küçük kalınlıkta
ara yüzeyinin hacmi olmadığından ısı depolayamaz böylece zamana bağlı terim ihtiva edemez ve
mevcut durumda iç enerji üretimi sıfır olduğundan
termodinamiğin birinci yasası gereği giren ısı çıkan ısıya eşit olmalıdır. Özetle, eşitliğin sol ve sağ
taraflarının eşit olması gerektiği ispat edilmiş olur.
Duvara etkiyen güneş ışınımı TS EN ISO 13790
Standardı’na göre duvarın orta yüzeyine etkiyor
kabul edilmektedir.
(Tm−Td)/[(1/hdAd)+(L/kAd)]
=(Ts−Tm)/[L/(kAd)] + qgüneş,duvar

(31)

Bilinmeyen sıcaklıklar Ts ve Tm ortak parantezlerinde toplanırsa:
Ts[1/(L/kAd)]+Tm{[−1/(L/kAd)]+[−1[(1/hdAd)+(L/
kAd)]} = −Td/[1/(hdAd)] + [L/(kAd)] − qgüneş,duvar (32)
elde edilir.
Ts[−1/(L/kAd)]+Tm{[1/(L/kAd)]+[1[(1/hdAd)+(L/
kAd)]} = Td/[1/(hdAd)] + [L/(kAd)] + qgüneş,duvar (33)
Denklem (30) ve (33)’de iki lineer bağımsız yürütücü denklem tanımlanmıştır. Tm ve Ts bilinmeyenleri için çözümler uygun lineer cebir yöntemleriyle
hesaplanırsa duvar orta yüzey Tm ve iç hacme bakan yüzey Ts sıcaklıkları bulunur (Şekil 8). Uygulama 8 için (Tablo 1) İç sıcaklığı 20 °C olan dış duvar
ve pencereden oluşan düzgün yayılı güneş ışınımı
akısı gelen karma paralel duvarın iç sıcaklığın 20
°C ve dış sıcaklığın 0 °C olduğu ortamda sıcaklık
dağılımının sürekli rejim hali için Td, T1, Tm, Ts ve
Ti sıcaklıkları dağılımı Tablo 9’da verilmektedir.
Tablo 9. Güneş Işınımı Gelen Karma Paralel
Duvar, Sürekli Rejim
Td T 1
Tm
Ts
Ti
q
°C °C
°C
°C
°C (W)
0 2,64 9,23 13,83 20 5023

qc
(W)
629

qd
(W)
4395

48 saatte toplam enerji kaybı q= qc+qd = 629 W
+4395 W = 5023 W
Q= 5023 W 48h = 212112 Wh olur. Bu durum aynı
zamanda
Q= q"ısıtmaAt∆t= 40,2∙110∙48= 1928,3 Wh/m2∙110=
212112 Wh durumuna tekabül etmektedir.

Uygulama 9. Eşit güneş ışınımı akısı gelen dış
duvar ve pencereden oluşan karma paralel
duvar için geçici rejim:
Tüm duvar Tbaş=20 °C iken dış sıcaklık aniden
Td=0 °C düşmesi ve Tm noktasına q"=20 W/m2 güneş ışınımı gelmesi halinde iç nokta Tm sıcaklığı
Denklem (6) ifadesi ile elde edilemez. 2L kalınlıklı
duvara TS EN ISO 13790’nin yaklaşım tarzına paralel olarak enerjinin korunumu ifadesi uygulanarak Tm için uygun bir ifade aranacaktır.
ρ∙c∙Ad∙∆x∙(Tmt+1−Tmt)/∆t= k∙Ad∙(T1−Tm)/∆x+k∙Ad∙(Ts−
Tm)/∆x+qgüneş,duvar 			
(34)
m düğüm noktası civarı için üstteki denklemde
sol taraftaki terim ΔX kalınlıklı Ad alanına sahip
duvarın depoladığı/kaybettiği ısıl enerjiyi temsil
etmektedir. Yukarıdaki denklemde sağ taraftaki
ilk iki terim duvarın yarı-kalınlığındaki m düğüm
noktası civarı için dış ve iç ortamdan iletimle net
giren ısıyı Şekil 8’de m düğüm noktası için belirtmektedir (sırasıyla duvarın ortasına dış tarafından
iletimle ve duvarın ortasına göre dış tarafından iletimle gelen ısılar formüle edilmiştir). Denklemin
sağ tarafındaki son terim duvara net giren güneş
ışınımını temsil etmektedir. Denklem (34) düzenlenirse;
Tmt+1−Tmt= k∆t/ρ∙c∙∆x2(T1−Tm)+ k∆t/ρ∙c∙∆x2(Ts−Tm)
+qgüneş,duvar ∆t/Ad∙ρ∙c∙∆x			
(35)
elde edilir.
k∆t/ρ∙c∙∆x2 = α∆t/∆x2

(36)

Fo sayısı tanımından yararlanılır.
Tmt+1−Tmt= Fo(T1t−2Tmt+Tst)+qgüneş,duvar∆t/Ad∙ρ∙c∙∆x
(37)
Tmt+1 yalnız bırakılır
Tmt+1= Fo(T1t+Tst)+Fo(−2Tmt)+qgüneş,duvar∆t/Ad∙ρ∙c∙∆x
(38)
Açık yönteme uygun olarak tekrar düzenlenir ve
Tmt parantezine alınır.
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Tmt+1= Fo(T1t+Tst)+Tmt(1−2Fo)+qgüneş,duvar∆t/Ad∙ρ∙c∙∆x
(39)
Denklem (39) ve yüzey sıcaklıkları Denklem (28)
ve (18) yardımıyla aşağıdaki sıcaklıklar hesaplanır,
Tablo 10. Uygulama (9) açık çözümlerinde kullanılan denklemler Tm için Denklem (39), Ts için Denklem (28) ve T1 için Denklem (18)’dir. Belirtilen
denklem takımından Uygulama (10) çözümlerinde
de kullanılmaktadır.
Başlangıçta 20 °C’de olan dış duvar ve pencereden
oluşan düzgün yayılı güneş ışınımı akısı gelen karma paralel duvarın iç sıcaklığın 20 °C ve dış sıcaklığın 0 °C olduğu ortamda sıcaklık dağılımının
geçici rejim haline ilişkin hesaplanan sıcaklık dağılımı Tablo 10’da listelenmektedir.
Tablo 10. Güneş Işınımı Gelen Karma Paralel
Duvar, Geçici Rejim Duvara Gelen Güneş Işınımı
qG,duvar= 2000 W,
t
Td
(saat) °C
0
0
1
0
12
0
24
0
36
0
0
Sürekli rejim 39
48
0

T1
°C
20
2,00
3,05
2,68
2,64
2,64
2,64

Tm
°C
20
20,36
10,49
9,36
9,25
9,24
9,23

Ts
°C
20
20,00
14,72
13,92
13,84
13,83
13,83

Ti
°C
20
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

q
(W)

Q
(Wh)

0
4271
4946
5015
5019
5022 206893

39 saatte sürekli rejime gelmektedir, Şekil 9.
Uygulama 9 için (Tablo 1) başlangıçta 20 °C’de
olan dış duvar ve pencereden oluşan düzgün yayılı güneş ışınımı akısı gelen karma paralel duvarın
iç sıcaklığın 20 °C ve dış sıcaklığın 0 °C olduğu
ortamda sıcaklık dağılımının geçici rejim hali için
duvarın orta yüzeyi (m yüzeyi) soğuma eğilimdedir. Böylece, güneş ışınımı gelen saydam cam ve
opak dış duvardan oluşan karma dış duvarın orta
yüzey sıcaklığının (Tm) zamanla değişimi Şekil
9’da verilmektedir. Benzer şekilde Td, T1, Tm, Ts
ve Ti sıcaklıklarının dağılımı da verilebilir. Enerji
kaybı 48 saat için Q= q"ısıtmaAt∆t= 39,2∙110∙48= 1880,8
Wh/m2∙110= 206893 Wh olarak bulunur.

70

Tesisat Mühendisliği - Sayı 174 - Kasım/Aralık 2019

Şekil 9. Güneş ışınımı gelen saydam cam ve opak
dış duvardan oluşan karma dış duvarın orta yüzey
sıcaklığının zamanla değişimi

Uygulama 10. Eşit güneş ışınımı akısı gelen
dış duvar ve pencereden oluşan karma
paralel duvar ve değişken dış sıcaklık ve
güneş ışınımı (geçici rejim):
Dış sıcaklık ve dış yüzeye gelen güneş ışınımının
gün boyu değişimi, qgüneş,duvar ve qgüneş,cam
göz önüne alınarak dış duvarın sıcaklık dağılımı bulunur. Böylece Şekil 8’deki qgüneş,duvar ve
qgüneş,cam büyüklüklerinin qısıtma üzerindeki
etkisi bulunmuş olur. Denklem (39) ve yüzey sıcaklıkları Denklem (28) ve (18) yardımıyla aşağıdaki sıcaklıklar hesaplanır. Uygulama (10) açık
çözümlerinde kullanılan denklemler Tm için Denklem (39), Ts için Denklem (28) ve T1 için Denklem
(18)’dir. Uygulama 10 için (Tablo 1) başlangıçta 20
°C’de olan dış duvar ve pencereden oluşan alana
düzgün yayılı zamana bağlı güneş ışınımı akısı gelen karma paralel duvarın iç sıcaklığın 20 °C ve
değişken periyodik dış sıcaklık sınır şartı koşulunda sıcaklık dağılımının geçici rejim hali için Td,
T1, Tm, Ts ve Ti sıcaklıklarının dağılımı Şekil 10’da
verilmektedir. Şekil 10’da qgüneş,duvar, zamana
bağlı ve alan üzerinde düzgün yayılı güneş ışınımı
akısı gelen dış duvar ve pencereden oluşan karma
paralel duvarda, değişken dış sıcaklığa (Td) göre
diğer fiziksel paramtrelerin değişimi verilmektedir. Belirtilen şekilde qgüneş,duvar, güneş ışınımı akısı
gelen dış duvar ve pencereden oluşan karma paralel duvarda, değişken dış sıcaklığa (Td) göre diğer
fiziksel parametrelerin değişimidir. Şekil 10a’da
duvar orta düzlemi sıcaklığı (Tm) ve Şekil 10b’de
duvar dış yüzey sıcaklığı (T1), duvar iç yüzey sıcaklığı (Ts) ve Şekil 10c’de anlık değişken güneş ışınımı akısı qgüneş,duvar, anlık sağlanması gereken ısıtma
miktarı (q"ısıtma) fiziksel büyüklükleri verilmektedir.
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Şekil 10. Uygulama 10 için değişken dış sıcaklık ve gelen değişken güneş ışınımına göre ısı kaybının ve sıcaklıkların zamanla
değişimi. qgüneş,duvar, Güneş ışınımı akısı gelen dış duvar ve pencereden oluşan karma paralel duvarda, değişken dış sıcaklığa (Td) göre
diğer fiziksel paramtrelerin değişimi. a) duvar orta düzlemi sıcaklığı (Tm) b) duvar dış yüzey sıcaklığı (T1), duvar iç yüzey sıcaklığı (Ts)
ve c) Anlık değişken güneş ışınımı akısı qgüneş,duvar, anlık sağlanması gereken ısıtma miktarı (q"ısıtma)

Bu çalışmada verilen sıcaklık ve enerji bilançosu
sonuçları özetlenerek Tablo 11’de sunulmaktadır.
qgüneş,duvar’ın Şekil 8 ve Şekil 1’deki elektrik benzeşim modellerine göre duvarın ortasına geldiği,
cama gelen güneş ışınımının qgüneş,cam direk içeri
girdiği varsayılmıştır. Isıtma enerjisi ihtiyacı iki
gün için hesaplanırsa Q= q"ısıtmaAt∆t= 24,6∙110∙48=
1179,6 Wh/m2∙110= 12-9755 Wh olarak bulunur.
Bu çalışmada incelenen her bir durum için sıcaklık
dağılımının geçici rejim hali için sıcaklık dağılımı, eş değer ısıl direnç, ısı kaybı ve ısıtma enerjisi
ihtiyacı Tablo 12’de verilmektedir. İrdelenen uygulamalarda odanın 110 m2 dış kabuğu olarak stan-

dart bir duvar (ağır duvar) alınmış, problem sürekli
rejim problemleri ile ortaya konan sayısal yöntemin doğruluğunu göstermek amacıyla karşılaştırılmıştır. Ayrıca 100 m2 duvar, 10 m 2 cam ile birlikte
karma duvar olarak incelendiği, gün içerisinde sıcaklık dalgalanmalarının irdelendiği değişken dış
koşullar ve zamana göre değişen güneş ışınımı göz
önüne alınarak bulunan çözümler aşağıdaki tabloda özetlenerek, karşılaştırmalı olarak verilmiştir
(Tablo 12).
Bu çalışmada incelenen durumlar içerisinde en düşük ısınma enerjisi ihtiyacı Uygulama 10’da seçilen
durum içindir. Uygulama 10’da incelenen durum:

Tablo 11. Değişken Dış Sıcaklık ve Güneş Işınımı Gelen Karma Paralel Duvar, Geçici Rejim
t
(saat)

Td
(°C)

T1
(°C)

Tm
(°C)

Ts
(°C)

Ti
(°C)

0

0

20

20

20

20

qgüneş,duvar qgüneş,cam qısıtma
(W)
(W)
(W)
0

0

0

1

0,50

2,00

20,00

20,00

20,00

0

0

0

2

0,50

7,13

16,76

19,68

20,00

0

0

270

12

20,00 18,10

15,65

16,92

20,00

2000

200

2407

11,58

15,74

20,00

0

0

3601
3006

24
36
48

0

3,85

20,00 17,77
0

3,81

14,65

16,21

20,00

2000

200

11,48

15,67

20,00

0

0

Q
(Wh)

3663 129755

Tesisat Mühendisliği - Sayı 174 - Kasım/Aralık 2019

71

ARAŞTIRMA MAKALESİ
Tablo 12. Uygulama Çözümlerin Karşılaştırmalı Sonuçları

Duvar (110 m2) (Uygulama 1)

Td
°C

T1
°C

Tm
°C

Ts
°C

Ti
°C

Rtoplam
(K/W)

q
(W)

Q
(Wh/2 gün)

0

2,16

7,57

12,97

20

0,370

5945

285405

Geçici rejim (Uygulama 3)

Duvar

242770

Geçici rejim (Uygulama 4)

Hafif duvar

276870

Geçici rejim (Uygulama 5)

Değişken sıcaklık

Cam (10 m )+duvar (100 m ) (Uygulama 6)
2

2

Geçici rejim (Uygulama 7)
Cam+duvar+Güneş ışınımı (Uygulama 8)
Geçici rejim (Uygulama 9)

0

2,16

7,55

2,64

9,23 13,83

Güneş ışınımı farkı =248164206893=41270

“Başlangıçta 20 °C’de olan dış duvar ve pencereden oluşan alana düzgün yayılı zamana bağlı güneş
ışınımı akısı gelen karma paralel duvarın iç sıcaklığın 20 °C ve değişken periyodik dış sıcaklık sınır
şartı koşulunda sıcaklık dağılımının geçici rejim
halidir”. Uygulama çözümlerinin verildiği Tablo
12 incelenirse Uygulama 1, Uygulama 6 ve Uygulama 8 sürekli rejim hallerini gösterirken diğer
uygulamalar (Uygulama 2, 3, 4, 5, 7, 9 ve 10) geçici
rejim hallerinin araştırılmasıdır. Uygulama 2 pratikte görülmeyecek bir durum olduğu için ısıtma
enerjisi ihtiyacı Tablo 12’ye konmamıştır. Uygulama 1, 3 ve 4 benzer durumun irdelemesidir sonuçlar da benzer çıkmaktadır. Aslında buradan başka
bir önemli sonuç elde edilir. Duvarda depolanan
ısıl enerjinin fazladan aza göre sıralandığı Uygulama 3, Uygulama 4 ve Uygulama 1 ısıtma enerjisi
ihtiyacının arttığı yönü gösterir. Yani depolanan
ısıl enerji ısıtma durumunda enerji ihtiyacını azaltmaktadır. Uygulama 5’te seçilen dış sıcaklık profilinden dolayı ısıtma enerjisi ihtiyacı oldukça düşük
çıkmaktadır. İçerinin sıcaklığının 20 °C dışarının
0 °C olduğu dış duvar ve pencereden oluşan karma
paralel duvar için sürekli rejim hali ve benzer geçici rejim halinin irdelendiği Uygulama 6 ve Uygulama 7’de benzer sonuçlar elde edilir. Duvarın ısıl
kapasitesinin avantajıyla yukarıdaki duruma benzer biçimde Uygulama 8deki enerji ihtiyacı Uygulama 7’den daha azdır. Uygulama 9’da başlangıçta
20 °C’de olan dış duvar ve pencereden oluşan düzgün yayılı güneş ışınımı akısı gelen karma paralel
duvarın iç sıcaklığın 20 °C ve dış sıcaklığın 0 °C
olduğu ortamda sıcaklık dağılımının geçici rejim
hali için sıcaklık dağılımı, eş değer ısıl direnç, ısı
kaybı ve ısıtma enerjisi ihtiyacı verilmektedir.
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12,94

20

0,0035

5978

Cam farkı : Duvar + Cam : 248159-242770=5390 Wh
0

Geçici rejim (Uygulama 10)

72

138780

20

0,0024

5023

286944
248163
241112
206893
129755

SONUÇ
Pencere ve dış duvarların düzlemsel olarak kabul
edildiği bu çalışmada ısı kaybı ve kazancının sadece pencere ve dış duvardan olduğu varsayılan bir
odanın ısıl modeli çıkartılmıştır. Modelde pencere
ve dış duvarların ısı geçişi yönünden paralel bağlılığı ve düzlemselliği göz önüne alınarak bir boyutlu zamana bağlı ısı iletimi denklemleri kartezyen
koordinatlarda sonlu farklar yöntemi kullanılarak
çözülmüştür. Mevcut analiz bütünüyle değerlendirildiğinde enerji tüketimi hesabının çok sayıda
değişkene bağlı olması, dış sıcaklığın ve güneş vb.
ısı kazançlarının zamanla değişmesi ve uyulması
gereken kararlılık kriterleri nedeniyle karmaşıktır.
Paralel bağlı levhalar için bir boyutlu zamana bağlı
ısı iletimi dinamik modeli için yürütücü denklemler ayrıklaştırılmış ve sonlu fark denklemleri enerji
tüketimi, sadece cam ve dış duvardan olduğu varsayılan bir oda için birbirlerine bağlı olarak eş zamanlı çözülmüştür. Odanın 110 m2 alanlı dış cephesi standart bir duvar (ağır duvar) olarak alınmış,
problem sürekli rejim problemleri ile karşılaştırılarak ve 100 m2 duvar, 10 m2 cam ile birlikte karma
duvar olarak ele alınmış, değişken dış koşullar ve
güneş ışınımı göz önüne alınarak bulunan çözümler karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Bu çalışmada
incelenenler içerisinde en düşük ısıtma enerjisi ihtiyacı başlangıçta 20 °C’de olan dış duvar ve pencereden oluşan alana düzgün yayılı zamana bağlı
güneş ışınımı akısı gelen karma paralel duvarın iç
sıcaklığın 20 °C ve değişken periyodik dış sıcaklık
sınır şartı koşulunda sıcaklık dağılımının geçici
rejim hali için hesaplanmıştır. Yapılan çözümlerin doğruluğunun ispatı analitik yöntemle elde
edilen sürekli rejim sonuçlarıyla tamamlanmıştır.
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Seçilen çeşitli uygulama problemleri sürekli rejim
problemlerinin analitik çözümleri ile karşılaştırılarak ve gittikçe karmaşık hale getirilerek çözülmüştür. Cam ve duvardan oluşan karma duvar
çözümü standarttaki yöntemle bulunan sonuçlar
ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın amacı binaların
ısıl enerji standardına göre yapılan uygulama çözümlerini mukayese etmek amacıyla kullanılacak
basit bir dinamik ısı kaybı modeli geliştirmek ve
standardın daha karmaşık uygulamaları için daha
esnek bir ısıl model geliştirmektir. Bu çalışmada
önerilen yöntemlere göre bulunan çözümler bina
enerji tüketimi hesapları yapılırken referans olarak
alınabilir. Bu çalışmada raporlanan yöntemler kullanıcının daha karmaşık sayısal/ticari kodları doğru kullanıp kullanmadığını sınayabilmesine imkan
sağlar.

SEMBOLLER
Ac
Ad
At

Toplam cam alanı, Ac=10 m2 (m2)
Duvar alanı, Ad=100 m2 (m2)
Toplam dış yüzey ısı geçişi alanı, At =110
m2 (m2)
Bid=hdΔx/k
Duvarın dış tarafı Biot sayısı (-)
Bii= hiΔx/k
Duvarın iç tarafı Biot sayısı (-)
c
Özgül ısı (J/kgK)
C1
Denklem (20)’deki bir parametre
Cm
Duvarın ısıl kapasitesi (J/K)
hd
Dış taraf ısı taşınım katsayısı (W/m2K)
hi
İç taraf ısı taşınım katsayısı (W/m2K)
Htr,is İç ortam taşınım direnci (W/K)
Htr,me Dış taraf duvar direnci (W/K)
Htr,ms İç taraf duvar direnci (W/K)
Htr,op Opak (mat) yapı elemanlarının direnci
(W/K)
Htr,w Cam ısıl direnci (W/K)
Hve
Havalandırma katsayısı (W/K)
Kc
Pencerenin iç ve dış yüzeylerindeki taşınım
hariç ısı geçiş katsayısı (W/m 2K)
k
Isı iletim katsayısı (W/mK)
L
Duvarın yarı-kalınlığı (m)
Fo
Fourier sayısı (-)
T
Sıcaklık (°C)
T1
Duvarın ve pencerenin dış yüzey sıcaklığı
(°C)
Tbaş
İlk sıcaklık (°C)
Dış ortam sıcaklığı (°C)
Td
Ti
İç ortam sıcaklığı (°C)
Tmt+1 İç noktanın t+1 anı sıcaklığı (°C)
Ts
Duvarın ve pencerenin iç yüzey sıcaklığı

(°C)
Havalandırma sıcaklığı, taze hava sıcaklığı
(°C)
t
Zaman (s)
Rc
İç yüzey taşınım direnci hariç cam direnci
(m2K/W)
Rd
Odanın dış duvarının dış yüzeyindeki ısı
taşınım direnci (m 2K/W) 0,04 m2K/W
Rd1
Duvarın ortasına göre iletim dirençleri
(m 2K/W) Rd1=Rd2= 0,1/1= 0,1 m2K/W
Rd2
Duvarın ortasına göre iletim dirençleri
(m2K/W) Rd1=Rd2= 0,1/1= 0,1 m2K/W
Rd+c İç taşınım direnci hariç diğer beş adet direncin eşdeğer direnci, (Şekil 7 kırmızı eksen çizgileri) (m2K/W)
Ri
Odanın dış duvarının iç yüzeyindeki ısı taşınım direnci (m 2K/W) 0,13 m2K/W
Rtoplam Dış duvarın toplam ısıl direnci (m2K/W)
Rtoplam = Ri +Rd1 + Rd2 + Rd=0,37 m2K/W
Q
Sağlanması gereken ısıl enerji (Wh=3600
Joule)
q"güneş Dış duvarların ve pencerelerin birim düşey
yüzeyinden giren net ısı ışınımı (W/m2)
q"güneş=20 W/m2
qgüneş,cam qgüneş,cam=20x10=200 W
qgüneş,duvar qgüneş,duvar =20x100=2000 W
qHC,nd Isıtma veya soğutma ısı gücü (ayar sıcaklığı
noktasına göre )
qint
İç ısı kazancı (W)
qısıtma Isıtma ihtiyacı (W)
qsol
Güneş ısı kazancı (W)
Uc
Binanın çift camlı pencerenin toplam ısı geçiş katsayısı, Uc=2,8 W/m2K (1/Uc=1/2,8=1/
hd+1/Kc+1/hi)
x
Koordinat (m)
α
Isıl yayılım katsayısı (m 2/s)
ρ
Duvarın yoğunluğu (kg/m3)
Δx
Sonlu fark uzunluğu, uzunluk adımı (m)
Δt
Sonlu zaman adımı (s)
ζ
Denklem (20)’deki bir parametre (özdeğer)
Tsup
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İnsanların toplu halde yolculuk yaptığı toplu taşıma sistemlerinin kabinlerinin ve istasyonlarının iklimlendirilmesi konfor, hijyen ve güvenlik açısından önemlidir. Mevcut
çalışmada toplu taşıma sistemleri iklimlendirilmesinde iç ve çevresel şartlar hakkında
standartlar verilmiştir. Bu tip sistemlerde kullanılması gereken iklimlendirme sistemlerinin özellikleri tanıtılmıştır. Isıl konfor ve iç hava kalitesi üzerine son yıllarda yapılan
çalışmaların bu tarz sistemlerin tasarımına yol göstermesi amacıyla bir değerlendirmesi
verilmiştir . Ayrıca dünyada ve ülkemizde metro sistemlerin peron ve vagonlarında, raylı
sistemlerin vagonlarında ve otobüslerde iç hava kalitesi konusunda yapılmış çalışmalar gösterilerek kabul edilebilir referans değerler belirtilmiştir. Metro-raylı sistemler ve
otobüsler gibi toplu taşıma sistemlerinin iklimlendirilmesinde ortamın ısıtılması, soğutulması, neminin uygun değerlerde tutulması ve temiz bir iç ortamın temini konularında
kabul edilebilir normlar sunulmuştur. Özetle toplu taşıma sistemlerinde havalandırma
ve iç hava kalitesi konularıyla ilgili iç ortam koşulları, ısıl konfor, iç hava kalitesi gibi
parametreler üzerine yapılmış bildiri, konferans tebliği, makaleler, standartlar ve lisansüstü tez çalışmaları incelenerek bu alanda tasarım yapanlara yol gösterecek bir alt
yapı çalışması oluşturulmuştur. İncelenen çalışmalar değerlendirilerek bulunan sonuçlar özetlenmiştir. Toplu taşıma sistemlerinde havalandırma ve iç hava kalitesiyle ilgili
dizayn ve işletme ile ilgili başlıca standartların kapsamlı listesi ilk kez bu çalışmada
verilmiştir.
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Air Conditioning and Indoor Air Quality in
Public Transportation Systems
ABSTRACT
The air conditioning of the cabinets and stations where public transport takes place is
important for comfort, hygiene and safety. In the present study, standards are provided
about the internal and environmental conditions of the air conditioning of the public
transport systems. The qualifications of the air conditioning units for the mentioned systems are introduced. Recent studies about thermal comfort, and quality of indoor air are
summarized and evaluated in order to enlighten the design engineer. Also, the studies
about the quality of indoor air in the platforms and wagons of subway systems, in railway
systems, in wagons and buses in the world and in our country are summarized including
the widely accepted standards. Detailed list of standards are provided for the air conditioning of public transport systems (such as metro-rail systems and buses), for heating,
cooling and keeping the humidity in the acceptable limits as well as assuring a clean internal environment. In brief, a comprehensive compilation was made that is essential for
designers in this area by examining papers, conference proceedings, articles, standards
and postgraduate thesis studies on parameters such as indoor environment conditions,
thermal comfort, indoor air quality related to ventilation and indoor air quality in public
transportation systems. A comprehensive and complete list of air conditioning and interior air quality standards are given for the first time for the operation and design of the
public transportation systems.
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1. GİRİŞ
Havalandırma sistemleri işyeri ortamındaki kirlenmiş havayı değiştirmek için ilgili ortamdan
hava emilerek dışarıya atılması veya bu ortama
taze hava verilmesi amacıyla kurulan mekanik sistemlerdir [1]. Havalandırma sistemleri genellikle;
doğal havalandırma ve mekanik havalandırma olarak gruplandırılabilir.
Doğal havalandırma, ortamda herhangi bir mekanik sistem kullanılmadan sıcaklık farkları ve
rüzgar yönüne bağlı olarak ortam havasının pencere ve kapı aralıklarından, baca ve boşluklardan
enfiltrasyon yoluyla doğal olarak hareketlenmesi
ve ortam havasının değişmesini sağlayan bir pasif
havalandırma tipidir. Genellikle iç ortam kirliliğinin düşük olduğu tesislerde tercih edilir. Bunun
için toplu taşıma sistemlerinde havalandırma ve
iç hava kalitesi sağlanması amacıyla doğal havalandırma kullanılması yeterli ve istenilen nitelikte
sonuçlar vermeyebilir. Doğal havalandırma zaten
ortamda mevcuttur ve uygulaması diğer aktif iklimlendirme sistemlerine göre daha ekonomiktir.
Pasif havalandırma sağlayan doğal havalandırma
sistemlerinde hava hızı ve yönelimdeki aktif kontrol edilemeyen değişimler sistem performansını
olumsuz etkileyebileceği olabileceği için bu tarz
sistemlerin toplu taşıma uygulamalarında kontrol
altına alınması ve elde edilebilecek konfor düzeyinin tahmin edilmesi zordur. Doğal havalandırma
sistemleri trafikteki gibi bir ortamda çevre hava
kirletici kaynağına yakın olunması durumunda, iç
ortam havasının kötüleşmesine sebep olur.
Mekanik havalandırma, aktif yani harici bir
enerji kaynağı veya kuvvet uygulanarak yapılan
bir iklimlendirme şeklidir. Genel havalandırma
ve lokal havalandırma olarak bilinen metotları
mevcuttur. a) Genel havalandırma sistemleri toplu taşıma sistemine büyük miktarda temiz hava
sağlar ve kirli havayı tahliye eder. İklimlendirilecek mahalde ortaya çıkan kirleticileri, bütün toplu
taşıma aracının havalandırılması yoluyla kontrol
eder. Genel havalandırma kullanımı, mahaldeki
kirleticileri bir dereceye kadar dağıtabilmekte, fakat bu esnada kirlenme kaynağından uzak kişileri
de olumsuz etkileyebilmektedir. Eğer çıkış fanı,
maruz kalan yolcuya yakın yerleştirildiyse ve taze
hava fanı yolcunun arkasına yerleştirildiyse kirli
hava, yolcunun nefes alma bölgesinden uzaklaştırılmış olacaktır ki bu sayede genel havalandırma
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daha etkili olabilir. Genel havalandırma ile kirletici kontrolü yapılırken; kirletici konsantrasyonunun
çok yüksek olmaması ve toksikliğin az olması ve
yolcuların seyahatlerini kirletici kaynağının çok
yakınında yapmaması hususlarına dikkat edilmelidir. Genel havalandırma aktif iklimlendirme sistemi olmasına rağmen düşük ekipman ve kurulum
maliyetlerine sahiptir, az bakım gerektirir ve toplu
taşıma sistemlerinde karşımıza çıkan durumdaki
gibi düşük dozda toksik madde içeren kimyasallar
için etkilidir. Genel havalandırma parlayıcı ve yanıcı gazlar veya buharlar için etkilidir. Toplu taşımada olduğu gibi kaynağı tespit edilemeyen, çok
çeşitli, hareketli veya dağılmış kirleticiler için en
iyi havalandırma sağlar. Genel havalandırmanın
kirleticilerin tamamen ortadan kalkmasını sağlamaz ki bu toplu taşıma için yeterli olmayabilir ve
anthrax gibi biyolojik saldırı anında toplu taşıma
sistemi için bir zafiyet getirir. Yüksek dozda toksik
madde içeren kimyasallar için ve mikrobiyolojik
aktivitenin yüksek olduğu patojen, hijyenik olmayan toplu taşıma gibi mahallerde kullanılmamalıdır. Toz, metal dumanları, yangın/terör saldırısı
gibi çok miktarda gaz veya buhar için etkili değildir. Yüksek miktarda ısıtılmış ya da soğutulmuş
taze hava gerektirir. Düzensiz gaz veya buhar yayılımları için etkili değildir.
Lokal havalandırmanın toplu taşıma sistemlerinde yaygın olarak tercih edilme nedenleri hava
kirleticinin pandemik ciddi bir sağlık riski oluşturma riski, büyük miktarlarda toz üretilmesi, soğuk
havalarda havalandırmadan dolayı ısınma giderlerinin artma endişesinin olması, emisyon kaynaklarının az olması, emisyon kaynaklarının yolcuların
nefes alma bölgesi yakınında bulunması olarak
bildirilmektedir. Lokal egzoz havalandırması toplu
taşıma sistemlerindeki istasyonlarda avantajlıdır
çünkü kirleticiyi kaynağında yakalar ve uzaklaştırır. İstasyonlarda örneğin bakım, modernizasyon
çalışması yapıldığı zamanlarda ortaya çıkabilecek
yüksek dozda toksik madde içeren kimyasallar için
en etkili seçenektir. Tozlar ve metal dumanları dâhil birçok kirletici çeşidini tutabilir. Daha az taze
hava gerektirir. Genel havalandırmaya göre daha
az taze hava gerektirdiği için ortam ısıtma ve soğutma maliyeti düşüktür. Lokal egzoz havalandırması tasarım, montaj ve ekipman için yüksek
maliyet gerektirir. Düzenli temizlik, kontrol ve bakım gerektirir, ancak bu eksiklik metro, tramvay,
metrobüs ve tren gibi yüksek yolcu taşıma kapasi-
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tesindeki sistemler için yüksek maddi geri dönüş
potansiyeli göze alındığında önemsenmeyebilir.
İç hava kalitesi havadaki, insanın rahatlık ve sağlığını etkileyen tüm noktaları kapsar [2, 3]. İnsanların içinde bulunduğu havadan farklı beklentileri
olduğu ve farklı algılamalarından dolayı, toplu taşıma sistemlerinde iç hava kalitesi için kesin sınırlar
çizmek veya tanımlamak zordur. Bundan dolayı,
"kabul edilebilir iç hava kalitesi" terimi ortaya çıkmıştır. ASHRAE 62-1989 ve 2001 Standardı’nda
kabul edilebilir iç hava kalitesi “içinde, bilinen kirleticilerin, yetkili kuruluşlar tarafından belirlenmiş
zararlı konsantrasyonlar seviyelerinde bulunmadığı ve bu hava içinde bulunan insanların %80 veya
daha üzerindeki oranın havanın kalitesiyle ilgili
herhangi bir memnuniyetsizlik hissetmediği havadır” olarak açıklanmaktadır [4, 5]. İç hava kalitesi
ile bağlantılı olarak Tight Building Syndrom -TBS
(Kapalı Bina Sendromu), Sick Building SyndromSBS (Hasta Bina Sendromu) ve Building Related
illness-BRI (Bina Bağlantılı Hastalıklar) olarak
adlandırılan sağlık problemleri tanımlanmaktadır
[2, 6]. Yapılan birçok araştırmada iç ortamdaki
kirleticilerin seviyesi, dış ortama göre daha yüksek
olduğu görülmüştür [7]. İnsanların zamanlarının
%90’ı gibi büyük bir kısmını iç hacimlerde geçirdiği ve bu hacimlerdeki kirleticilerin ortamdan uzaklaştırılamadığı dikkate alınırsa, iç hava kalitesinin
neden önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konu
olduğu ortaya çıkar. İnsanlar, içinde bulunduğu ortamın ısıl özellikler açısından konforlu olmasını isterler. Aslında sadece ısıl konfor, sağlıklı ortamlar
için yeterli değildir. Isıl konfor, hastalıklara sebep
olan bakteri ve kirleticilerin varlığını da dikkate
alan iç hava kalitesinin bir parçasıdır. Yüksek değerlerdeki hastalık vakaları ve artan devamsızlık
(görev yerinde olamamak) ortam iç hava kalitesi
açısından kapalı hacmin tümü tümü hasta olarak
kabul edilebilir. Daha geniş bir kapsamda, ergonomi, aydınlatma ve akustik gibi parametreler de
hava kalitesi algılamasına etki edebilmektedir. İyi
bir hava kalitesi, sadece konfor için değil sağlık ve
verimlilik için de gereklidir. Son zamanlarda yapılan bağımsız birçok çalışma iç hava kalitesinin
ofis çalışanlarının verimi üzerine önemli ve olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir [8]. Dolayısıyla
ofislerde iç hava kalitesinin durumu tespit edilip
sağlıklı bir iç hava ortamı oluşturulmalıdır. İç hava
kalitesi ile ilgili yurt dışı çalışmaları çok sayıda olmasına rağmen, Türkiye’de yapılan çalışmalar sı-

nırlıdır. Yurtdışındaki çalışmalarda konu farklı boyutları ile ele alınmış ve farklı ortamlarda iç hava
kalitesi ölçümleri yapılarak konu analiz edilmiştir
[9-13]. Fakat yurt içinde birkaç iç hava kalitesi ölçüm araştırmasının dışında, yapılan çalışmalar genelde iç hava kalitesinin önemi ve genel konuları
ile ilgilidir [3, 14-21]. Dünya çapında bir milyardan
fazla insan kabul edilemez şartlarda hava kalitesine sahip şehirlerde yaşamaktadır [22].
Ekonomik gelişme araba sayısının artmasına dolayısıyla trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin en
önemli çevre sorunlarından biri olmasına sebep
olmuştur. Şehirlerde trafik yükünün artması farklı ulaşım türlerinin kullanılması ve toplu taşıma
sistemi ihtiyacını doğurmuş, bu da metro/raylı sistemler ve otobüsler gibi ulaşım araçlarının tercih
edilmesine önayak olmuştur. Günümüzde dış hava
kalitesi kadar iç hava kalitesi de önem kazanmıştır ve son yıllarda yurtdışında, özellikle büyük
şehirlerde ulaşımda çok tercih edilen metro gibi
taşıtlarda hava kalitesi konusunda çok sayıda çalışma yapılmıştır. 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 [22]. Metrolardaki hava sirkülâsyon
miktarının düşük olması, metrodaki kirletici konsantrasyonların dış ortam konsantrasyonlarından
daha yüksek olmasına neden olmaktadır. Metro
ve raylı sistemlerindeki partikül madde seviyesi
ve elementsel bileşim oranı yüksekse kısa süreli
maruz kalınması durumunda bile gün içinde toplam maruz kalımlarına göre boyutsuzlaştırılsa bile
sağlık üzerinde etkileri kaydadeğer olmaktadır.
Metro yolcularının hava kirliliğine maruz kalması
ile ilgili çalışmalarda partikül madde (PM), PAH,
hidrokarbonlar, Toplam Partikül Madde (TPM),
UOB (uçucu organik bileşikler), karbon monoksit,
azot dioksit, metaller ve çeşitli biyolojik kirleticiler incelenmiştir [22]. Toplu taşıma sistemlerinde
iç hava kalitesini (IAQ, indoor air quality) aslında
iç ortam kalitesi (IEQ, indoor environmental quality) olarak daha geniş kapsamlı düşünmek gerekir
[23]. Ayrıca konforu iç hava kalitesinden ayırmak
mümkün değildir. Özellikle iç hava kalitesinin algılanmasında konfor koşullarının ve parametrelerinin büyük etkisi vardır. Bu makalede, iç ortamda
insan konforu ve iç ortamın kalitesi (sağlıklı iç ortam yaratılması) birlikte ele alınacaktır. Konforlu
Tesisat Mühendisliği - Sayı 174 - Kasım/Aralık 2019

77

DERLEME MAKALE
ve sağlıklı ortam (IAQ-İç Hava Kalitesi veya IEQİç Ortam Kalitesi) oluşturmak HVAC (Heating,
Ventilation and Air Conditioning) mühendislerinin temel görevidir. Bu, ancak iç ortam havasının aşağıdaki fiziksel ve kimyasal özelliklerinin
kontrolüyle sağlanabilir. Konforlu bir toplu taşıma ortamının oluşturulması Sıcaklık, Nem, Hava
hareketi, radyant elemanların içerideki insanlarla
etkileşimi (çevreleyen yüzeylerin sıcaklıkları) parametrelerin kontrolünü gerektirir. Sağlıkla ilgili
kontrol edilmesi gerekli diğer temel parametreler,
taze hava miktarı, koku, toz, gürültü ve titreşimdir.
Taze hava miktarı konforlu bir ortam için kontrol
edilmesi gereken bir parametre olmakla beraber
esasen sağlık ve üretkenlik acısından kontrolü şart
olan bir parametredir. Dış ortam havasıyla yapılan
havalandırma taze hava beslemenin temel yoludur
ve filtreyle birlikte iyi tasarlanmış bir havalandırma sistemi birçok durumda yeterlidir. Otobüs
kabini iklimlendirilmesinde iç çevresel şartlar da
ele alınmalıdır. Atmaca (2015) [24] çalışmasında
öncelikle otobüs klima sistemleri tanıtılmış, daha
sonra ise otobüslerde ısıl konfor, iç hava kalitesi
ve enerji verimliliği üzerine değerlendirilme yapılmıştır. Piyasada mevcut otobüs iklimlendirme
sistemlerinin özelliklerinden bahsedilmiş, şehirlerarası otobüslerde kabine alınan taze hava miktarının karbondioksit (CO2) emisyonları üzerine etkisi
incelenmiştir. Toplu taşıma sistemlerinde iç hava
kalitesi parametreleri olarak bir Harvard Impactor
kullanılarak 8 saatlik ortalama PM 2.5 derişimleri
belirlenebilir, ayrıca bir sürekli izleme cihazı ile
PM 10, toplam uçucu organik bileşikler (Volatile
Organic Compounds, VOC), CO2 ve CO derişimleri, sıcaklık ve bağıl nem değerleri izlenilebilir [25].
Toz, polen, küf gibi 10 mikron ve daha küçük parçacıklar PM10 (partiküler madde) olarak ve yanma
sonucu oluşan parçacıkları, organik bileşikler gibi
2,5 mikron ve daha küçük parçacıklar ise PM 2.5
olarak adlandırılır.
Toplu taşıma sistemlerinde partikül madde incelemesinin yapıldığı çeşitli çalışmalar vardır. Toplu taşım aracı içinde karşılaşılan partikül madde
maruziyeti [26] çalışmasında, Şanlıurfa şehir merkezinden 20 km uzaklıkta bulunan Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ne yolculuk yapan
bir kişinin karşılaşabileceği mevsimsel partikül
madde (PM) maruziyeti değerlendirilmiştir. Kapalı ortamların hava kalitesinin hangi faktörler
tarafından etkilendiği, sebepleri ve bu ortamları
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kullananlarda oluşturabileceği muhtemel sağlık etkileri [27], farklı kapalı hacimli içi ortamlarda PM
2.5, CO konsantrasyonları ve partikül sayısının
belirlenmesi [28]’de de iç ortam hava kalitesini belirlenmesinde mutlaka uygulanması gereken adımlardır. İç ortam hava kirliliği son yıllarda buna
bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunlarından sonra önem kazanmıştır [29]. Yapılan birçok araştırmada iç ortam kalitesine önemli ölçüde etki eden
kirleticilerden birinin organik tozlar olarak bilinen
biyoaerosoller olduğu tespit edilmiştir. İç ortam
hava kalitesinin iyileştirilmesinde gümüş iyonları
içeren PVC malzemelerin antimikrobiyal etkisi bilinmektedir [30]. Havalandırma ve iç hava kalitesi
açısından CO2 miktarının analizi [31]’de önem kazanmaktadır. Kapılı hacim içi hava kalitesi ile ilgili
sağlık semptomlarının yaygınlığı ilişkilidir [32].
Toplu taşıma sistemlerinde iç hava kalitesiyle ilgili
dikkat edilmesi gereken diğer hususlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toplu kapalı mekanlarda ısıl konfor,
İç hava kalitesi ve aydınlatma [33],
İç hava kalitesi ve kontrolü [15],
Hava kalitesi kontrolü ve ihtiyaca dayalı havalandırma [34],
Kapalı mahallerde hava kalitesinin iyileştirilmesi [19],
Hijyen ve iç hava kalitesi bakımından HVAC
sistemlerinin temizliği [16],
Yeraltı toplu taşıma sistemlerinde acil durum
havalandırması [35],
Okullarda iç hava kalitesi problemleri ve çözümler [36],
Uçaklarda iç hava kalitesi ve neden olabileceği
problemler [37] ve
İç mekanlarda iç hava kalitesi ile ilgili ölçüm
sonuçlarının analizi [38] olarak değerlendirilmiştir.

2. DEĞERLENDİRME
Metrolarda en önemli iç hava kirleticilerinden biri
partikül maddedir. Bu nedenle toplu taşıma sistemlerinde toza maruz kalma ve tozun elementsel
bileşimi önemlidir. Metroda ve vagonlarda solunabilir partiküllerin başlıca kaynağı raylar üzerinde
tekerleklerin sürtünme ve fren yapması gibi raylarda aşınmaya neden olan hareketlerdir. Bu partiküller büyük oranda demir içerir. Metrolarda hava
özellikle Fe (demir), Cu (bakır) ve Mn (mangan)
metalleri içerir [39]. Partiküllerin bir diğer kaynağı
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ise yolcuların kıyafetleri ve yolcuların peron içindeki hareketleridir. Ayrıca dış ortamda trafikten
kaynaklanan çok küçük partiküller dış ortamdan
metro tünellerine girerek birikebilmektedir. Seaton
ve diğerleri [40] tarafından Londra’da yapılan bir
çalışmada bir kişinin metroda günde iki saat geçirmesi durumunda Fe, Mn ve Cu tozlarına maruz
kalma hususunda artışa sebep olduğu tespit edilmiştir. Benzin katkı maddesi (MMT) kaynaklı
mangan partikülü miktarlarının tespiti ve karşılaştırması için ayrı bir çalışma yapılmıştır [41]. Stockholm’de yapılan bir çalışmada şehrin merkezinde
seçilen bir metro istasyonunda 2 hafta süreyle PM
10 ve PM 2.5 ölçümleri yapılmıştır. Çalışma sırasında tünel duvarları ve raylar yıkanmış ve yıkama
sonrası yapılan ölçümlerde PM 10 ve PM 2.5 konsantrasyonlarının sırasıyla %13 ve %10 oranında
düştüğü tespit edilmiştir [42]. Meksika’nın başkenti Meksiko City’deki metro sisteminde yapılan bir
çalışmada yüksek seviyelerde Fe, Cu, Si (Silisyum)
ve S (Kükürt) elementleri ölçülmüştür [43]. Trafik
yoğunluğunun az olduğu bölgede düşük Mn konsantrasyonu (0.018-0.032 μg/m3), trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgede bulunan metroda ise
yüksek Mn oranları (>0.05 μg/m3) tespit edilmiş ve
metrolarda maruz kalınan hava kalitesinin dış hava
kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğu tespit edilmiştir [44]. 1999 yılında Washington DC’de yapılan
bir çalışmada metroda trenlerin sefer sıklıklarının
partikül madde konsantrasyonunu etkilediği ayrıca
Fe ve NaCl baskın elementler olarak saptanmıştır.
Tuzun muhtemel başlıca kaynağı kış döneminde
yağış sonrası yayılan tuzlar olabileceği, Fe kaynağı olarak ise trenlerin ray ve frenlerinden yayıldığı
kabul edilmiştir [45]. Finlandiya-Helsinki’de metroda PM 2.5 örneklerindeki en zengin element Fe;
metroda 29±7 μg/m3, dış ortamda 0.7±0.3 μg/m3
olarak belirlenmiştir. Diğer tespit edilen elementler ise Mn, Cr, Ni ve Cu’dır [46]. Mısır-Kahire’de
yapılan bir çalışmada partikül madde miktarları
yüksek konsantrasyon, yolcu aktiviteleri, trenin
piston etkisi, platformdaki hava akımı ve taban
temizliği ile ilişkilendirilmiştir [47]. Hongkong’ta
yapılan bir çalışmada metroda ortalama PM 2.5 ve
PM 10 konsantrasyonları sırasıyla 33 ve 44 μg/m3
bulunmuştur [48]. Çok benzer bir çalışma Guangzhou, Çin’de metroda yapılmış, ortalama PM 2.5
ve PM 10 konsantrasyonları sırasıyla 44 ve 55 μg/
m3 bulunmuştur [49]. Elektrikle çalışan trenlerin
tünel hava kalitesine belirgin olumsuz bir etkisi
olmadığından düşük konsantrasyon değerlerinin

görüldüğü belirtilmiştir. Budapeşte’de metro istasyonlarında yapılmış bir çalışmada PM 10 konsantrasyonu 155±55 μg/m3, Fe, Mn, Ni, Cu ve Cr konsantrasyonları ise dış ortama göre 5-20 kat daha
yüksek bulunmuştur [50].
Biyolojik kökenli bakteri içeren partiküller genellikle bulaşıcı hastalıkların ajanları olarak bilinmektedir. Bu nedenle toplu taşıma sistemlerinin
tasarımında biyolojik partikül aktivitesinin önemi
açıktır. Çeşitli araştırmalar havadaki mikroplara
maruz kalmanın olumsuz sağlık etkileri ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bakteriler tahriş ve grip
benzeri semptomlara neden olan endotoksin üretirler. Mikrobiyolojik yaşam ve bu oluşumların insan
sağlığına olumlu veya olumsuz etkileri yüzlerce
yıldan bu yana bilinmektedir. Yaşadığımız kapalı
veya açık her türlü alanda ve hava da şartlara bağlı
değişen yoğunlukta mikroorganizma ve virüsler
bulunmaktadır. Sağlıklı bir insanın bağışıklık sistemi, çok yüksek dozda olmadığı müddetçe iç içe
yaşadığı mikroorganizmalara karşı direnç gösterebilecek kabiliyettedir. Havada bulunan mantarın
atopik rahatsızlıkları bulunan hastalarda önemli bir
alerjen kaynak olduğu belirtilmiştir [51]. Hwang
ve diğerleri [52] tarafından Seul, Kore’de yürütülen bir çalışmada 25 metro istasyonunda bakteri
konsantrasyonları belirlenmiştir. İstasyonların
derinliği, istasyonun yapım yılı, sıcaklık, nem,
yolcu sayısı ve platform perde kapılarının kullanımı (platform screen door) gibi koşulların bakteri
konsantrasyonu ile ilişkisi incelenmiştir. Taiwan’da
yapılan bir çalışmada tren vagonlarında havadaki
bioaerosollerin boyutsal ve mevsimsel dağılımı incelenmiştir [53].
Metro Tozunun Toksisitesi: Londra metrosunda
yapılan bir çalışmada metro tozunun toksisitesinin
titanyum dioksitten daha fazla, kuartzdan ise daha
az olduğu bulunmuştur [40]. Bu nedenle tozların
toksitite değerlerinin de toplu taşıma sistemi tasarımında dikkatle incelenmesi gerekir. Metro tozlarının akciğer hücreleri üzerinde toksik etki ve stres
meydana getirdiği görülmüştür [54]. Ülkemizde
metro sistemleri ve hafif metro sistemlerde iç hava
kalitesi konusunda toz konsantrasyonu ve tozun
elementsel bileşiminin incelendiği çalışmalar mevcuttur. Onat ve Stakeeva [55] ve Şahin ve diğerleri
[56] tarafından İstanbul metro ve hafif raylı sistemlerinde vagon ve peronlarında PM konsantrasyonunun ve tozun elementsel bileşiminin belirlenmesi
amacıyla bir çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmalar
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ayrıntılı olarak kaynak [22]'de verilmiştir. Tünel
tozlarının özelliklerinden biri de küçük boyutlu
(ince) partiküllerin oranının fazla olmasıdır. Solunabilir partikül maddenin yaklaşık 5 μm’ye kadar
olan kısmı burun ve boğazda tutulmakta 5 μm’nin
altındaki boyutlar ise nefes borusundan bronşlara
ve akciğerlere kadar ulaşabilmektedir. Bu nedenle toksisitesinin ve muhtemel sağlık riskinin fazla
olması nedeniyle 5 μm’nin altındaki partiküllerin içeriğinin bilinmesi çok önemlidir [22]. Metro trenlerinin iç mekanlarında partikül madde ve
hava kirlenmesinin etkilerini azaltmak mümkündür. Ancak güç olan, metal tekerlekler ve tren
raylarının olduğu metro sistemlerinde istasyon ve
peronlarda partikül madde seviyesinin nasıl azaltılacağıdır. Eski sistemde yapılmış metrolarda trenin
raylar üzerindeki hareketinden kaynaklanan partiküllerin azaltılması için elektrikli fren sistemleri,
kauçuk lastikler ve klima sistemlerinin kullanımı
gibi değişiklikler yapılabilir. Elektrikli fren sistemi
ve kauçuk-lastik tekerlek kullanımı partikül madde
miktarını azalttığı gibi metroda gürültü seviyesinin azalmasını da sağlar [22].

3. İÇ HAVA KALİTESİ STANDARTLARI
Enerji tüketimi iç ortam koşulları için kullanılan
kriterlere (sıcaklık, havalandırma ve aydınlatma)
önemli ölçüde bağlıdır ve toplu taşıma sistemleri
tasarımında kesinlikle göz önüne alınmalıdır. İç
ortam aynı zamanda burada yaşayanların sağlığını, üretkenliğini ve konforunu da etkiler. Son yapılan çalışmalar göstermiştir ki çalışanlar için, kapalı
hacim sahibi için ve toplum için kötü bir ortamın
maliyeti bir bütün olarak çoğu zaman aynı kapalı hacimde kullanılan enerjinin maliyetinden çok
daha fazladır. 1970’li yıllardan bu yana iç hava kalitesine olan ilgi artmıştır. Bunun ana nedeni enerji
tasarrufu nedeniyle taze hava miktarlarının aşırı
ölçüde kısılması ve kapalı hacimlerin sızdırmaz
hale getirilmesidir. Bunun sonucunda ortaya çıkan
hastalıklar ve çalışanlardaki performans düşümü
iç hava kalitesini ön plana çıkarmıştır.
İç hava kalitesi ve konfor hem Amerika’da (ASHRAE) hem de Avrupa’da (EN Standartları REHVA) tarafından yoğun olarak çalışılmaktadır [57].
Şu anda Dünyada geçerli ana standartlar: 1) ASHRAE Standart 62-2004 2) EN 15251 olarak sayılabilir. ASHRAE Standart 62: İç ortamların sağlıklı olmasına yardımcı olmak üzere ilk geliştirilen
standart, ASHRAE Standard 62-1989 “Ventilation
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for Acceptable Indoor Air Quality” olmuştur. Bu
standardın günümüze kadar birçok güncellemesi
yapılmış, önemli değişiklikler olmuştur. İlk baskıdaki tavsiye edici lisan bugün çok daha kapsamlı
koşulları içeren zorunlu hale dönüşmüştür. 2007
ve 2010’da yapılan revizyonlar daha anlaşılabilir
katkılar sağlamıştır. Önemli konulara açıklık getirilmiş standardın detaylarının geliştirilmesine
odaklanılmıştır. Örneğin 2013’de sonuçlandırılan,
2010’daki değişiklikler aşağıdakileri içermektedir. Standard 62 kabul edilebilir iç hava kalitesinin
sağlanabilmesi için iki yöntem tanımlamaktadır: i)
Havalandırma miktarı yöntemi ii) İç hava kalitesi
yöntemi. Havalandırma miktarı yöntemi basittir ve
genellikle konvansiyonel dizayn için tercih edilir.
Bu yöntem çok sayıda kapalı hacim tipi ve uygulama için şartlandırılacak hacme beslenmesi gerekli
minimum dış hava miktarını tanımlar. Yeni baskılarda bu hava miktarlarının yeniden değerlendirilmesi sübjektif değerlendirmelere ve profesyonel
yargılara dayandırılmıştır.
Ayrıca toplu taşıma sistemlerinde havalandırma ve
iç hava kalitesiyle ilgili başlıca standartların kapsamlı listesi ilk kez bu çalışmada Tablo 1'de verilmiştir.
Tablo 1: Toplu Taşıma Sistemlerinde
Havalandırma ve İç Hava Kalitesiyle İlgili Başlıca
Standartların Listesi
ASHRAE Standard 62-1989, Ventilation for Acceptable
Indoor Air Quality.
BS EN ISO 16000-1:2006: Indoor air. General aspects of
sampling strategy
BS EN ISO 16000-2:2006: Indoor air. Sampling strategy
for formaldehyde
BS EN ISO 16000-5:2007 : Indoor air. Sampling strategy
for volatile organic compounds (VOCs)
BS EN ISO 16000-7:2007: Indoor air. Sampling
strategy for determination of airborne asbestos fibre
concentrations
BS EN ISO 16000-9:2006: Indoor air. Determination
of the emission of volatile organic compounds from
building products and furnishing. Emission test chamber
method
BS EN ISO 16000-10:2006: Indoor air. Determination
of the emission of volatile organic compounds from
building products and furnishing. Emission test cell
method
BS EN ISO 16000-11:2006: Indoor air. Determination
of the emission of volatile organic compounds from
building products and furnishing. Sampling, storage of
samples and preparation of test specimens
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BS EN ISO 16000-12:2008: Indoor air. Sampling strategy
for polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated
dibenzo-p-dioxins
(PCDDs),
polychlorinated
dibenzofurans (PCDFs) and polycyclic aromatic
hydrocarbons (PAHs)
BS EN ISO 16000-15:2008: Indoor air. Sampling strategy
for nitrogen dioxide (NO2)
BS EN ISO 16000-19:2014: Indoor air. Sampling strategy
for moulds
BS EN ISO 16000-26:2012: Indoor air. Sampling strategy
for carbon dioxide (CO2)
BS EN ISO 16000-32:2014: Indoor air. Investigation of
buildings for the occurrence of pollutants
BS EN 14412:2004: Indoor air quality. Diffusive samplers
the determination of concentrations of gases and
vapours. Guide for selection, use and maintenance
PD CEN/TS 16516:2013: Construction products.
Assessment of release of dangerous substances.
Determination of emissions into indoor air
ASTM D5791 - 95(2012)e1: Standard Guide for Using
Probability Sampling Methods in Studies of Indoor Air
Quality in Buildings
ASTM D7297-14: Standard Practice for Evaluating
Residential Indoor Air Quality Concerns
BS ISO 12219-1:2012: Indoor air of road vehicles. Whole
vehicle test chamber. Specification and method for the
determination of volatile organic compounds in cabin
interiors
ASTM-D6306-10: Standard Guide for Placement and
Use of Diffusion Controlled Passive Monitors for
Gaseous Pollutants in Indoor Air
BS ISO 16814:2008: Building environment design.
Indoor air quality. Methods of expressing the quality of
indoor air for human occupancy
ASTM-D6245-12: Standard Guide for Using Indoor
Carbon Dioxide Concentrations to Evaluate Indoor Air
Quality and Ventilation
ASTM-D5157 - 97(2014): Standard Guide for Statistical
Evaluation of Indoor Air Quality Models
BS EN 15251:2007: Indoor environmental input
parameters for design and assessment of energy
performance of buildings addressing indoor air quality,
thermal environment, lighting and acoustics
BS EN 50543:2011: Electronic portable and transportable
apparatus designed to detect and measure carbon
dioxide and/or carbon monoxide in indoor ambient air.
Requirements and test methods
ASTM E1593-13: Standard Guide for Assessing the
Efficacy of Air Care Products in Reducing the Perception
of Indoor Malodo
BS EN ISO 16017-2:2003: Indoor, ambient and
workplace air. Sampling and analysis of volatile organic
compounds by sorbent tube/thermal desorption/
capillary gas chromatography. Diffusive sampling
ASTM D6670-13: Standard Practice for Full-Scale
Chamber Determination of Volatile Organic Emissions
from Indoor Materials/Products
ASTM D6330 - 98(2014): Standard Practice for
Determination of Volatile Organic Compounds
(Excluding Formaldehyde) Emissions from Wood-Based
Panels Using Small Environmental Chambers Under
Defined Test Conditions

SONUÇ
Mevcut çalışmada toplu taşıma sistemleri iklimlendirilmesinde iç ve çevresel şartlar hakkında
bilgiler verilmiştir. Bu tip sistemlere uygun mevcut iklimlendirme sistemlerinin özellikleri tanıtılmıştır. Isıl konfor, ve iç hava kalitesi üzerine son
yıllarda yapılan çalışmaların bu tarz sistemlerin
tasarımına yol göstermesi amacıyla bir değerlendirmesi verilmiştir. Ayrıca dünyada ve ülkemizde
metro sistemlerin peron ve vagonlarında, raylı sistemlerin vagonlarında iç hava kalitesi konusunda
yapılmış çalışmalar özetlenmiştir böylece standart
ve yönetmeliklerde belirtilen kabul edilebilir referans değerler belirtilmiştir. Özetle toplu taşıma
sistemlerinde havalandırma ve iç hava kalitesi
konularıyla ilgili iç ortam koşulları, ısıl konfor, iç
hava kalitesi gibi parametreler üzerine yapılmış
bildiri, konferans tebliği, makaleler, standartlar ve
lisansüstü tez çalışmaları incelenerek bu alanda
tasarım yapanlara yol gösterecek bir alt yapı çalışması oluşturulmuştur. Toplu taşıma sistemlerinde
havalandırma ve iç hava kalitesiyle ilgili başlıca
standartların kapsamlı listesi ilk kez bu çalışmada
verilmiştir.
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“Bina Kodları”

Yuvarlak Masa Toplantısı
31 Ekim 2019

31 Ekim 2019 tarihinde MMO Tesisat Mühendisliği Dergisi tarafından düzenlenen “Bina Kodları” konulu
MMO İstanbul Şubesi’nde gerçekleşen Yuvarlak Masa toplantısı çözümlerini siz meslektaşlarımızla
paylaşıyoruz.
Moderatör:
Doç. Dr. Eyüp Akaryıldız - Tesisat Mühendisliği Dergisi Editörü
Katılımcılar:
Battal Kılıç - MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Ahmet Akçakaya - MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Saymanı
Metin Duruk - Tesisat Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
Barış Şevketbeyoğlu - MTMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Süleyman Akım - ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Fatma Akım - ÇEDBİK
Levent Acar - TTMD
Eyüp Akaryıldız: Evet, ben değerli katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sosyal
sorumluluk düşüncesiyle katkılarınızı önemli
görüyorum.
Şimdi biz Metin Duruk Bey’in önerisi üzerine Tesisat Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu’nun son toplantısında bina kodları konusunu
masaya yatırıp “Bir mevzuat oluşumuna katkımız olabilir mi?” diye değerlendirdik ve bina
kodları konusunda bir yuvarlak masa toplan-

tısını öncü olarak yapalım dedik. Diğer ilgili
odaların da katkılarını düşünmüştük, ancak
diğer odaların hazırlıklarının eksik olması
nedeniyle bir katkı veremeyecekleri kanaati
uyandığı için, biz en azından Makina Mühendisleri Odası’nın tesisat mühendisliği alanında
bina kodları konusunu masaya yatıralım dedik.
Bu konuda ilk öneriyi Dergimiz Yayın Kurulu üyesi olan Metin Bey’den açılış konuşması
yapmasını rica ediyorum.
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Metin Duruk: Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bina kodları konusunun nasıl
gündem olduğunu en iyi anlatacak olan Ahmet
Bey’dir. Dünyada, Ortadoğu’da gördüğümüz,
Amerika’da gördüğümüz, Afrika’da yaşadıklarımız, buralardan başlayarak katılmış olduğumuz toplantılarda gördüklerimiz... Ahmet
Bey bunları ayrıntılı anlatacaktır. Ben tekrar
hepinize hoş geldiniz diyorum.
C. Ahmet Akçakaya: Ben şuradan başlamak
istiyorum, Metin Bey’in değindiği gibi biz
ASHRAE Bölgesel Konferansı’na katıldık.
Konferansta bize de söz vermek istediler. Türkiye’nin yapı kodlarını açıklar mısınız, anlatır
mısınız, dediler. Biz de sonra söz alalım diyerek geçiştirdik, çünkü ülkemizde yapı kodu
olmadığını duyurmak istemedik açıkçası. Ben
bütün etkinliklere katıldım. Afrikalı, Arap,
bütün o coğrafyada, Ortadoğu’da ve Afrika
kıtasında diyelim, evet bazılarını beğenmezsiniz belki, çok kısa olmuş diyebilirsiniz, bazıları bizim yangın yönetmeliğimizden daha
fazla açık noktası olan yapı kodları, anlattılar,
ama hepsi çıkıp anlattı en azından. Biz orada kendi kendimize, özellikle Metin Bey ile
istişare ettiğimizde üzüldük. Biz de çıkıp bir
şeyler anlatmak isterdik yapı kodlarımız hakkında. Ve yıllardır Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği’nden Fatma Hanım, Levent Bey, Süleyman Bey hep bir çaba içerisindeydiler. Ben
bunu bildiğim için gitmeden önce kendilerini
telefonla da aradım. Anlatacağım bir şey yoktu, ama yine de yanlış bir şey yapmamak için
danıştım kendilerine. Orada, doksanlı yıllarda
kodu hazırlamaya başlamış ve 2 yıl sonra da
yayınlamış ülkeler vardı. Dediğim gibi incelediğinizde şunu görebiliyorsunuz; international
mechanical code’dan veya international building code’dan belli yerleri aynen almışlar. Tabi
biz de bu işe başlarken bazılarını temel olarak
kullanabiliriz, ama ulusallaştırmak gerekiyor
bence önemli. Buradaki sistemlere göre revize
edebilmemiz önemli. O noktaya geldiğimizde
hangi sistemi uygulayacağımızı tartışacağız
herhâlde. Amerikan sistemini de uyguluyoruz, Avrupa sistemini de uyguluyoruz, kendi
bir sistemimiz var mı’yı tartışıyor olacağız. Bu
işlere başladığımızda bunu da göreceğiz. Ama
dedik ki şimdi, onların doksanlı yıllarda yaptığını en azından başlatalım. Biz de suya bir
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taş atarak başlayalım; TMMOB’un bünyesinde yapı sınıfı konusunu dalga dalga tartışalım
istedik. Bu yüzden özellikle bu konuda fikir
sahibi olan kişileri de buraya davet ederek, ilk
yol haritasını belirlerken, en azından bizim mekanik tesisat sektörü tarafında ne yapabileceğimizi konuşup, diğer disiplinlerden neler beklenildiğini de ortaya çıkarmak istedik. Şube
Başkanımızın Ankara’ya gidip diğer odalarla
görüştüğünde en azından bir yol haritasını ortaya koyabilmesi önemli. Böyle bir toplantının
davet edicisi ve sekretaryası bu yuvarlak masa
da olabilir diye düşünüyorum. Şahsi görüşüm
bu açılışı böyle yapmak istedim. Daha sonra
tekrar söz almak isterim. Teşekkür ederim.
Metin Duruk: Şunu söyleyebilirim mesela
Arap kodları diye bir şey çıkarmışlar. Arap
kodları herhangi bir ülkenin değil. Nijeryalılar
kodlarını anlattı. Çok amatördü, ama anlatabilecek kodları vardı.
Süleyman Akım: 2-3 sayfalık kodlar gösterenler vardı. Bir şey ifade etmese de başlangıç
açısından çok önemli.
C. Ahmet Akçakaya: En azından belki Yangın Yönetmeliği’ni çıkıp anlatsaydık, içinde
diğer disiplinleri de içeren şeyler olduğu için,
bizim de bir kodumuz var, deseydik belki faydalı olurdu diye de düşündük.
Süleyman Akım: Yapı kodları konusunda
Celal Okutan Bey’in TTMD kurulduğu ilk
yıllarda konuştuğunu biliyorum. Türkiye’nin
yapı kodlarının bir an önce hazırlanması gerekir. Hamurabi’ kanunlarında yapı kodlarından bahsedildiğini okumuştum. “Bina yıkılır
da biri ölürse, onu yapan yapı ustası öldürüle”
diye başlayan hükümlerle yapı kodları konulmuş o yıllarda. Suudi Arabistan’a gittiğimde
hangi kodlarla standartlarla çalışacağımızı
sorduğumda “Bizim kendi yapı kodlarımız
var” dediler. Çok utandım bizim hala yapı
kodlarımız olmadığı için. Amerikalı mıyız,
Avrupalı mıyız? Bir kere bu kararı vermiş
değiliz aramızda. Her türlü standardı ülkemizde uyguluyoruz. Havalandırma ve iç hava
kalitesi tarafında çok zorlanıyoruz özellikle.
Kendimizi de disipline etmek adına bu yapı
kodlarına çok ihtiyacımız var. Ben tasarımcı
olarak konuşuyorum ama müteahhitlerin de
malzeme üreticilerinin de ihtiyaçları var. Bu
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kodlar bir anlamda onların da çalışmalarının
temelini oluşturacak gibi geliyor. Türkiye’de
üretim budur, uygulama budur, işletme budur,
test yöntemleri budur diye hepsinin zeminini
oluşturacak bir çalışmadan bahsediyoruz. Sadece mekanik tesisat değil, mimari, elektrik,
statik, enerji, altyapı ve özellikle güvenlikle
ilgili, Deprem, Yangın gibi konuların mutlaka
Ulusal kodları olmalı. Deprem yönetmelikleri,
Yangın Yönetmelikleri de aslında yapı kodları
sayılabilir.
Eyüp Akaryıldız: Evet, biz Levent Acar
Bey’den yapı kodlarının önemi, bir ülke için
getirileri ve topluma yararları konusunda fikirlerini bekliyoruz.
Levent Acar: Yapı ve bina kavramını öncelikle ayrı ayrı tanımlamamız gerekiyor. Yapı
tanımında genel kapsayıcılık olmalıdır. Örneğin endüstri tesisleri veya şehir şebekesi
bir yapı tipidir. Yapı ve bina ihtiyacı aslında
nereden çıkıyor? Ülke ekonomi ve enerji politikalarından, ülkenin iş gücünü yönlendirme
ihtiyacından çıkıyor. Örneğin bankacılık merkezi hedefiniz var ise bankacılığa özel yeni
bina tipleri oluşuyor. Ülke bankacılık sektörünü güçlendirmek istiyorsa doğal olarak yeni
yapıları ve binaları isteyecektir. Dolayısıyla
önce ülke planlaması olarak bakabilirsiniz.
Ülke planlaması hedeflenen yapı kodlarının
temelini teşkil eder. Ülkenin büyüme hedefleri doğrultusunda endüstriye, ticarete hangi
yönü vermek istiyorsa bu o binaların ortaya
çıkmasına sebep oluyor. Günümüzde insanlar
şehirde yaşıyor ve işgücü üretiyor. Dolayısıyla
şehir planlama da işin içine giriyor. Ülke politikasına uygun şehrin planlanması gerekiyor.

Demek ki şehir ve altyapı aslında bir bütün.
Yapı kodlarının ayrışması buradan başlıyor.
Şehirler planlandıktan sonra enerji yönetimi
devreye giriyor. Ülkelerde enerjiyi yöneten kurumlar ve bakanlıklar oluşturuluyor ve enerji
arzını ve tüketimini yönetiyor. Enerji yönetimi içerisinde biz tesisat mühendislerinin de
görev ve sorumlulukları var. Çünkü yapıların
çoğunluğu üstyapıda bulunuyor. Enerji yönetiminden sonra bina ihtiyacı ve binaların dönüşümü söz konusu. Avrupa kentleri dâhil yüzyıl
öncesinden itibaren yapılmış binalar o ülkenin
ticari gelişimine uygun olmak üzere artık ofis
binasına, ticari binaya veya konuta dönüşüyor.
Diğer endüstri yapı ve binalarında da benzeri bir döngü içerisinde dönüşüm yaşanıyor.
Demek ki bina ihtiyacı da ülke planlamasına
uygun olarak evriliyor. Bu noktada eski binalarda renovasyon, rekonstrüksyon işleri ortaya çıkıyor. Tarihi yapıt nitelikli yapılarda ise,
sadece renovasyon hedefleniyor. Bu durumda
eski binalarda ikinci bir yapı kodu ortaya çıkmaktadır. Eski binaları tarihi veya dönüşmüş
binalar olarak adlandırabiliriz. Endüstride ise
kullanım amacına yönelik yapı veya bina standartları oluşuyor. Bir endüstri tesisinin yapı
kodu değil yapı standardı var. Endüstride ayrıca ürünün imalat standardı var. Örneğin Japon
standardı var, Alman standardı var, Amerikan
kodu var. Üründen başlayarak mekanizmaya
kadar standartlar mevcut. Üretimi yönetmekten kalite mekanizmalarına ve hatta iş yönetimine kadar da standartlar mevcut. Örneğin
bir araba üretmenin standardı da var, bir tren
üretmenin standardı da var ve iş güvenlik kuralları da var. Bu ana kadar ülkemizdeki kalite ve üretim yönetimi stratejisi, standartları
bir arada ciltlenmiş kod olarak değil
ayrı ayrı standart olarak kullanmak
yönündedir. Standart yerine konuyu
yönetmelik benzeri şartlar ile bütününde yayınlamak ise Amerikan kalite ve
iş yönetim stratejisidir. Amerika’da da
dernekler veya sivil toplum kuruluşları,
ASHRAE, NFPA gibi, kendi iş sahasında ve konusunda uzmanları bir araya
getirerek kod yayınlayabiliyor. Demek
ki bizim bu yuvarlak masa toplantısı
ve derneklerin yapı kodu üretme hedefi
veya kültürümüz Amerikan stratejisini
kullanıyor, Avrupa stratejisini kullanTesisat Mühendisliği - Sayı 174 - Kasım/Aralık 2019

87

MMO'DAN
mıyor. Kod mantığına girmek istersek, yani
bunu bir fasikül haline getirelim dersek bunun
ilk karşılığı veya örneği yangın yönetmeliğidir. Yangın yönetmeliği aslında net tarifle bir
koddur. Bugünlerde İstanbul’da da hissedilen
deprem ile bahsettiğimiz deprem yönetmeliği
bir koddur. Şimdi biz iki kodun faydalarını ve
zararlarını bilemiyoruz ancak bir gelişim olarak öngördüğümüz için şimdi bir tesisat kodu
üretmeye çalışıyoruz. Hedefimiz sadece bu
mudur? Artı olarak yapı kodu üretmeli miyiz?
O zaman her bir şeyin yapı standartlarına uygunluğunu tariflememiz lazım kodun içerisinde. Yapı standardını da üçe ayırmamız lazım
belki. Proje standartları, uygulama standartları, sertifikasyon. Bağımsız olarak her ikisini
de denetleyebilen bağımsız kuruluşlar olmalı
sertifikasyonda. Yurtdışında bu kuruluşlar çoğunlukla sigorta firmaları oluyor.
Örneğin cep telefonu, bilgisayar alıyorsunuz,
UL sertifikası bandrolü oluyor etiketinde. Yani
ürün seviyesinden cihaz seviyesine, kadar genelini sigorta kuruluşları sigortalıyor ki; insan
hayatına ve doğaya, işletmeye zarar vermiyor
teminatını veriyor, ayrıca denetliyor ve sertifikasyonu sunuyor.
Son olarak commissioning kodları bulunmaktadır. Bina zamanındaki kod ve standartlara uygun yapılmış ve hatta ter türlü tesisatın
uygulaması da çok iyi yapılmış olabilir ancak
zamanla, binanın ihtiyaçları değişiyor, iklim
verileri değişiyor. Örneğin bir gün az yağmur
yağıyor, bir gün çok yağmur yağıyor. Standarda uygun yapılmış olsa da binaları su basıyor
daha çok yağmur yağdığı zaman.
Yapılan işlerden data toplanması, çekilmesi
stratejisini ve commissioning sürecini Amerika’da petrol ve maden çıkan bölgelerle enerji
ve maden kullanan bölgeleri birbiriyle yapı
modellemesi bazında linkleme çalışması ile
başlatmıştır. Yani; hangi bölgeden petrol çıkartılırsa en yakın hangi bölgedeki sanayi ve
enerjide bunu dağıtabilirim, burada nasıl bir
şehir kurarım ve ekonomiyi yükseltirim. Bunu
neden Amerika diye örnek verdim? Çünkü
Avrupa 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı’na
girmiş olsa dâhi şehirlerin kuruluş yerleri değişmedi. Savaş sonrasında, mevcut şehirlerinde renovasyon ve rekonstrüksüyon yapılmıştır.
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Amerika da ise yeni şehirler ve kaynaklar ile
yeni iş yönetim stratejisi belirten kodlar gerekiyordu. Dolayısıyla çeşitli sektörlerde kod
yayınlama kültürü Amerika’da gelişmiş durumdadır.
Commissioning, binaların işletilmesi, sürekli
gözlem ve ayarlamalar ile devam etmektedir.
Örneğin bina A sınıfı en yüksek enerji sınıfında ama kullanılan yapı malzemesinin ömrü
var ancak 10 sene, sonra B sınıfı veya C sınıfına mı düştü? Veya iklim değişti, önüne bir
tane gökdelen dikildi hava hareketi değişti, infiltrasyon değişti, güneş ısı kazancı kalmadı,
gölgede kaldı gibi.
Commissioning sürecinde bakım, işletmeyi
yapan personel ihtiyacı ve ürünlerde süreklilik problemleri oluşmaktadır. Tesisatı yenileyemiyorsunuz yaşam döngüsü içerisinde ne
yapacaksınız? O zaman bakım işletme, post
commissioning dediğimiz düzenlemeler ve
sistemler devreye girmeye başladı. Bu düzenlemeler de bir yapı kodu tipidir.
Sonuç olarak inşaat yönetimine de bir yapı
kodu koymamız lazım. İnşaat yönetimi nedir?
Siz inşaat yapmak istediğiniz sahada kazı safhasından itibaren projeleri arabasıyla getirip
götüren şoföre, orada ozalitin başında bekleyen işçiye kadar tamamı bir inşaat yönetimidir.
Bunun devamında building management diyebiliriz. Binaları işletme yönetimi de ayrı bir
kod kapsamına girmektedir. Ben genel olarak
kod tiplerini bu şekilde özetledim. Günümüzde artık bu kodlar o kadar çoğaldı ki, dağıldı
ki Amerika, Avrupa ve artık İngiltere yepyeni
BIM diye kısaltılan yeni bütünleşik kod kültürünü ortaya koyarak building information
modelling kavramında birleştiler.
BIM kavramında, yapı tasarımında mimari
elemana tariflenen data ile mekanik tesisat ve
diğer disiplinlerde kullanılan data bütünleşik
hale getirilip gruplandırılarak, tüm disiplinlerce kullanılan ORTAK DATA hale getirildi.
Örneğin mahal alanı ve mahal sıcaklığı, pencere camlarının fiziksel özellikleri ortak datadır. Binayı nasıl yönetmek istiyorsanız onu
uygun data gruplamaları ayrıca yapılabilir.
Omniclass sınıflandırması veya uluslararası
standart ISO1950-1, BIM ile yapı değişkenle-
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ri ortak tanımlanmaktadır. Büyük bir verinin
kullanım ihtiyacına göre istatistiki verilerin
toplanması, buna uygun yeni standartların ve
kodların evrilmesi için de yeni BIM commissioning grupların kurulması gerekmektedir. Yakın gelecekte bu veriler big data olarak tariflenen dünyanın her yerinden bulut sürücülere
çekilen (uploaded) yoğun data tüm kod süreçlerinin omurgasını oluşturacaktır. Örneğin şu
anda cep telefonunuzdan, hangi şehirlerde yaşıyorsunuz, iş güzergahınız, yol-trafik durumu
takip edilebiliyor. Bu da bir şehir yönetimidir.
Bu da bir information modelidir. Bu yeni big
data, iş yönetim stratejisine uygun olarak da
artık biz şehri, ilçeyi, sokağı, binayı tasarım ve
enerji verimliliği açısından nasıl tasarlanır işletilir big data kodu içerinde analiz etmeliyiz.
Buna yönelik otonom sürücülü araçlar çıktı.
Yani şehir altyapısı yeniden evriliyor. Ben bir
son vizyon çizerek bana ait konuşmayı sonlandırmak istiyorum. Yeni dönemde de bizim
bu koymak istediğimiz kodların hangi evreye
kadar evrilebileceği hangi noktalarda big data
commissioning şartlarına girip çıkması gerektiğini de tariflemek zorundayız. Burada taze
hava debisini 10 litre/saniye litre kare verdim
demek çözüm, kod ve standart da olamayacak
gelecekte. Dolayısıyla bilgi modelinin içerisinde verdiğimiz kodların hesap raporlarını aldığımız kabullerin iç ortam sıcaklığını diyorsak
o bir kabuldür. Information managementta bir
yönetim parametresi olarak da transfer edilmesi lazım. Bütün bunları yöneten sistemin
adı da BIM’dir. Teşekkür ederim.
Eyüp Akaryıldız: Biz teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey’den şu anda ülkemizde bina kodlarının hazırlanmasına yönelik girişimler var mı,
bu konuda bilgi alalım.
C. Ahmet Akçakaya: Ben aslında şu noktayı
vurgulamak istiyorum. Gelecekte IoT var, bu
nesnelerin interneti sayesinde ve BİM sayesinde orada kullanılan gerçek değerleri elde edebileceğiz ve bu gerçek değerler bir bina yönetim firmasının arşivinde, bilgisayarında saklı
olacak, ama ben bir tasarımcı olarak aslında bu
bilgiye erişebilmeliyim. Yani bu bilgi gizli bilgi olmamalı. Tabi tüm veriler değil, ama belli
veriler; aylık ve yıllık kullanımlar mesela, en
azından benim tasarladığım binanın belki benim tasarladığım atmosferin değişmesi, aynı

Levent Bey’in söylediği değerler gibi veya tasarladığım koşulların değişmesi gibi durumları görebilmeliyim. Bir yandan da Makina
Mühendisleri Odası gibi bir tarafsız kurumun
Türkiye’deki bütün binalar, bütün bu yönetim
firmalarıyla, Tesis Yönetimleri Derneği ile anlaşması var. Başka anlamlarda çalışması var
ama bunlar dâhilinde bir gelişme oradaki veriler Makina Mühendisleri Odası gibi tarafsız bir
yere gelebilir ve buradaki komisyonlarla bizim
ülkemizin değişen iklim koşullarına göre standartlar yenilenmelidir. Bunun ülkenin enerji
ekonomisine faydası olacağına inanıyorum
açıkçası. Bunu not olarak söylemek istedim.
İkinci sorunuza gelecek olursam. Yapı kodlarıyla ilgili çalışmalar var mı derseniz benim
bildiğim kadarıyla maalesef yok. Yani diğer
disiplinler açısında söylüyorum, böyle girişimler yok. Ama Levent Bey’in de söylediği gibi,
ilk başta konuşmamda da söylediğim gibi Yangın Yönetmeliği dediğimiz de aslında bir kod
ve gayet güzel tariflediği yerler var, ama çok
eleştirdiğimiz boşlukları da var diyebileceğimiz kısımlar da var. Dolayısıyla başladığımız
zaman işimizin kolaylaşacağını da düşünüyorum. Belli şeyleri hazır bulacağız ve zaten
dizme görevi yapacağız. Yani belki ilk etapta
dizin yapacağız. O dizini doğru oluşturabilirsek daha sonra eksik kalan bölümü bulup
onun üzerine çalışmak daha kolay olacaktır
diye düşünüyorum. Nitekim ben şuna da inanıyorum. Şartname anlamında bir çalışma yapıldı. Makina Mühendisleri Odası, TTMD ve
bildiğim kadarıyla diğer MTMD’de, İSKİD de
olabilir, sanki orada üreticilerin de yer aldığı
bir kuruluşta beraber çalışılarak çok güzel bir
şartname hazırlandı: Genel mekanik şartname.
Bu mekanik şartnamenin bize uygulama tarafında bir faydası olabileceğini düşünüyorum.
Yani belki bir ürün anlamında en azından bina
kodları içerisine konulabilir. Mesela bazı bina
kodlarında uygulamayla ilgili çok fazla detay
olmasa bile bizde olabilir. Biz bu yöne de evrilebiliriz hazır böyle bir şeye başlıyorsak daha
detaylı bir uygulama tarafında da... Barış Bey
belki orayı daha iyi izah eder. Gerçi var mı yok
mu konuşuruz ama bir tasarımcı olarak belki
ben şartname yazmaktansa bu bina kodlarına
atıfta bulunarak sahadaki uygulamayı da veriyor olabileceğim. Kodları yazmak diyelim, alt
dizini yazmak aslında bu kitapçıkların içinde
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şartnameyle yapılıyor şu an. Şu anda
da yine Makina Mühendisleri Odası’nın
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ve
diğerlerinin katkılarıyla şartname olduğu gibi elden geçirildi. Siyasi irade yine
orada da yapacağını yaptı, ama sonuçta
bize düşüyor bu iş. Siyasi iradeye bıraktığınızda 1972’deki şartnameyle şu anda
tesisat yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Biz
yapacağız, ortaya koyacağız, siyasi irade onu ne yaparsa yapsın.

nasıl yapılacağını da tarif ediyor olabilir. Bunu
da değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu da aynı zamanda belki iş yükünü
bir tık azaltacaktır. Dolayısıyla hiç çalışma
yok denilemez belki, ama bu anlamda bir birleştirme yok, bildiğim kadarıyla bunu ilk defa
biz yapıyor olacağız, eğer yapabilirsek. Bütün
disiplinleri de bu anlamda tetikleyebiliriz diye
düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Eyüp Akaryıldız: Ahmet Bey’e teşekkür ederim. Barış Bey’in uygulama açısından görüşlerini alacağız. Şu ana kadar yapılan uygulamada
projecilerin birikimleriyle giden bir uygulama
pratiği var. Projeci hazırladığı projeyi kendi
seçtiği kodlara göre veya belirli sınırlı kodlara
göre hazırlıyor. Müteahhitler de o projeyi hayata geçirmeye çalışıyor ama o projenin yarar
derecesi tartışılabiliyor. O açıdan uygulamacı
gözüyle görüşlerini alalım.
Barış Şevketbeyoğlu: Ben çok detaylı bildiğimi söyleyemeyeceğim bu kod meselesini, ama
uygulamacı gözüyle gerek MTMD’nin bakış
açısını gerekse kendi şahsi görüşlerimi biraz
paylaşacağım ama ondan önce bir soru sormak istiyorum. Neden bu güne kadar bu yapı
kodları konusu Türkiye’de bu kadar aksamış
durumda. Yani bu konuda kısa bir bilgi paylaşırsanız...
Eyüp Akaryıldız: Yani kısaca şu söylendi. Bu
konu siyasi irade konusudur. Siyasi irade bir
hedef gösterir, bir plan ortaya koyar ve çalışmasını yapar şeklinde bir fikir verildi. O yüzden yapılmamış diye düşünüyorum.
Metin Duruk: Siyasi iradeye bıraktığınız
zaman sıkıntılar oluyor. 1972 yılından kalan

90

Tesisat Mühendisliği - Sayı 174 - Kasım/Aralık 2019

Süleyman Akım: Ben bir şey ilave edebilir miyim? Şimdi bu başlatılan hareketin nerelere doğru götüreceğini hayal
edebiliyor musunuz? Bayındırlık Birim Fiyatları Tarifnamesi ne olacak yapı kodları koyduğumuzda? Kamu ihale kanunu ne olur? Nasıl
değişir? Yani bütün bunların başlangıcını oluşturuyoruz. Belki de şimdiye kadar gecikmenin
sebebi budur.
Barış Şevketbeyoğlu: Bazen cevabını bildiğiniz şeylerin altında derinlemesine birtakım
nedenler oluyor ama herhâlde bende aynı şeyleri aşağı yukarı söylerdim diye düşünüyorum.
Siyasi iradenin dışında bizim toplum örgütlenmesiyle ilgili de sıkıntımız olduğu için aslında
orada Metin Bey’in de söylediğine katılıyorum. Siyasi irade bunu bugüne kadar ivmelendirmemişse ya da yapmamışsa bunu toplumun
dinamik, üretken... Örgütlü bir toplumu zaten
tutamazsınız, engelleyemezsiniz. Yani bir
noktadan sonra siyasi iradeyi aşar gider. Bu
tarafta da bir sorun var. Onu da dikkate almak
gerekir. Sivil toplum içerisinde yapılmaya çalışılan çok kıymetli, çok değerli tabi, ama ben
baktığım zaman başlayan projelerin başlangıçta gerçekten doğru bakış açılarıyla ve heyecanla ortaya konulduğunu görüyorum, ama
onun arkasında maalesef duracak irade, insan
kaynağı, zaman, sabır ve güven duygusu ortada görünmediği için maalesef bu projelerin
hiçbiri çalışmıyor, üremiyor. Bu yapı kodu konusu da o kadar geniş bir konu ki ve o kadar da
geri kalmış durumdayız ki doğru yerden başlanılırsa eğer bir mesafe katledilmesi mümkün
diye düşünüyorum. Ama her şeye sil baştan
başlarsak herhâlde bu işi beceremeyiz diye
öngörüyorum. Bana göre doğru nokta neresi?
Bir kere BİM konusu önemli bir fırsat. BİM’de
ürettiğimiz, üreticilerimizin oluşturmuş oldu-
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ğu ürünlerin standartları ve kütüphanesinin
oluşması bir fırsat bu yapı kodlarının oluşmasında. Bizim MTMD olarak, TTMD ve MMO
ile paylaştığımız Bayındırlık Bakanlığı’nın
birim fiyat tariflerini özel sektör kullanmıyor.
Biz özel sektör olarak Bayındırlık Bakanlığı’nın tarifleriyle paralel, yani onlara benzer ama farklı bir rotasyonla, farklı bir kodla
kendi yapı kodlarımızı oluşturalım ve herkes
bunu kullansın ve ben bir projeciden uygulamacı olarak bir keşif listesi aldığım zaman o
kod numaralarına göre o tarifin içerisinde bir
kelime değişikliği ile bir gariplik olmuş mudur diye düşünmeyip bunu Türkiye’nin geneli
kullansın. Özel sektör olarak bırakalım devlet
tarafı bunu kullanmak istemeyecekse bir süre
kullanmasın ama muhtemelen doğru şeyse o,
ona evrilecektir diye düşünüyorum. Özel pos
tariflerinde altına herkes kendi belli bir standarda göre ve içerisinde de hazırlanmış olan
bugüne kadar ortaya konulmuş olan standart
şartnameleri de koyacağımız... Aslında biz bir
bilgisayar programı önerdik. Bunu herkes kullansın, bunu yapalım, oluşturalım dedik. Bunu
da ben daha sonra keşif listesi ve teknik şartnameleri oluşturdu içinde, test commissioning
tarafının olduğu içinde yangın standartlarının
hangi standardın seçildiği pratik bir şekilde iki
bin satırlık veya üç bin satırlık keşif listesinin
%80-90’ının standart olarak, kod olarak tariflendiği ancak %15-20’sinin poz olarak yazıldığı projeci tarafında bir şey gelirse bana, benim
onu sağlıklı bir teklife dönüştürme sürem şu
an ki yapmış olduğum çabanın %300-500 daha
kısa zamanda, fiyatlandırabiliyor olacağım.
Doğru fiyatlandırma, hızlı uygulama, bütçelerin şaşmaması, inanılmaz kaybedilen zamanın
yanlış tariflerle vs. İşin yapılması sırasında
bunların önüne geçmiş olacağız diye böyle bir
önerimiz olmuştu ama yine baktığım zaman
bu konuda dönüp dolaşıp herkes bana devleti
işaret ediyor. Sen bunu söylüyorsun, böyle bir
şeyi yapalım ama bunu devlete nasıl kabul ettireceğiz? Ben de aynı şeyi söyledim. Devlete kabul ettirmekle uğraşmayalım, zaman da
kaybetmeyelim. Biz bunu özel sektör olarak
kullanıcı uyumlu, kullanıcı dostu, hakikaten
herkesin kullanmak isteyeceği, projecisinden
uygulamacısına kadar bir bilgisayar programı
hazırlar ve sunarsak bu işin temelini oluşturacağını, yapı koduyla ilgili de ciddi bir ivme,

ciddi bir ortak dil oluşturacağını düşündüğümüz için bunu MTMD, TTMD, MMO ortak
projelerinden biri olarak önermiştik kendi aramızda yapmış olduğumuz toplantılarda. Onun
dışında yapı kodlarına daha çok standart olarak mı şu anda bakmalıyız, poz tarife olarak
mı bakmalıyız diye düşündüğümde, yani bizim standart olarak mevcut şeyleri alıp bir hale
getirmemiz mümkün ama onlar da dediğiniz
gibi biri Amerikan standardı, biri Avrupa
standardı, biri başka bir yerin standardı. Ticari olarak da bir takım engeller olacaktır. Yani
burada bir ortak dil kullanalım, Avrupa standartlarına göre yapı kataloglarını hazırlayalım
dediğimiz zaman, o zaman Amerika’dan ekipman getirip satmaya çalışan kişileri ne yapacağız, nereye koyacağız, nasıl hareket edeceğiz gibi birtakım zorluklar var. Benim kabaca
görüşüm böyle. Bizim üstümüze düşen bir şey
olursa tabi bu projenin içerisinde olmayı arzu
ederiz. Çok uzun zamandır bu konunun konuşulduğunu biliyoruz ama gerçekten birlikte
hareket edip bir şeyleri yapamadığımızı görüyorum. Bunu da bir kez daha düşünmemiz lazım. Yani gerçekten istiyor muyuz diye bazen
soruyorum.
Eyüp Akaryıldız: Evet, tartışılan belirli bir
konu var, nasıl olsa devlet bir kod hazırlamadı, bu işlere de kendi çıkardığı dar mevzuatı
dışında karışmıyor. Biz acaba kendi içimizde
odalarımız, derneklerimiz aracılığıyla standartları, kodları hazırlayıp tümümüz uyarak
hayata geçirebilir miyiz gibi de bir öneri var.
Sonra bunun arkası gelebilir gibi tartışmalar
yapıldığı anlaşılıyor. Bu konuda Metin Bey’e
ben sözü bırakmak istiyorum.
Metin Duruk: Ben Barış Bey’in vurguladığı yerden hareketle, Türkiye zor bir ülke onu
kabul ediyorum. Basit bir ’test ayar dengeleme’ konusuna 2008’de başladık. 2010 yılında
bir toplantı yaptık, kitapçığı çevirdik. Şu anda
2019 yılındayız. Halen uğraşıyoruz. Basit bir
test ayar dengeleme konusu. Kabul ediyorum
commissioning’in küçük bir parçası. Elimizde çok fazla doküman var, yani herkesin
kullandığı farklı dokümanlar var. Biz bu dokümanlardan yapı kodları olarak bir listeleme
çıkarırsak, mekanikçi olarak ve o listelemenin
içinde neyi esas alacağımız konusunda mutabakatı sağlarsak, açık kalan kısmı da yazarak
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veya uluslararası referanslara giderek, geçici
referans budur diyerek de başlatabiliriz. Bence olayı basit olarak koyup gitmemiz gerekiyor. Bunda mutabakat sağlayabiliriz. Teknik
şartname çok zor bir konu olmasına rağmen,
ticari çıkarları da içermesine rağmen; ki firmalar arasında büyük kavgalar oldu; Makina
Mühendisleri Odası’nın katkısı TTMD ve diğer derneklerin de katkısıyla teknik şartnamenin çok önemli bir kısmı tamamlandı. Zor olan
aşama geçti. Bunu kabul etmek lazım. Demek
yapabiliyoruz, ki teknik şartnamedeki her şey
yeni yazıldı. Oysa burada her şeyi yeni yazmayacağız. Ahmet Bey’in de söylediği gibi
elimizde bir yığın doküman var. Kimisi Amerikan, kimisi Avrupa... Ama gerçekte bir mutabakatta kullanılıyor bu. O zaman oralardan
giderek yapı kodlarını tanımlarız, ilan ederiz,
değişime de açık deriz, başlamış olur. Bence
çok zorlamayalım. Listemizi çıkartalım, listenin karşılıklarını koyalım yapabildiğimizi
yapmış olalım. Yapamadığımız açık olan kısımlar bekler. Umman toplantısında sunulan
ileri seviyede, orta seviyede ve alt seviyede
olanları gördükten sonra bizim yapacağımız
bir tanım gibi geliyor. Tabi bu işi yine en iyi
bilen tasarımcılar ve diğer arkadaşlar. Ben kararı basitleştirip hızlı bir çözüme, sonuca gidelim diyorum. Biz mekaniğimizi yapabiliriz,
diğer odaları da çağıracağız. Bu iş diğer odalar
olmadan olmaz.
Eyüp Akaryıldız: Bunun hayata geçmesi konusunda tabi ki asıl çalışacak sorumlu yöneticilerimiz. MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç hazır yanımızdayken,
bina kodlarını nasıl hayata geçireceğiz, başkanımızın görüşlerini alalım.
Battal Kılıç: Bu konunun önemli olduğunu konuşmacılardan anlıyoruz zaten. Bir ihtiyaç, yapılması gereken bir konu, çalışılması gereken
bir konu. Elimizde Ahmet Bey’in de dediği gibi
çok fazla doküman var ama bunları nasıl bir
araya getireceğiz. Asıl sıkıntı burada. Gördüğüm kadarıyla herkes bunun çabası içerisinde.
Bu sadece ticari düşünceyle yapılan bir proje
değil. Biliyorsunuz bizim asıl derdimiz, meslek alanlarımızdan doğru biz bilimi ve tekniği
toplum yararına nasıl sunarız. Buralarda onun
için görev yapıyoruz. Bu anlamda bu işin farklı alanları da var. Sadece makina değil. Elek-
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trik, inşaat, mimari de var. Şimdi bize düşen
görev yöneticiler olarak, Makina Mühendisleri
İstanbul Şubesi olarak burada öncülük etmek,
diğer odaları, yapıları da bu işin içine katmak.
Herkes kendi alanından doğru olması gereken
kod çalışmasını yapar, bunları bir bütün haline
getirir ve ortak bir çalışmanın ürününü ortaya
çıkarabiliriz diyorum. Bu anlamda ben kendi
üstüme düşen bir görev olarak diğer yapılarda ki inşaat, elektrik ve mimariyle ilgili diğer
odaları bir araya getirip bu konunun önemini,
neler yapmak istediğimizi anlatacağım. Yine
Ahmet Bey’de bu işin içerisinde olur, sizler de
tabi. Bu anlamda bir sorun yok. Bu konunun
önemini o arkadaşlara da anlatmamız lazım.
Onların böyle bir çalışması var mı bilmiyoruz.
Belki de onların da böyle bir rahatsızlığı var.
Ben en son Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı ile yaptığım görüşmede hissettim böyle
bir ihtiyacın olduğunu. Ayın altısında bir araya
geleceğiz, toplanacağız. Bu konuyu yine orada
açacağız. Onları da bilgilendirip böyle bir çalışma içerisine girmelerini sağlayıp, ilerleyen
aşamasında TMMOB düzeyinde bir çalıştaya
dönüştürürsek bu iş bütünleşir diye düşünüyorum. Yapılabilirliği anlamında güzel bir çalışma, ihtiyaç olan bir çalışma ama bugün ortaya
çıkmış olması önemli bir adım, değerli bir toplantı bu anlamda. Bunu değerlendirmek ve yol
almak lazım diye düşünüyorum.
Eyüp Akaryıldız: Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu konuşmalardan sonra Süleyman
Bey’in söyleyecekleri vardır diye düşünüyorum. İcraatla ilgili ne yapmalı? Yani diğer odaları bekleyelim mi? Yoksa biz kendi alanımızla
ilgili bir faaliyet, çalışma gurubu, bir komisyon oluşturup ilgili dernek, vakıf, odalarla beraber kodlar yazıp listelemeye başlayalım mı?
Buyrun Süleyman Bey.
Süleyman Akım: Bakın elimde Suudi Arabistan kodları listesi var. Diğerleri de ona benziyor aslında yapılanma içerisinde. Mimariden
başlıyor, ama statik konular 6 başlıkta anılmış.
Çünkü depremsellik konusu var, içerisinde insan yaşayacak ve güvenlik konusu var. Sonra
elektrik gelmiş. Türkiye’de mekanik tesisat
olarak tek bir isimle nitelendirdiğimiz sistemler 4 başlıkta yer almış. Mekanik Tesisat,
Enerji Tasarrufu, Sıhhi Tesisat ve Yangın Koruma. Enerji konusu diğer disiplinlerle birlik-
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te çalışmayı gerektiriyor. Şehircilik ve
altyapı konusu bence en önemli konu.
Şimdi akıllı şehirler konusu var aslında.
Yapılar akıllı şehirlerin bir parçası olarak düşünülmeli. BIM aslında Dijital bir
platform oluşturmakta. Yapı kodlarını
BIM uygulama planları yapılırken projeye aktarırsak o zaman şartnameler de
bu kodlara uygun olarak elde edilebilir.
Zaten birim fiyat tarifleri de ona göre
çıkacaktır. Bu dijitalleşme de belki öncü
bile olabilir. Geç kalmışlığımızı da bu
şekilde gidereceğiz diye düşünüyorum.
Öncü bile olabiliriz çünkü İmsad’da
building smart çalışmalarında gördük bunu.
Bizim de oyun kurucular içerisinde yer alma
şansımız olduğu görüşündeyim
Eyüp Akaryıldız: Süleyman Bey’e teşekkür
ediyorum. Konunun önemi ve ülkemizin bu
konuda geç kaldığı ortada, dolayısıyla daha
fazla zaman kaybına ülke olarak tahammülümüz yok. Enerji ekonomisi açısından yok,
insanların konforu, yaşam alanlarının kalitesi
ve güvenlik açısından yok. Dolayısıyla hızlanmak için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor, sivil toplum örgütleri olarak, Makina
Mühendisleri Odası olarak çalışmamız gerekiyor. Elimizi taşın altına koymamız gerekiyor.
Bu sadece burada, umarım masada laf olarak
kalmayacaktır, hayata geçecektir. Bu düşünceyle Fatma Hanım’ın önerilerini isteyelim.
Fatma Akım: Aslında en fazla yük mekanikte, ikinci olarak elektrik çok ağır gözüküyor.
Bizim bu konuda öncü olarak çalışmalara başlamamız bir avantaj. Yapılacak çok iş var ve
erken başlayıp yol almamız gerekiyor ki diğer
disiplinlere hem örnek olalım hem de birlikte
bitirebilelim. Yapı kodları tamamlandığında,
tasarımcılar da en azından bir sürü standardın
arasında hangisini tercih edeceğim diye düşünmeden projeye başlayabilirler.
Eyüp Akaryıldız: En azından Makina Mühendisleri Odası kodlar hazırladı, biz halen
daha bir şey yapmadık diye belki diğer disiplinler de hareketlenirler diye düşünüyorum.
Battal Kılıç: Bir önerim var benim. Bu toplantıdaki masanın devamlılığı açısından bir karar
almak gerekiyor. Böyle boşlukta kalmasın.

Eyüp Akaryıldız: Ben somut bir öneride bulunayım. Bu kodların hazırlanması konusunda
buraya şu ana kadar kısa vakit nedeniyle gelemeyenleri de katarak hızla bir çalışma komisyonu oluşturup listelemeye en azından başlayalım ve bu çalışma komisyonu üst komisyon
gibi görev yapsın. Gerçekten bu taşın altına
eline koymuş özellikle projecilerden de görüş
alarak, ki uygulayıcılar, tasarlayıcılar olarak
üst komisyon çalışması gibi bu komisyon çalışmasını yapar ve alt çalışma grupları belirli
alanlarda örneğin sıhhi tesisat, iklimlendirme
alanında ayrıca detay çalışmaları için takip
edip, ivmelendirmek gerekir. Ayrıca Şube Başkanımız, Makina Mühendisleri Odası nezdinde girişimlerde bulunarak diğer odaların da bu
çalışmanın içine girmesini sağlamalı. Çünkü
Odalar arası etkileşim ve mekanik tesisat mühendislerinin etkilendiği kriterler, başka kodlar var.
Barış Şevketbeyoğlu: Bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi benim bugüne kadar
konuştuğumuz en ciddi, en kapsamlı proje
şu anda bu. Az önce Metin Bey TAD ile ilgili yaklaşık on yılı geçkin bir zamandır bu işle
uğraştığımızı ve halen istediğimiz bir noktaya getiremediğimizi söyledi. On sene çok
ciddi bir zaman. Hele böyle bir çağda. Şimdi
ben o test ayar dengelemedeki iş yüküne ve
oradaki kavramlara bakıyorum, buradakilere bakıyorum arada çok anormal farklar var.
Biz eğer bu projede başlangıçta doğru hedefler koymazsak, projenin kısıtlarını, engellerini doğru tespit edemezsek, çalışma gruplarını
doğru oluşturamazsak ve hatta ihtiyaç olması
durumunda dışarıdan profesyonel ücretli elemanlar çalıştırmayı kabul etmezsek bu proje
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bana göre çalışmaz, yürümez, başarılı olamaz.
Yani insanların zamanı da ziyan olmuş olur.
Bugüne kadar da neredeyse hiç hareket edilememiş. Yani kısıtlarını, neden bugüne kadar
bu projenin yürümediğini... Bir de çıkar çatışması yaratacak hususları... Çünkü ben basit
konulara baktığımda bugüne kadar neden bu
konu acaba hallolmamış diye gördüğümde hep
altında bir sosyoekonomik neden olduğunu
tespit ediyorum. Mesleki anlamda onları da
iyi analiz etmek lazım. Eğer onları iyi analiz
etmezsek, mevcut olanları bir araya getirip bir
etki yaratmayacaksa, getirmenin de bir anlamı
kalmayacaktır diye düşünüyorum.

yurt dışından, katılmak istemeyenler de olabilir. Kurumsal kimliğin yanında belki profesyonel mühendislik kategorisinde görüş alabileceğimiz bir alt komisyon da oluşturmakta fayda
var. Konuşmamı bu anlamda sonuçlandıracak
olursam genel olarak Mühendislikte ve farklı
meslek gruplarında bu chapterları bir araya
getirecek bir moderatörün TMMOB olduğunu
Makina Mühendisleri Odası’nın da kendi bünyesinde teknik komiteleri oluşturup bu teknik
komiteleri online toplantı, görev dağılımı veya
raporlama talebi ile birincil anlamda üye kaynaklarını bu yönde kullanması gerektiğini öngörüyor ve hatırlatıyorum. Teşekkür ederim.

Metin Duruk: Bundan sonra ne yapıyoruz?
Kim ne yapıyor? Nasıl bir yol izleyeceğiz?
Bunu belirleyelim. Başkan diğer odalarla görüşecek. Bundan sonraki kısımlarda mekanikçiler olarak ne yapıyoruz?

Battal Kılıç: Tabi bu ilk adımın gelişeceğini
düşünüyorum. Biz Makina Mühendisleri Odası olarak ulusal ve uluslararası kongreler yapıyoruz. Bu kongrelere diğer meslek alanlarıyla
ilgili sivil toplum kuruluşlarından temsilciler
getiriyoruz. Onların bilimsel anlamdaki projeleri bizim kongrelerimizde sunuluyor, tartışılıyor. Sizler de biliyorsunuz. O anlamda bir
sıkıntı yok, bir sıkıntı olacağını sanmıyorum.

C. Ahmet Akçakaya: 20 Kasım gibi güzel bir
fırsat da var önümüzde. Makina Mühendisleri
Odası olarak bütün derneklerin tüm yönetim
kurulu ve başkanlarını davet ettiğimiz süreçte en azından bu anlamda orada da bu projeyi
anlatabiliriz. Sizin belki orada kürsüde söz almanızı da isterim Barış Bey.
Levent Acar: Makina Mühendisleri Odası
biliyorsunuz ilk temsil makamı, dolayısıyla
sektör dernekleri ikinci temsil noktası olabilir.
Makina Mühendisleri Odası derneklerle beraber sivil toplum kuruluşlarını da kendi bünyesine katarak kurumsal anlamda da temas
edebileceği bir ortak komisyon kurarsa ve bu
komisyon üzerinden çalışmaları, kod çalışmalarını ilan ederse ve bu aşamada TMMOB ile
kendi disiplinleri içerisinde yine sivil toplum
kuruluşlarını dâhil ederse bu bahsettiğiniz çalışma onlarca yıl sürmeyecektir. Her ne kadar
Makina Mühendisleri Odası’na üye olmasa da
yurtdışında bu bilgileri biriktirmiş hali hazırda
orada çalışan üyeleriniz de mevcut. MMO komisyon toplantılarına, hazirun olamayanlar ile
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Eyüp Akaryıldız: Ama bunun için de diğer
örgütlerle de istişarede bulunarak bir araya
gelmek gerekiyor. Somut olarak makina mühendisleri böyle bir komisyon oluştursun ve
bu Makina Mühendisleri Odası’nın çalışması
şeklinde giderse daha ivmeli olur diye önerildi,
ama bu şekil olarak öyle olabilir ama fiil olarak dernekler içinde olmalı ve destek vermeli.
Battal Kılıç: Bu çalışma grubunun oluşturulması için herhâlde biz bir çalışma yapıp duyurusunu yapacağız. Bir iletişim ağı oluşturacağız ve bunu geliştireceğiz.
Eyüp Akaryıldız: Aslında oluşturulacak çalışma grubu organizasyonun hızlandırılması
için çalışacak ve alt gruplar oluşturacak. Katılım ve katkılarınız için şahsım ve Tesisat Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu adına hepinize teşekkür ediyorum.

tmmob
makina mühendisleri odası
istanbul şubesi

HASTANE İKLİMLENDİRME
TESİSATI TASARIM ve
DENETİM ESASLARI
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Yazan		
: MMO İstanbul Şube Hastane İklimlendirme Tesisatı
		
ve Denetim Esasları Kitap Komisyonu
Yayın No		
: MMO /481 /2
Birinci Baskı
: Mayıs 2008
İkinci Baskı
: Nisan 2019
ISBN		
Sayfa Sayısı
Ebat		

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ
Merhaba,
Yaşamının herhangi bir döneminde hastane ile teması olmayan
yoktur sanırım. Gerçekten de hastaneler kapısından girildiği anda
kokusu, soğuk renkleri ve anlamadıkları dilden konuşan insanların koşuşturduğu, tüm kaosuna rağmen belirgin bir hiyerarşik
düzenin hissedildiği, endişe verici hatta korkutucu bir ortam gelir pek çok kişiye… Kimse hastanelere “düşmek” istemez ancak
kendisi, yakını, sevdiği bir insan için hastaneye uğramamış kimse
de yoktur neredeyse. Sağlık çalışanları ise hastanelerde deyim
yerindeyse bir ömür geçirmektedirler. Kimileri için şifa kaynağı,
kimileri için çalışma ve yaşam alanı, kimileri için gelecek kapısı
olan hastaneler gerek hasta, hasta yakını gerekse sağlık çalışanı
ve öğrenciler için yaşamın vazgeçilmezidir… Sağlık hizmeti almaya gelen kişi için görece kısa dönemli bir temasın olduğu hastanelerde sağlık çalışanları koca bir ömür geçirmektedir. Hatta pek
çok sağlık çalışanı için evden çok zamanın geçirildiği ortamlardır
hastaneler. Tam da bu noktada sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının önemi gündeme gelmektedir.
Hastaneler, ilgili mevzuat kapsamında sağlık ve güvenlik risklerine göre çok tehlikeli iş yerleri olarak sınıflandırılmıştır. Bu durum
bize hastanelerde gerek sağlık hizmeti alanlar gerekse sunanlar
açısından ciddi, yaşamı tehdit eden sağlık ve güvenlik risklerinin
varlığını vurgulamaktadır. Bu sağlık ve güvenlik riskleri farklı şekilde sınıflandırılsa da yaygın olarak Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik,

: 978-605-01-1274-0
: 142
: 19,5*27,5 cm

Psikososyal ve Ergonomik riskler başlıkları altında toplanabilirler.
Bu risklerin uygun yöntemlerle tanımlanması, yok edilmesi ya da
kontrol altına alınması hasta ve çalışanların sağlık ve güvenliğini
sağlamak açısından yaşamsal önemdedir.
İlk baskısı 2007’de yapılmış olan ve şimdi 2. basımı yapılan “Hastane İklimlendirme Tesisatı Tasarım ve Denetim Esasları” kitabı,
farklı disiplinlerin bir araya gelerek ekip anlayışı sağlık hizmetinin
sunulduğu hastanelerde birçok disiplinin emeği ve katkısı ile yine
bir ekip anlayışıyla TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından hazırlandı. Kitap içeriği ve kapsamı ile ülkemizde mevzuatta
yer almayan ve eksikliği hissedilen tasarım, steril alan planlama, klima ve havalandırma, seçilecek cihaz ve ekipman, test ve
işletme konularında kriterler sunarak ülkemizde hastanelerde
hasta ve çalışan sağlığını olumsuz etkileme olasılığı olan sağlık ve
güvenlik risklerini en aza indirme noktasında rehber olacak niteliktedir.
Kitabın hastanelerde hasta ve çalışan sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözülmesi yönünde politika belirleyiciler ve yöneticiler
için yol gösterici olacağına, konuyla ilgili bireysel ve kurumsal
farkındalığı artıracağına, meslek örgütlerimiz arasındaki işbirliğini geliştireceğine inanıyoruz. Sağlığın korunması, sürdürülmesi
ve geliştirilmesi amacına hizmet eden “Hastane İklimlendirme
Tesisatı Tasarım ve Denetim Esasları” kitabının hazırlanmasında
emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkürler...
Prof. Dr. Sinan Adıyaman
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, 2019
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SUNUŞ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, uzman üyelerimizin bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaşmak için bilimsel gerçeklikler ışığında, mühendislik uygulamalarının
önemini ortaya koyan yayın çalışmalarını sürdürmektedir.
Günümüzde makina mühendisliğinin önemli çalışma
alanlarından biri de genel olarak kaldırma iletme makinaları olarak tanımlanabilecek vinçler ve krenlerdir. Daha
önce 1. ve 2. ciltlerini yayımladığımız bu kitap onların devamı niteliğindedir.
Vinçler ve krenlerle ilgili olarak makina mühendislerinin
bilgisine sunduğumuz bu kitap, daha ziyade bir uygulama
kitabı olarak ele alınmalıdır.
Krenler kitabı, 3. cildi ile bu alanda çalışma yürüten ve
araştırma yapan mühendislerin, teknik elemanların ve
öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.
Kitabı hazırlayan Sayın M. Güven Kutay’a, Sayın Remzi
Arslan’a ve Sayın Serpil Kurt’a, sekretarya çalışmalarını
yürüten İstanbul Şubemize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Ocak 2015

İÇİNDEKİLER
8. KAFES KİRİŞ
9. KAFES KİRİŞİN KONSTRÜKSİYONU
9.1 Kafes Konstrüksiyonda Statik Belirlilik
9.2 Kafes Kiriş İçin Konstrüksiyon Önerileri
9.3 Kafes Kirişte Konstrüksiyon Detayları
10. KAFES KİRİŞİN ÇİZİMSEL HESAPLANMASI
10.1 Düğümlerde Çizimsel Kuvvet Analizi
10.2 Cremona Planına Dair Örnek
11. KAFES KİRİŞİN ANALİTİK HESAPLANMASI
11.1 Analitik Çözüm Yöntemleri ve Moment Analizi
11.2 Düğümlerde Analitik Kuvvet Analizi
11.3 Teori İçin Ana Örnek: Analitik Çözüm
12. KREN KİRİŞİ HESABI VE KONSTRÜKSİYONU
12.1 Örnek 1: 100kNx18 M Gezer Köprülü Kren
12.2 Örnek 2: 50kNx30,24 m+2x11,76 m Portal Kren
12.3 Kiriş Konstrüksiyonu
SEMBOLLER VE SÖZLÜK
KAYNAKÇA
KONU İNDEKSİ
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Yayınlarımıza ve güncel fiyatlarına https://www.mmo.org.tr/merkez/satistaki-kitaplar adresinden ulaşabilirsiniz.
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ÖNSÖZ
Makina mühendisliğinin en önemli uygulama alanlarından birisi sıhhi tesisattır. Çeşitli etkinlikleri ile üyelerine yardımcı olan Makina Mühendisleri Odası’nın bu konudaki en önemli yayını, 260 nolu “Sıhhi Tesisat Proje
Hazırlama Esasları” kitabıdır. Zaman içinde kitabın konu zenginliğinin artmış olmasının yanı sıra, standartların yenilenmiş olması ve yeterli örnek
projelerin olmaması
nedeniyle, Makina Mühendisleri Odası, 2014 yılında 260 nolu “Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları” kitabının yenilenmesine ihtiyaç duymuştur.
TMMOB MMO İstanbul Şubesi’nin 26 Haziran 2014 tarihinde düzenlenen
Sıhhi Tesisat Kitap Komisyonu toplantısında, 260 nolu yayının yenilenerek
ve örnek proje eklenerek basılması konusunda karar alınmıştır. Bu karara
göre görevlendirilen komisyonumuz, bu yayındaki konuları göz önünde
tutarak sunulan kitabı hazırlamıştır. Kitapta halen yürürlükte olan Türk
Standartları ve SI birim sistemi esas olarak alınmıştır. Sıhhi tesisat projesinin yapılması için gerekli olan TS 1258 “Temiz Su Tesisatı Hesap Kuralları”
ve TS EN 12056 “Cazibeli Drenaj Sistemleri-Bina İçi” bu kitabın esasını
oluşturmaktadır.
Kitabın ilk on bir bölümü, sıhhi tesisata gerekli olan temel konulara ayrılmıştır. Bu bölümlerde makina mühendisliği eğitiminde verilen “akışkanlar
mekaniği” ve “ pompalar” konularının, gerekli
olan kısımları tekrarlanmıştır. Bu kitap, proje yapan mühendislerin yanı
sıra, Makina Mühendisleri Odası’nın düzenlediği yetkilendirme kurslarında da kullanılacağı için, kitaba bu bölümler eklenmiştir.
Ayrıca bölüm sonlarına, sıhhi tesisat projesi ile ilgili örnekler konulmuştur. 12. Bölüm’de, Sıhhi Tesisat Hazırlama Esasları özetlenmiştir. Bu kitap,
MMO 352 Kalorifer Tesisatı kitabı ile birlikte kullanılacak şeklinde düşünülmüş ve 13. Bölüm’de TS 825 ve MMO 352 nolu Kalorifer Tesisatı kitabındaki örnek binanın Sıhhi Tesisat Projesi, 14. Bölüm’de aynı binanın
beş katlı olması hali için Sıhhi Tesisat Projesi ve 15. Bölüm’de diğer proje
örnekleri verilmiştir.
Kitabın Ek’ler kısmında, bilgiler, proje ve hesaplar için gereken standart-

lar, şekiller ve çizelgeler bölümlere göre düzenlenmiştir. Örneğin Ek.3; 3.
Bölüm’ün ekleridir. İlgili standartlar özetlenirken standardın şekil ve çizelge numaraları değiştirilmemiştir. Kitabın önceki baskılarında emekleri
geçen editörlere ve yazarlara şükranlarımızı arz eder, görüş bildirenlere
teşekkür ederiz. Sıhhi Tesisat dersini aldığım ve ders notlarından bu kitabı hazırlarken yararlandığım değerli hocam Dr. İhsan Gülferi’yi rahmetle
anarım.
Kitabın yayına hazırlanmasında emeği geçen mühendis Sema Keban’a teşekkür ederiz.
Daha sağlıklı bir gelecekte, kitabın makina mühendislerimize ve öğrencilerimize yararlı olmasını dileriz.
C. Parmaksızoğlu, 2018, İstanbul
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TEKNOLOJI ILE IÇ IÇE, ZAMANLA BAŞA BAŞ
ADOPTING TECHNOLOGY TOGETHER WITH THE TIME

WENTA ISI TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

YÜKSEK BASINÇLI BUHAR VE
KIZGIN SU KAZANLARI
HIGH PRESSURE STEAM AND SUPER
HEATED WATER BOILERS

KIZGIN YAĞ KAZANLARI
THERMAL OIL BOILERS

ELEKTRİKLİ MEKATRONİK BUHAR
JENERATÖRLERİ
ELECTRICAL MECATRONIC STEAM
GENERATORS

MOBİL BUHAR SANTRALLERİ
MOBILE STEAM POWER PLANTS

ANKARA
FABRİKA, GENEL MÜDÜRLÜK
ASO 1.OSB Türkmenistan Cad.
No: 11 Sincan / ANKARA
T. +90 312 267 49 00
F. +90 312 267 55 99
M. +90 530 148 0 888

MEKATRONİK BUHAR
JENERATÖRLERİ
MECATRONIC STEAM GENERATORS

YÜKSEK BASINÇLI KATI YAKITLI MEKATRONİK
KENDİNDEN STOKERLİ BUHAR KAZANLARI

HIGH PRESSURE STEAM BOILERS WITH SOLID FUEL

KATI YAKITLI STOKERLİ ÖN OCAKLI
BUHAR KAZANLARI
STEAM BOILERS WITH FRONT FURNACE

ŞASE ÜSTÜ PAKET BUHAR KAZANLARI
PACKAGE STEAM BOILERS ON CHASIS

MERDİVEN IZGARALI BUHAR, KIZGIN YAĞ,
SICAK SU VE KIZGIN SU KAZANLARI
LADDER GRATED STEAM, THERMAL OIL,
HEATING AND HOT WATER BOILER

PAKET BUHAR KAZANI
PACKAGE STEAM BOILER

KALORİFER KAZANLARI
CENTRAL HEATING BOILERS

ELEKTRİKLİ KALORİFER KAZANLARI
ELECTRICAL HEATING BOILERS

EKONOMİZER
ECONOMIZER

TAM OTOMATİK DEGAZÖRLER
FULL TOMATIC DEAERATOR

HİDROFOR VE GENLEŞME TANKLARI
HYDROFOR & EXPANSION TANKS

TEK-ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLERLER VE
AKÜMÜLASYON TANKLARI
SINGLE-DOUBLE SERPENTINE WATER HEATER
AND ACCUMULATION TANK

KIRŞEHİR
FABRİKA
Kırşehir OSB. Güldiken
Mah. Cacabey/KIRŞEHİR,
T. +90 312 267 49 00

İ STANBUL
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T. +90 216 347 50 05
F. +90 212 549 04 42
M.+90 541 661 84 34

İZMİR
FABRİKA
Kemalpaşa Organize
Sanayi Bölgesi 40.sokak
No :3 Kemalpaşa/İzmir/
T: +90 533 014 46 12

www.WENTA.com.tr

