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ÖNSÖZ

Mesleğimizi uygularken ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak, bu çerçevede binalarda sağlıklı, güvenli, konforlu ya-
şanabilir ortamlar yaratmak, doğanın imkanlarını da kullanarak enerji etkin ve çevreyi koruyan çözümler üretmek ve bu 
doğrultuda diğer meslek ve uzmanlık paydaşları ile eşgüdüm içinde hareket etmek amacıyla Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneğimiz çalışmalarını 1992’den bu yana aralıksız sürdürmektedir. 

Profesyonel hizmet veren meslektaşlarımızla sürekli eğitimlerine, araştırmalarına, bilgi ve teknoloji transferine katkıda 
bulunmak, tesisat sektörü ile ilgili doğru ve çağdaş bilgiler içeren çok yönlü değerlendirme ve bilgi paylaşım ortamları 
yaratmak hedefiyle bugüne kadar çeşitli konularda 17 adet TTMD Çalıştayı düzenlenmiş, sektörümüz ve meslektaş-
larımız yararına sunulmuştur. 

Ticari kaygılarla yapılan yanlış seçim ve uygulamalarının; yatırımlarda yarattığı ekonomik ve sağlığa verdiği zararlar, 
her bina koşulunda farklılık gösteren sistemlerin karşılaştırılmasında hangi kriterlerin önemli olduğuna ve çok yönlü 
analizlerinin yapılması gerektiğine dikkat çekmektedir. Sistem seçiminin tasarımcıya yüklediği bir sorumluluk vardır. 
Sektörümüzdeki tasarımcıların, uygulamacıların ve konuyla ilgili ürün ve sistemlerin ticaretini yapan meslektaşlarımızın 
ihtiyaç duyduğu “HVAC Sistem Seçimi” konusunda bilgi paylaşımının amaçlandığı 18. TTMD Çalıştayı'nda; ilgili standart 
ve yönetmelikler çerçevesinde sistem seçimindeki etkenler, tüm tiplerin tanıtımı ve kullanım alanları ile örnek bina 
çözümlemeleri ele alınmış, tartışmalarda sağlanan katkılar ile düşünce ve bilgiler geliştirilmiştir. 

Çalıştayımızın içerik ve çıktılarını sektörümüz kullanımına hazırlayan değerli meslektaşım Dr. Murat Çakan’a, sunum-
larıyla bizleri aydınlatan değerli meslektaşlarımız Sn. Alpay Akgüç, Sn. Devrim Atalay, Sn. Gökhan Ünlü, Sn. Hakan 
Ercan, Dr. Murat Çakan, Sn. Sarven Çilingiroğlu, Sn. Volkan Ünlü ve Dr. Zeki Yılmazoğlu’na, oturumları yöneten değerli 
meslektaşlarımız Sn. Abdullah Bilgin, Sn. Bahri Türkmen, Sn. Erdinç Boz ve Sn. Kani Korkmaz’a, katkılarını esirgemeyerek 
bilgilerini paylaşan ve daha iyi anlaşılabilirliği sağlayan çalıştay katılımcısı değerli meslektaşlarımıza, dizen ve baskıya 
hazırlayan Doğa Yayıncılık Ltd. Şti’ye gönülden teşekkür ediyor, 38 numaralı TTMD Yayını “HVAC Sistem Seçimi” Çalıştay 
Kitabının yararlı olmasını diliyorum.

Saygılarımla, 

Dr. Kemal Gani Bayraktar
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

Eylül 2020
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ÖNSÖZ

Değerli Meslektaşlarım,

Günümüzde, pandemi süreci ile birlikte, dünyamızda yaşanan doğal afetlere farkındalığımızın arttığını görüyoruz. 
Bunlara sebep olan Küresel ısınma ve İklim değişikliği konusu, enerjinin etkin kullanılması için ileriye dönük birçok 
tedbirlerin öncelikli ve alışagelmiş yaklaşımların ötesinde alınmasına neden olmaktadır.

Uluslararası ticarette de bu tedbirler alınacak, karbon salımına bağlı vergiler konulacaktır. Ayrıca  F-Gaz protokolü de 
günümüzde kullanılan bazı soğutucu akışkanlara kısıtlamalar getirmektedir.

Bilindiği gibi küresel ısınmaya neden olan sera gazları günümüzde insanların tükettiği enerji miktarı ile de doğru orantılı 
olarak artmaktadır. Bunun neticesinde tasarımcılara yüklenen bir misyon vardır, o da çevreye duyarlı enerji etkin binalar 
tasarlamak. Bunun için de tasarımın en can alıcı bölümü sistem seçimidir. 

2016 yılında gerçekleştirilen ve kitap halinde yararınıza sunulan HVAC Sistem Seçimi Çalıştay’ının meslektaşlarımıza 
konuyla ilgili farklı bakış açısı kazandıracağını ümit ediyorum.

Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Sarven Çilingiroğlu 
TTMD 12. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
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ÖNSÖZ

Değerli mühendisler, mimarlar, TTMD üyeleri;

TTMD’nin 2016 Çalıştayı TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sarven Çilingiroğlu döneminde Antalya’da yapılmıştı. 
Çalıştayın konusu HVAC Sistem Seçimi’ydi. Mekanik Sistem Seçimi sektörümüzde çalışanların yapması gereken belki 
de en önemli iş. Bunun nedeni en doğru sistemlerin coğrafi ve iklimsel koşullara bağlı olarak “biricik” olmalarından 
kaynaklanıyor. Eğer belirli bir projede o “biricik” sistem tasarımcı tarafından seçilmezse, ya da işveren veya mimar 
tarafından ticari kaygılar nedeniyle tasarımcıya seçtirilmezse, bunun bedelini Dünyamız ödüyor.

Yukarıdaki paragrafta “en doğru sistem” ibaresini kullanmamın bir nedeni vardı. Pandemi süreci bize en verimli sistemin 
en doğru sistem olmayabileceğini gösterdi. Şu sıralarda AVM’lerimizde dış hava sirküle ettiriliyor. Bu en verimli çalışma 
durumu elbette değil ama süreç için en doğru olanı. Buradan çıkartabileceğimiz sonuç en doğru ve biricik sistemin 
gerçekte esnek bir sistem organizmasının bir hali olduğu. 

2016 Çalıştayı, HVAC Sistem Seçimi konusunu ilkin sistem seçimini etkileyen faktörleri ele alarak irdeledi. Bu noktada 
tasarımcılarımızın standartların ve yönetmeliklerin getirdiği sınır koşullarından haberdar olmasını istedik. Çalıştayın ele 
aldığı bir diğer konu da seçim esnasında kullanılan yazılım programlarıydı. Çalıştay son olarak örnek bina çözümleri 
üzerinde durdu. 

Amacımız sektörümüzde çalışan aktörlere, ama öncelikle de tasarımcılarımıza mekanik tesisat seçimi konusunda zengin 
bir bilgi platformu oluşturmaktı. 

TTMD, bu konu üzerinde önümüzdeki yıllarda da hassasiyetle durmaya devam edecek. Çalıştayın doldurulması talep 
edilen bir sektörel boşluğu da doldurduğunu ümit ediyorum. 

Saygılarımla,

Dr. Murat Çakan
Editör
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TTMD ÇALIŞTAYI: HVAC SİSTEM SEÇİMİ 
RAMADA PLAZA HOTEL, ANTALYA, 27 - 30 EKİM 2016

PROGRAM

27 EKİM 2016, Perşembe
14:00’e Kadar Otele Giriş ve Öğle Yemeği 
14:00 - 14:30 Kayıt

OTURUM I
14.30 - 14.45 ÇALIŞTAYIN AMACI VE BEKLENTİLER 
 Sarven Çilingiroğlu

14.45 - 16.00 SİSTEME AİT SINIRLAYICI FAKTÖRLER
  Abdullah Bilgin (Bşk.)
 Yapıların kullanım şekline (ofis, otel, avm, hastane, oditoryum v.s.) ve bulunduğu iklim şartlarına  
 göre sistem seçiminde dikkat edilmesi gerekli hususlar; asma tavan, şaft gereksinimleri,   
 mekanik cihazların kullanım alanları, enerji kullanım kriterleri.

 EN 378 STANDARDININ TANITILMASI VE SEÇİM KRİTERLERİNDE ETKİLERİ 
 Dr. Zeki Yılmazoğlu

 LEJYONER HASTALIĞI KONTROL USUL VE ESASLARI HAKKINDA
 YÖNETMELİK VE ASHRAE 188 STANDARDI 
 Dr. Murat Çakan

16.00 - 16.30 Kahve Molası

16.30 - 18.00 ASHRAE 62.1 ve 62.2 ile EN STANDARTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 Devrim Atalay

 ASHRAE 90.1 APPENDIX G.
 Alpay Akgüç

19:00 - 21:00 Akşam Yemeği

28 EKİM 2016, Cuma
OTURUM 2
 YAPILARDA KULLANILABİLECEK MEKANİK TESİSAT SİSTEMLERİ
 TANITIMI VE TASNİFİ
 Kani Korkmaz (Bşk.)

09.00 - 10.30 Sarven Çilingiroğlu

10.30 - 11.00 Kahve Molası

11.00 - 12.30 Hakan Ercan

12.30 - 14.00 Öğle Yemeği
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OTURUM 3
14.00 - 15.30 SİSTEM KARŞILAŞTIRMA KRİTERLERİ
 Bahri Türkmen (Bşk.)

 SİSTEM KARŞILAŞTIRMA YAZILIMLARI
   
 ENERGY PLUS VE DESIGN BUILDER
 Alpay Akgüç

 HAP PROGRAMI
 Volkan Ünlü

15.30 - 16.00 Kahve Molası

OTURUM 4
16.00 - 18.00 ÖRNEK BİNA ÇÖZÜMLERİ 
 Erdinç Boz (Bşk.)

 Gökhan Ünlü, Sarven Çilingiroğlu

18.30 - 19.15 Akşam Yemeği

19.15 29 Ekim Cumhuriyet Konseri için hareket ve Konser

29 EKİM 2016, Cumartesi

08:30 - 18:00 Kahvaltı sonrası tam gün öğle yemekli Demre Kekova Tekne Turu
 Kekova, Lykia bölgesi kıyısında Demre (Kale) ilçesinin hemen batısında yer alan kayalık bir ada. 
 Tarihi kaynaklarda Kakava olarak geçen bu ada ismini çevrelediği bölgeye de vermiş.   
 Depremlerle deniz altında kalan kısım günümüzde Batık şehir olarak anılıyor. Tekne ile Kekova  
 Batık şehir, 11:00-16:00 arası tekne turu sonrası Antalya’ya dönüş.

19:00 - 21:00 Akşam Yemeği

30 EKİM 2016, Pazar

10:00 Kahvaltı sonrası Expo* Turu için hareket

10:30 - 12:00 Expo Antalya Aksu Bölgesi Turu

12:30 Havaalanına transfer (THY 14:10 SAW’a uçuş) 
 
 * Expo Antalya’nın Aksu ilçesinde yer almaktadır. 30 Ekime kadar açık olan fuar alanı içerisinde  
 Ülke Bahçeleri, Tematik Bahçeler, THY Çocuk Bilim ve Teknoloji Merkezi, Turkcell Kule, Kültür  
 ve Sanat Sokağı, Sanat ve Sergi Salonu, Değirmen, Expo Gölü, Yeşil ve Cam Köprü.
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AÇILIŞ KONUŞMASI

Değerli Eski Dönem Başkanlarım ve Meslektaşlarım,

Bildiğiniz gibi derneğimizin önemli etkinliklerinden biri olan geleneksel TTMD Çalıştayını bu dönem farklı bir 
konsept ile düzenledik. İlkini geçen sene Kapadokya’da uyguladık ve çok olumlu tepkiler aldık. Dönemimizin ikinci 
çalıştayını da Antalya’da düzenledik. Yine sektörümüzün ihtiyaç duyduğu özellikle tasarımcılarımızın etkin ve müdahil 
olması gereken bir konuda çalıştayımızı gerçekleştireceğiz. Bu çalıştayımızın temel amacı yatırımların doğru sistem 
seçimleriyle ülke ekonomisine vereceği faydayı görebilmektir. Ticari kaygılarla yapılan yanlış seçim uygulamalarının 
yatırımlarda yarattığı ekonomik ve sağlığa verdiği zararları göreceğiz. Bu çalıştayda amacımız belli bir sistemi öne 
çıkarmak değildir, çünkü sistem seçimi her bina koşulunda farklılık göstermektedir. Ana amaç yatırımı yapılan bina-
larda, sistemlerin karşılaştırılmasında hangi faktörleri, kriterleri ve analizleri yapmamız gerektiğini vurgulamaktır.
Sistem seçiminin tasarımcıya yüklediği bir sorumluluk vardır. Eğer bu elinden alınıp yatırımcı veya mimar kendi başına 
sisteme müdahil oluyorsa ileride bundan doğacak sorumluluk maalesef yine tasarımcıya veya mekanik uygulamacıya 
yüklenmektedir.

Sektörümüzdeki tasarımcıların, uygulamacıların ve konuyla ilgili satış yapan arkadaşlarımızın ihtiyaç duyduğu “HVAC 
Sistem Seçimi” konusunda bilinmeyenleri ortaya koyarak bilgi paylaşımını sağlamak üzere toplandık. Önce konusun-
da uzman arkadaşlarımızın sunumları ile tartışmalar açılacak, konular ile ilgili yaşanmış deneyimler bu platformda 
paylaşılacaktır. 

Sistem seçimi konusunu 4 bölümde toparlamaya çalışacağız. 
1.bölümde sisteme etki eden faktörler gözden geçirilecek, bu konuda önemli bir yer tutan standartlar ve yönetmelikler 
konusunda uzman ve değerli arkadaşlarım tarafından irdelenecek. Örneğin gazlı akışkanların yaşam mahallerinde kul-
lanılması durumunda getirilen kısıtlamalar nelerdir göreceğiz. Yine iklimlendirme sistemlerinde sınırlayıcı bir faktör 
olan Lejyonella hastalığı ile ilgili olarak çıkan yönetmeliği ve Ashrae 188 standardı ile İngilizlerin CIBSE standartlarının 
yaklaşımlarını göreceğiz. İç hava kalitesini etkileyen standartları da birbirleriyle kıyaslayacağız: ASHRAE 62.1, 62.2 
ile EN standartları. Sistemlerde kullanılan cihazların enerji verimliliklerine aynı zamanda bina yapı elemanlarında 
(Duvar, çatı v.b.’lerinde) binanın enerji verimli olmasını sağlayan bir standart olan ASHRAE 90.1 kısaca sizlere tanı-
tacağız. Bu arada küçük bir parantez açarak ASHRAE 62.1 ve 62.2 standartları tercüme edilerek kısa bir süre sonra 
kütüphanemize kazandırılacaktır. Benzer şekilde 90.1 standardını da tercüme etmek istiyoruz.

Çalıştayımızın 2.bölümünde sistemlerde kullanılan tüm havalı sistemler, sulu havalı ve diğer sistemlerin (gazlı sistemler) 
tanıtımı olacak. Bunların kullanım yerleri psikrometrideki etkileri ile otomasyonları incelenecek.
3.bölümde ise sistem seçimine etki eden faktörler irdelenecek. En önemli faktör olan işletme giderlerinin hesabı için 
kullanılan yazılım programları tanıtılacak.

Son bölümde ise örnek bina çözümleri üzerinde tartışmalar yapılacak.

Çalıştayımızı sonlandırdıktan sonra sektörümüzün konuyla ilgili bilgilenmesini sağlamak amacıyla sunumları, tartış-
malar ve paylaşımlar deşifre edilerek değerli hocamız Dr. Murat Çakan tarafından kitap haline getirilecektir. Eminim 
bu kitabımız sektör için çok faydalı olacaktır.

Çalıştayımızın bir diğer amacı da, sektördeki genç meslektaşlarımızı deneyimli ağabeyleri ile TTMD aile çatısı altında 
buluşturmak ve Antalya’mızın güzelliklerini birlikte görmekti. 

Hepinize faydalı ve verimli bir çalıştay dileyerek sözü ilk oturumumuzun başkanı, tasarımcı, aynı zamanda 8.dönem 
TTMD başkanımız Sn. Abdullah Bilgin’e bırakıyorum.

Sarven Çilingiroğlu
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SİSTEME ETKİ EDEN
FAKTÖRLER

Oturum Başkanı: Abdullah Bilgin

• Doç. Dr. M. Zeki Yılmazoğlu, 

 EN 378 Standardının tanıtılması ve seçim kriterlerine etkileri

• Dr. Murat Çakan

 Lejyoner hastalığı ve ilgili standartlar

• Devrim Atalay

 ASHRAE 62.1 ve 62.2 ile EN Standartlarının karşılaştırılması

• Alpay Akgüç

 Appendix G’ye göre referans bina tanımı ve mekanik sistem seçimi
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Abdullah Bilgin

Mekanik Tesisat Sistemi Analizine Etki Eden Faktörler

Mekanik tesisat sistemlerin analizini genel anlamda yapmak ve analiz yapmadan “belirli bir sistem avantajlıdır” 
demek doğru değildir. Analiz dendiği anda spesifik bir binayı ele almak ve bu binanın bulunduğu bölgedeki iklim 
koşulları, kullanılan yakıt türü gibi analize etki eden faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir. Bunlar teker 
teker incelenerek bilinen bina için doğru olan sistem seçilebilir. Analize etki eden faktörleri gözden geçirelim. 

Sisteme Ait Sınırlayıcı Faktörler

a- Bina Mimarisi;

 Binalardan konfor ve diğer önemli şartların yerine getirilmesi için bina tesisat mühendisinin saptamış olduğu 
ısıtma ve soğutma sistemi gereklerinin yerine getirilmesi gerekir. Bu durumun bina konstrüksiyon ve şekilleri 
ile yakın ilişkisi vardır.

 Ayrıca binanın arsa üzerine yerleşiminin de ısıtma ve soğutma ısısı tüketimine etkisi vardır. Tüketimin azal-
tılması için, yönlendirmenin ve mikro klimanın etkisi büyüktür. Başka bir faktör de ısı kaybı ve kazancına 
etki eden elemanların seçimi ve boyutlarıdır.

 Bina mimarisinin sistem seçimine bir diğer etkisi de kat yükseklikleridir. Kullanılacak sisteme göre hava kanalı 
yükseklikleri, borular ve kablo tavaları ile olan kesişmeler, cihaz yükseklikleri; örneğin tavan tipi Fan-Coil, 
VAV kutuları, tavan tipi WSHP v.b. göz önüne alınmalıdır. Mekanik hacimlerin, toplam bina alanı içinde işgal 
ettikleri alanların da maliyet analizlerinde düşünülmesi gerekir.

b- Kullanım Amacı

 Binaların kullanım amacı çok önemli bir faktördür. Örneğin:

 Konutlar: Konut olarak kullanılan evler blok apartman olabilir. Bunlar bir noktada ısı sarf mahallerinin yoğun 
olduğu anlamına gelir. Villa tipi evler olabilir, bunlar daha ziyade dağınık ısı sarf yerlerini temsil eder.

 Bunun dışında konutlar yaz evi veya kış evi diye ayrılabilir. Görülüyor ki konutun kullanma zamanı da etkin 
olmaktadır.

 Ofis olarak kullanılacak binalar da çeşitlilik gösterebilir. Tüm yapının holding binası olarak kullanımı veya 
her katta ayrı kiracıların olması durumu da seçime etki eden faktörlerdendir. 

c- Kullanıcı İstekleri

 Kullanıcıların istekleri arasında en kötü dış hava şartlarına rağmen iç mekânların konfor sıcaklığında olması, iç mekân 
neminin dengede tutulması; dolayısıyla hacimlerde daima hava değişiminin varlığı gibi hijyenik istekler olabilir. 
Ayrıca o anda kullanılmayan hacimlere ait cihazların durdurularak işletme masraflarının azaltılması istenebilir.

 Kiracıların kira bedelleri kadar binanın aylık harcamalarına da dikkat ettikleri unutulmamalıdır. Bu nedenle se-
çilen sistemin işletme ve bakım masraflarının en az olması ve esnek kullanım imkânı yaratılması çok önemlidir.

d- Konfor Şartları

 Kullanıcıların isteklerine göre kış için oda sıcaklıkları, minimumlar üzerinde, hesaplara aktarılabilir. Ancak 
yine de her odanın ısıtıcı girişine termostatik vana koymak, hem hacim sıcaklığını sınırlandıracak, hem de, 
gereksiz ısı sarfiyatını engelleyerek işletmeden ekonomi sağlayacaktır. 

 Benzer şekilde yaz aylarında bir ofis binasında bulunan mahallerde kullanılacak termostatlarda, mahâl sıcak-
lıkları kontrol altına alabilir.

e- Sistem Ataleti

 Sistem ataleti kullanım maksadına göre değişir. Örneğin bazı binalar ofis olarak çalışır, bazı binalar ise konut 
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olarak kullanılır. Bir ofisin çalışma saati yaklaşık 10 saat iken konutlar 24 saat çalışabilir. Bu nedenle ısı kayıp 
hesaplarına giren atalet katsayıları değişebilir. Ayrıca bina inşaa malzemeleri de buna göre farklı seçilmek 
durumundadır.

 Ayrıca ısıtma sistemi seçiminde bazı sistemlerin ısıl ataleti daha fazla, diğerlerinde daha azdır: Bunlara örnek 
olarak ısıtıcılı noktasal ısıtma ile yerden ısıtma sistemleri verebiliriz.

f- Çevresel Durum (Çevreye Verilen Hasarlar)

 Isıtma için kullanılan sobalar, bireysel kombi, v.b. gibi baca tüttüren tesisler atmosfere karbon monoksit (CO), 
kükürt dioksit (SO2), karbon dioksit (CO2), azot bileşikleri (Nx), partiküller ihtiva eden duman salar.

 Bu salımlar yaşam seviyelerine kadar inerek insanlar ve canlılar için sağlık problemleri meydana getirir.

 Yapılan araştırmalara göre tozlu ve kirli havanın insan sağlığı üzerinde şaşırtıcı derecede zararlı etkileri olduğu 
anlaşılmıştır. (CO2) Karbondioksit üretimi ise sera tesirinin artmasına sebep olmakta ve dünyada dengelerin 
değişimi sonucu doğa felaketlerinin artacağı bilinmektedir.

 Benzer şekilde soğutmada kullanılan gazın atmosferdeki ozon tabakasına etkileri düşünülmeli, buna göre 
çevreye zarar vermeyecek limitler dahilinde kalacak yakıt ve soğutucu gazlar seçilmelidir.

g- İklim Şartları

 İklim şartları sistem seçimlerinde önemli faktörlerden biridir. 

 Örnek olarak bir ofis binasını alalım. Burada uygulanabilir sistemler Fan-Coil, VAV, soğuk tavan sistemi ve 
indüksiyonlu sistemlerdir. 

 Kuru iklimi olan bölgelerde bu dört sistemi de uygulayabiliriz. Fakat nemli bir iklime sahip olan bölgelerde 
soğuk tavan uygulaması uygun olmayabilir. 

 Benzer şekilde yaz ve kış ayları sıcak geçen bölgelerde VAV uygulaması işletme açısından uygun olmayabilir. 
Bunları teker teker her bina için analiz etmek gerekir. 

 Diğer bir örnek: Bir alışveriş merkezinde uygulanacak sistemlerde yine iklim koşulları önem taşımakta, ara 
geçiş mevsimi ve kışları uzun olan bölgelerde VAV kullanımı işletme açısından önem kazanmaktadır. Ayrıca 
iklim şartları, mimari form ve malzeme seçimini etkiler.

 Kapasite İhtiyaçları (Yük hesapları ve yük değişimi analizi)

 Yukarıda (a) ve (g) maddelerinde belirtildiği gibi; gerek oryantasyon gerekse iklim şartları göz önünde bulun-
durulduğunda kapasiteler değişebilir.

 Ayrıca ısıtma sistemi farkı dolayısıyla da kapasite ihtiyacı değişebilir. Zira noktasal ısıtıcılı bir bina ile yerden 
ısıtma sistemi uygulanan bir binanın ısıl kapasite ihtiyacı farklıdır.

i- Çalışma Süreleri

 Binanın kullanılış maksadına göre çalışma süreleri değişir. Bir konut, bir otel ve bir hastane 24 saat çalışırken, 
bir ofis veya bir okul 10 saat çalışır. 

 Bu örnekler çoğaltılabilir.

j- Standartlar ve Yönetmelikler:

 Sistem seçimi için standartlar ve yönetmelikler sınırlayıcı faktörlerin başında gelir.

 Örneğin EN 378 ve ASHRAE 15 standartları soğutucu akışkanların mahâl içindeki sınırlamalarını belirle-
mektedir. Buna göre soğutucu gazlı bir sistem tasarlanırken (VRF Sistemi v.b.) ilkin kullanılacak maksimum 
büyüklükteki dış üniteler belirlenir. Bunlar da ilk yatırıma tesir eder.

 ASHRAE 90.1 standardı Türkiye’de tanımlanmayan referans bina kavramını işaret etmektedir. Aynı standart 
cihaz verimlerine sınırlamalar getirerek sistem seçiminde etkin rol oynar.
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EN 378 Standartının Tanıtılması ve Seçim Kriterlerine Etkileri
M. Zeki Yılmazoğlu

1. Giriş 

EN 378 Standardı 13 Ekim 2007’de CEN (European Committee for Standardization) tarafından onaylanmıştır ve 
13 Kasım 2010’da yapılan bir değişikliği de içermektedir. Standart Nisan 2011’de Avrupa Standardı esas alınarak 
Türk Standardı olarak kabul edilmiştir. Standart, “Soğutma Sistemleri ve Isı Pompaları - Güvenlik ve Çevre Ku-
ralları - Bölüm 1: Temel Kurallar, Tarifler, Sınıflandırma ve Seçim Kriterleri” adıyla yayımlanmıştır. Bu standart 
dört bölümden oluşur. Birinci bölümde; temel gereksinimler, tanımlar, sınıflandırma ve seçim kriterleri, ikinci 
bölümde; tasarım, imalat, test, işaretleme ve dokümantasyon, üçüncü bölümde; montaj alanı ve kişisel koruma ve 
dördüncü bölümde; işletme, bakım, tamir ve geri kazanım konuları ele alınmıştır. 

Bu standart, soğutucu akışkanların kullanıldığı soğutma sistemlerinde ve ısı pompalarında; tasarım, üretim, 
imalat, montaj, işletme, tamir durumlarında soğutucu akışkanlarla ilgili güvenlik ve çevresel koşullarla ilgilidir. 
Bu standartın amacı; soğutma sistemleri ve soğutucu akışkanlardan kişilere, çevreye ve mahâle olabilecek zararlı 
durumların minimize edilmesidir. Bu zararlı durumlar başlıca, soğutucu akışkanların fiziksel ve kimyasal karak-
teristikleri yanında soğutma çevriminde oluşan basınçlar ve sıcaklıklar ile ilgilidir. Yetersiz önlemler aşağıdaki 
durumlarla sonuçlanabilir:
• Komponentlerin parçalanması veya patlaması, parçaların saçılma riski, 
• Çatlak, kötü tasarım kaynaklı sızıntı, uygun olmayan işletme, yetersiz bakım, tamir, şarj veya deşarj nedeni 

ile soğutucu akışkanın kaçmasının çevresel hasar ve toksisite riski,
• Kaçan akışkanın yanması ve sonucunda yangın riski ve toksik ürünler oluşturma riski.

Soğutma sisteminde bulunan soğutucu akışkanlar, yağlar, su veya diğer materyallerle bunların karışımları ve kom-
binasyonları kimyasal ya da fiziksel olarak basınç ve sıcaklık nedeni ile sistemdeki materyalleri etkiler. Soğutma 
sisteminden kaçtığında eğer tahrip edici özelliklere sahipse, kişilere, çevreye ve mahâle direkt ya da indirekt 
olarak küresel uzun dönem etkileri olup (ODP: Ozon Tükenme Potansiyeli, GWP: Küresel Isınma Potansiyeli) 
zarar verebilir. Soğutucu akışkanlar küresel çevre üzerindeki etki potansiyeline ek olarak, lokal çevre üzerindeki 
potansiyel etkilerine göre seçilmelidir. Buna karşın, çevresel performansın değerlendirilmesi bir yaşam döngüsü 
yaklaşımını gerektirir. Küresel iklim değişikliğine ilişkin olarak Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi (TEWI) yak-
laşımı genellikle temel olarak kullanılır (Standart Ek B). Çevresel faktörleri etkileyen birçok belirleyici vardır. 
Bunlar; sistemin yeri, sistemin enerji verimliliği, soğutucu akışkan tipi, bakım sıklığı, soğutucu akışkan sızıntıları, 
verimde şarjın hassasiyeti, ısı yükünün minimizasyonu ve kontrol yöntemleridir. Sistemin maliyetinin çevresel 
performans üzerinde bir indirekt etkisi olacaktır. Sızıntıların azaltılmasına, enerji verimliliğinin artırılmasına 
veya farklı bir soğutucu akışkan kullanımı için tasarımın modifiye edilmesine yönelik ilâve maliyetler bu durumla 
ilgilidir. Bu ilâve maliyetlerin en faydalı etkilerinin olacağı alanların belirlenmesinde yalnızca yaşam döngüsü 
yaklaşımı etken olacaktır.

Soğutma sistemlerinde sıcaklık ve basınç durumu nedeni ile tehlikeler, esasen sıvı ve gaz fazının eşzamanlı mev-
cudiyeti ile ilgilidir. Aşağıda karşılaşılabilecek tehlikeler özetlenmiştir. 

a) Aşırı sıcaklığın direkt etkisi
 • Düşük sıcaklıklarda malzemelerin kırılganlığı 
 • Kapalı akışkanın (su, salamura veya benzer) donması 
 • Isıl gerilmeler
 • Sıcaklık değişimine bağlı hacim değişiklikleri 
 • Düşük sıcaklıklar nedeni ile yaralayıcı etkiler
 • Yüzey sıcaklıkları 

b) Aşırı yüksek basınçlar
 • Yetersiz soğutma veya yoğuşmayan gazların kısmî basınçları ya da yağ veya sıvı soğutucu akışkan birikmesi 
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nedeni ile yoğuşma basıncında artış 
 • Aşırıcı haricî ısıtma nedeni ile doymuş buhar basıncında artış (defrost olayı gibi) 
 • Haricî sıcaklıktaki bir artış nedeni ile buhar olmaksızın bir kapalı ortamda sıvı soğutucu akışkanın genleşmesi 
 • Yangın 

c) Sıvı fazının direkt etkisi
 • Aşırı şarj veya ekipmanın taşkını (olması gerekenden fazla şarj)
 • Sifonlama ya da kompresörde yoğuşma nedeni ile kompresörde sıvı bulunması
 • Tesisatta koç darbesi 
 • Yağın seyrelmesi nedeni ile yağlamanın kaybedilmesi 
 • Yoğuşma tetikli şok 

d) Soğutucu akışkanların kaçması ile
 • Yangın 
 • Patlama
 • Yanma ürünlerini içeren zehirlenme
 • Yakıcı etkiler
 • Derinin donması 
 • Boğulma, nefes alamama
 • Panik
 • Ozon tabakasının tahribatı
 • Küresel ısınma 

e) Makinenin hareketli parçaları
 • Yaralanmalar
 • Aşırı ses nedeni ile duyma kaybı 
 • Titreşim nedeni ile yaralanma

Tüm sıkıştırmalı sistemlerde ortak olan tehlikeler, yani basma hattında aşırı yüksek sıcaklık, sıvı sürüklenmesi, 
hatalı işletme ve korozyona bağlı mekanik mukavemette azalma, aşınma, ısıl gerilmeler, koç darbesi ve titreşime 
dikkat edilmelidir. Soğutma sistemleri özelinde korozyon, donma ve çözülmenin ardışık tekrarı ve ekipmanın 
yalıtımla kaplanması nedenleri ile özel dikkat gerektirir. Isıl gerilmeler birçok makine parçası için büyük bir sorun 
oluşturur ve parçalarda hasara neden olur. Donma ve çözülmenin aşırı tekrarı parça üzerinde çekme ve basma 
gerilmeleri yaratacaktır ve sürekli tekrarı durumunda parçalarda hasar kaçınılmaz olacaktır.

2. Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi

Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi (TEWI), soğutucu akışkan emisyonlarının atmosfere direkt etkileri ile soğutma 
sisteminin işletme ömrü boyunca işletilmesi için gerekli enerjiden kaynaklanan CO2 ve diğer emisyonların indirekt 
etkilerinin kombinasyonu tarafından küresel ısınmanın değerlendirilmesinin bir yoludur. TEWI, işletilen soğutma 
prosesinin toplam küresel ısınma etkisini hesaplamak için kullanılır. Hem soğutucu akışkanın salımı durumunda 
direkt küresel ısınma etkisi hem de normal işletme ömrü boyunca ünitenin çalışması için gerekli enerjinin indirekt 
etkisi hesaplanabilir. Sadece alternatif sistemlerin veya soğutucu akışkan seçeneklerinin karşılaştırılmasında aynı 
uygulama ve lokasyon için geçerlidir. Belirli bir sistem için TEWI;
• Soğutucu akışkan kaybının belirli koşullar altında direkt küresel ısınma etkisini,
• Yalıtım veya diğer komponentlerden salımlanan sera gazlarının direkt küresel ısınma etkisini, 
• Sistemi çalıştırmak ve enerji üreticisi - tüketicisi arasındaki güç kayıplarını kapsaması adına gücün üretilmesi 

sırasında CO2 ve diğer gazlardan salımlanan indirekt küresel ısınma etkisini içerir. 

TEWI’nin kullanılması ile bir soğutma sisteminin fiilî küresel ısınma etkisinin azaltılması için en etken yolları 
belirlemek mümkündür. Ana seçenekler: 
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• Soğutucu akışkan yükleme (şarj) gereksinimlerinin azaltılması 
• Bir spesifik soğutma uygulamasının talebi karşılanması için en uygun soğutma sistemi ve soğutucu akışkanın 

tasarımı ve seçimi 
• En enerji verimli sistemin optimizasyonu
• Soğutucu akışkan sızıntılarının önlenmesi ve optimum enerji performansının sürdürülmesi için uygun bakım
• Kullanılmış soğutucu akışkanın geri kazanımı ve geri dönüşümü
• Kullanılmış yalıtımın geri kazanımı ve geri dönüşümüdür.

Burada dikkat edilecek husus, küresel ısınmanın azaltılmasında enerji verimliliğinin, sistem şarjının (soğutucu 
akışkan miktarı) azaltılmasına göre daha önemli bir hedef olmasıdır. Yani, daha yüksek bir GWP’ye sahip bir 
soğutucu akışkanlı, daha verimli bir soğutma sistemi, daha düşük bir GWP potansiyeline sahip soğutucu akışkanlı 
daha az verimli bir soğutma sistemine göre çevresel açısıdan daha iyidir. Sızıntı yukarıda da belirtildiği gibi küresel 
ısınmaya direkt etkide bulunmaktadır. Sızıntının önlenmesi bu direkt etkinin olmaması anlamına gelmektedir. 

TEWI sadece soğutucu akışkana göre değil, belirli bir soğutma sistemine göre hesaplanmalıdır. Bu hesaplama 
birçok faktöre bağlıdır ve bir sistemden diğerine göre değişiklik gösterebilir. İşletme süresi, servis süresi, verim 
vb. faktörler hesaplamayı etkileyen önemli faktörlerden bazılarıdır. TEWI etkinin çeşitli alanlara bağlı olarak 
ayrıldığı yerlerde aşağıdaki formülle hesaplanabilir:

 (1)

Burada, eşitliğin sağındaki ilk toplam sızıntı kayıplarının etkisini, ikinci toplam geri kazanım kayıplarının etkisini 
ve üçüncü toplam enerji tüketiminin etkilerini göstermektedir. TEWI toplam eşdeğer ısınma etkisini [kg karbon-
dioksit], GWP küresel ısınma potansiyelini [CO2 bazlı], L sızıntı miktarını [yıllık kg], n işletme süresi [yıl], m 
soğutucu akışkan şarjını [kg], α_(geri kazanım) geri kazanımın geri dönüşüme oranını [0-1 arasında bir çarpan], 
E_yıllık yıllık enerji tüketimini [kWh/yıl] ve β kWh başına kg CO2 emisyonunu göstermektedir. Soğutma ya da 
ısıtma sistemindeki yalıtım ya da diğer komponentler tarafından salımlanan diğer seragazı emisyonları da varsa 
aşağıdaki eşitliğe göre ilave edilmelidir.

GWPi×mi×(1-αi ) (2)

TEWI’nin hesaplanması, tasarım aşamasında ya da bir retrofit uygulamasına karar verilmesinde büyük öneme 
sahiptir. 

3. Sistemler

Bu standardın amacı; kişilerin ve eşyaların (depolamadaki malzemeler hariç) güvenliği ve yerel ve küresel çevre 
ile ilgili gereksinimleri belirlemektir. Bu kapsamda:
• Sabit ya da hareketli, ısı pompaları da dahil tüm kapasitelerde soğutma sistemlerini 
• İkincil soğutma ya da ısıtma sistemlerini 
• Bu soğutma sistemlerinin konumlandırılmasını ele alır. 

Bu standart, hava ya da suyun soğutucu akışkan olarak kullanıldığı sistemlere uygulanmaz. Standart kapsamında 
sistemler direkt ve indirekt olarak ikiye ayrılır. 

3.1. Soğutma Sistemleri 

3.1.1. Direkt sistem 

Soğutma sisteminin evaporatörü ya da kondenseri ısıtılacak ya da soğutulacak hava ya da malzeme ile direkt 
temas halindedir. Hava veya soğutulacak ya da ısıtılacak (sprey ya da kanallı sistemler) ürünler ile direkt temas 
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halindeki ikincil bir soğutucuyu içeren sistemler direkt sistemler olarak değerlendirilmelidir. 

3.1.2. İndirekt sistem 

Isıtılacak ya da soğutulacak ortam ile direkt temaslı, ısı değiştiricilerini içeren kapalı bir devre yoluyla ısı transferi 
ortamını evaporatörle soğutan ya da kondenserle ısıtan sistemlerdir. Direkt sistemlerden ayıran en büyük özelliği 
bir ısı değiştiricisinin olmasıdır. 

Direkt sistem örnekleri

Soğutucu akışkan içeren parçaların mahâl içinde olduğu, soğutucu akışkanın sızıntı durumunda mahâle sızabi-
leceği sistemler (1: Mahâl, 2: Soğutucu akışkan içeren parçalar) 

a) Direkt sistem

b) Açık sprey sistemleri 

c) Direkt kanallı sistem 

d) Açık havalandırılan sprey sistemleri 
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İndirekt sistem örnekleri

a) İndirekt kapalı sistem: Bir ısı transferi ortamının soğutucu akışkan içeren parçalarla direkt temas halinde 
olduğu ve kullanılan mahâl içinden geçen sistemlerdir. İndirekt devrede oluşabilecek bir sızıntının kullanılan 
mahâle sızma riski vardır. 

b) İndirekt havalandırılan sistem: Bir ısı transferi ortamının havalandırılan veya çift duvarlı ısı değiştiricisinin 
olduğu soğutucu akışkan içeren parçalarla direkt temasta olduğu sistem tipidir. 

c) İndirekt havalandırmalı kapalı sistem: Bir ısı transferi ortamının soğutucu akışkan içeren parçalarla direkt 
temasta olduğu ve indirekt devrenin bir soğutucu akışkan havalandırması içerdiği sistemlerdir. Bir soğutucu 
akışkan sızıntısı devreden havalandırma ile uzaklaştırılır. 

d) Çift indirekt sistem: Bir ısı transferi ortamının soğutucu akışkan içeren parçalarla direkt temasta olduğu ve 
ısının, kullanılan mahâl içinden geçen ikinci bir indirekt devrede transfer edildiği sistemlerdir. Sızıntı mahâle 
giremez. 
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e) Yüksek basınçlı indirekt sistem: Isı transferi ortamının soğutucu akışkan içeren parçalara göre daha yüksek 
basınçta tutulduğu sistemlerdir. Soğutucu akışkan indirekt devreye sızamaz. 

3.1.3. Buz Pateni Sahaları için Özel Durum 

Kapalı buz pateni sahaları, eğer soğutucu akışkan içeren parçalar genel kullanım alanından yeterli, güçlendiril-
miş, sıkıca contalanmış beton zeminle ayrılmışsa indirekt sistem olarak sınıflandırılabilir. Bu durumda, soğutucu 
akışkan depoları toplam soğutucu akışkan şarjını (miktarını) alabilecek kadar büyük olmalı, borular ve kolektörler 
flanşsız kaynaklı ya da lehimli olmalı ve beton zeminde bir kutu içinde bulunmalı ve besleme-dönüş boruları gaz 
sızdırmaz özel bir boru hattıyla düzenlenmeli ve makine dairesine havalandırılmalıdır. 

Dış ortamdaki buz pateni sahaları için tüm soğutucu akışkan ekipmanları, borular ve fittingler yetkisiz erişime 
karşı tamamen korunmalı ve bakım için erişilebilir olarak düzenlenmelidir. B2 tipi soğutucu akışkan sistemleri 
iç ortam buz pateni sahaları için gereksinimleri karşılamalıdır. 

4. Mahâl Kullanımları

Mahal kullanımları soğutma sisteminin normal dışı bir işletme durumunda direkt olarak etkilenebilecek kişilerin 
güvenliğine göre sınıflandırılabilir. Soğutma sistemlerindeki güvenlik uygulamaları alanı, kullanım alanındaki 
kişi sayısını ve kullanım kategorisini dikkate alır. Makine daireleri kullanılmayan mahâl olarak değerlendirilir. 
Mahâller, Sınıf A- Genel kullanım alanları, Sınıf B- Denetimli alan ve Sınıf C- Yetkili erişim alanları olarak üç 
ana gruba ayrılır. Ayrıca bu durumların bir kombinasyonu da olabilir. Bu durumda hangi sınıf için kurallar daha 
sıkı ise bu sınıf dikkate alınır. Tablo 1 bu sınıfların genel karakteristikleri ve örneklerini içerir. 

Tablo 1. Kullanım Alanlarının Sınıflandırılması

Sınıf Genel Karakteristik Örnekler
Genel Kullanım Alanları - Sınıf A - İnsanların uyuyabileceği,

- İnsanların hareketlerinin sınırlı 
olabileceği,
- Kontrol edilemeyen bir sayıda 
insanların mevcut olduğu,

Hastaneler, mahkemeler 
veya hapishaneler, tiyatrolar, 
süpermarketler, okullar, konferans 
salonları, toplu ulaşım istasyonları, 
oteller, restoranlar.

Denetimli Alanlar - Sınıf B Belirli sayıda insanın 
toplanabileceği, bazılarının genel 
güvenlik önlemlerini aldığı odalar, 
bina bölümleri ya da binalar.

Ofisler, laboratuvarlar, genel üretim 
alanları.

Yetkili Erişim Alanları - Sınıf C Genel ve özel güvenlik önlemleri 
ile donatılmış sadece yetkili 
personelin erişebildiği üretim, süreç, 
depolamanın yapıldığı odalar, bina 
bölümleri ya da binalar.

Üretim tesisleri, örneğin, kimyasal, 
gıda, içecek, buz, dondurma, 
rafineri, soğuk depolar, mezbahane, 
mandıra, süpermarketlerin umuma 
kapalı kısımları.

5. Soğutucu Akışkanların Sınıflandırılması 

Soğutucu akışkanlar, toksisite ve yanıcılık özelliklerine göre standartta Ek F’de belirtildiği gibi sınıflandırılır. 
Bu güvenlik sınıflandırması A2 ya da B1 gibi sembollerle yapılır. Buradaki harf; toksisite düzeyini, rakam ise 
yanıcılık düzeyini göstermektedir. 
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Toksisite Sınıflandırması

Sınıf A (düşük toksisite): Zaman ağırlıklı bir ortalama konsantrasyon ile tüm çalışanların günlük 8 saat ve haftalık 
40 saat maruz kaldıkları, değeri 400 ml/m3’e (hacmen 400 ppm) eşit ya da yüksek olan ve çalışanlar üzerinde bir 
olumsuz etkinin gözlemlenmediği soğutucu akışkanlardır. 

Sınıf B (yüksek toksisite): Zaman ağırlıklı bir ortalama konsantrasyon ile tüm çalışanların günlük 8 saat ve 
haftalık 40 saat maruz kaldıkları, değeri 400 ml/m3’den (hacmen 400 ppm) az olan ve bir olumsuz etkinin göz-
lemlenmediği soğutucu akışkanlardır.

Yanıcılık Sınıflandırması 

Soğutucu akışkanlar, aşağıda detayları belirtilmiş olan yanıcılık testlerine göre 1, 2 veya 3 olarak sınıflandırılır. 
Soğutucu akışkan karışımları, En Kötü Durum Ayrılmış Formülasyon’a (WCFF) göre sınıflandırılır. Karışımı 
oluşturan bileşenlerden herhangi birisi Sınıf 2 ya da Sınıf 3 değilse bir WCF ya da WCFF analizi gerekli değildir. 
Karışım Sınıf 1 olmalıdır. 

Burada WCF ve WCFF terimlerini tanımlamak gerekmektedir. WCF (Worst Case Formulation) En Kötü Durum 
Formülasyonu’dur ve 400 ya da 500 serisi bir soğutucu akışkan için yanıcı bileşenlerin veya en düşük hesaplanmış 
Akut Toksisite’ye Maruz Kalma Limiti’nin (ATEL) en yüksek konsantrasyonu ile sonuçlanır. Yanıcılık için WCFF 
(Worst Case Fractionated Formulation) En Kötü Durum Ayrılmış Formülasyon’dur ve ayrışma sırasında sıvı ya 
da gaz fazında yanıcı bileşenlerin en yüksek konsantrasyonu ile sonuçlanır. Toksisite için WCFF ise ayrışma sı-
rasında sıvı ya da gaz fazında Zaman Ağırlık Ortalama Eşik Limit Değeri (TLV-TWA) 400 ppm’den düşük olan 
en yüksek konsantrasyonla sonuçlanır. 

Sınıf 1: Alev yayılımı yok Tek bileşenden oluşan bir soğutucu akışkan havada 60°C ve 101.3 kPa’da test edildiğinde 
alev yayılımı göstermiyorsa Sınıf 1’dir. Bir soğutucu akışkan karışımı, ayrışma analizinden belirlenmiş karışımın 
WCFF’si 60°C ve 101.3 kPa’da test edildiğinde alev yayılımı göstermiyorsa Sınıf 1’dir. 

Sınıf 2: Düşük yanıcılık 

Tek bileşenli bir soğutucu akışkan, eğer aşağıdaki üç koşulu da sağlıyorsa Sınıf 2 olarak sınıflandırılır. 
 - 60°C ve 101.3 kPa’da test edildiğinde alev yayılımı gösteriyorsa,
 - LFL (düşük yanıcılık limiti) > %3.5 hacmen
 - Yanma ısısı 19000 kJ/kg’dan küçükse

Karışımlar için yukarıdaki üç koşul WCFF’ye bakılarak sağlanmalıdır. 

Sınıf 3: Yüksek yanıcılık 

Tek bileşenli bir soğutucu akışkan, eğer aşağıdaki üç koşulu da sağlıyorsa Sınıf 3 olarak sınıflandırılır.
 - 60°C ve 101.3 kPa’da test edildiğinde alev yayılımı gösteriyorsa,
 - LFL (düşük yanıcılık limiti) < %3.5 hacmen
 - Yanma ısısı 19000 kJ/kg’dan eşit ya da büyükse

Karışımlar için yukarıdaki üç koşul WCFF’ye bakılarak sağlanmalıdır. Tablo 2’de yanıcılık ve toksisiteye göre 
oluşturulmuş güvenlik sınıflandırması gösterilmiştir. 

Tablo 2. Güvenlik Grubu Sınıflandırma Sistemi

Toksisite

Düşük Yüksek

Yanıcılık Alev Yayılımı yok A1 B1

Düşük Yanıcılık A2 B2

Yüksek Yanıcılık A3 B3
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5.1. Soğutucu Akışkan Şarj Limitleri

Soğutucu akışkanların şarj limitlerinin belirlenmesinde bazı limit değerleri bulunmaktadır. Bunlar; Akut toksisteye 
maruz kalma limit (ATEL), Oksijen Yoksunluğu Limiti (ODL) ve Yanabilir Konsantrasyon Limitidir. Bunlardan 
ATEL; ölüm, kardiyak hassasiyet, anestezik etki ve kaçışı kısıtlayan semptomlar- kalıcı yaralanmalar olarak olarak 
incelenir. Oksijen yoksunluğu limiti, havada (%18 O2) hacmen soğutucu akışkan miktarını 140,000 ppm olarak 
belirtir. Yanabilir konsantrasyon limiti de ppm cinsinde ifade edilen düşük yanıcılık limitinin %20’sini belirten 
bir sınır değerdir. 

Birim hacimdeki kütlenin hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır: 

   φ = γ . a . M (3)

Bu denklemde φ; g/m3 cinsinden soğutucu akışkan miktarını, γ; hacimdeki ppm miktarını, a; 4.096 x 10-5 mol/
m3 ve M; g/mol cinsinden soğutucu akışkanın mol kütlesini ifade eder. Farklı rakımlar için düzeltme ile ilgili 
formül standarttan bulunabilir. 

Soğutma sistemlerinin konumlandırılmasında üç muhtemel alan vardır. 
• Soğutma sistemlerinin mahal içinde konumlandırılması, 
• Kompresör, akışkan tankı ve kondenserin bir makine dairesinde ya da dışarıda konumlandırılması,
• Soğutucu akışkan içeren tüm parçalarla soğutma sisteminin bir makine dairesinde ya da dışarıda konumlandırılması. 

Aşağıdaki şekillerde soğutma sistemlerinin mahâle göre konumlandırılması örnekleri verilmiştir. 

Şekil 1. Kullanılan mahâle yerleştirilmiş sistem (1: Kullanılan mahal) 

Şekil 2. Kompresör, akışkan tankı ve kondenserin bir makine dairesine (ya da açık alana) yerleştirildiği soğutma 
sistemleri (1:Makine dairesi, 2:Mahâl, 3: Evaporatörlere sıvı hattı, 4: Evaporatörlerden emiş hattı) 
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Şekil 3. Soğutucu akışkan içeren tüm parçalarla soğutma sisteminin bir makine dairesi ya da dışarı konumlan-
dırılması 

Yukarıdaki şekiller soğutma sistemlerinin mahâle göre konumlandırılması durumlarını göstermektedir. Burada 
dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Isı pompaları, özel bir ters çevirme valfi kullanarak 
kompresörden ısı değiştiricilerine olan akışın ters çevrilmesi ile hem ısıtma hem de soğutma durumunda çalışabilir. 
Bu durumda ünitenin yüksek ve düşük basınç tarafları çalışma moduna göre değişecektir. Soğutma sistemleri 
ya da parçaları merdiven boşluklarının, sahanlıkların içine ya da üzerine, genel kullanımın olduğu girişlere veya 
çıkışlara yerleştirilmemelidir. 

Eğer bir ikincil sistem Ek E’de soğutucu akışkan olarak belirtilmiş bir akışkan içeriyorsa bu ısı transferi akışka-
nının şarj limiti gereklilikleri aşağıdaki tabloda direkt sistem için hesaplanmalıdır. 

Yanıcı soğutucu akışkan (A2, A3, B2, B3) kullanan contalı soğutma sistemleri, R717 kullananlar hariç, sızan so-
ğutucu akışkanla temas edebilecek herhangi bir kontak (ateşleme) kaynağı içermemelidir. Tüm potansiyel kontak 
riskleri EN 378-2’ye göre giderilmelidir. 

0.15 kg’dan daha az A2 veya A3 soğutucu akışkan içeren fabrika contalı soğutma sistemi kullanım mahâline 
yerleştirilebilir. 

5.2. Tablo 3’ün Kullanımı (Standart Tablo C.1)

Tablo 3 belirli bir sistem için soğutucu akışkan şarj limitlerini göstermektedir. Şarj limitinin belirlenebilmesi için 
sistem dört kategoriye göre sınıflandırılmalıdır. 
• Soğutucu akışkanın güvenlik sınıfı
• Mahâlin kullanımı
• Sistem tipi (direkt veya indirekt) 
• Soğutma sisteminin yeri 

Bu kategorilerin belirlenmesi Tablo 3’te şarj limitini ve diğer özel koşulları gösteren bir durumu belirtecektir. 
Farklı kategoriler için bazı kombinasyonlar önemli olarak görülmeyebilir. Örneğin, “soğutucu akışkan içeren tüm 
parçalarla direkt sistem bir makine dairesi içinde” durumu: Bu geçerli ve önemli bir kombinasyondur ve kanallı 
ya da açık tip sprey sistemlerine uygulanabilir. Ancak soğutucu akışkan sızıntısı direkt olarak mahâle geçebilir. 
Bir makine dairesine yerleştirilmemiş indirekt sistemler önemsiz görülebilecek bir diğer sistem tipidir. Konutsal 
sudan suya ısı pompaları bu kategoriye girer. Aşağıda belirtilen Tablo 3 sadece güvenlik sınıfı A1 olan soğutucu 
akışkanlar içindir ve örnek olarak bu metne yerleştirilmiştir. Diğer güvenlik grupları ile ilgili şarj limitlerinin ve 
koşulların belirlenmesi için standart Tablo C.1’e bakınız. 
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Tablo 3. Soğutucu Akışkan Güvenlik Gruplarıa

Soğutucu akışkan güvenlik grubu -A1
Soğutma sistemi konumu Genel kullanım Sınıf A

Direkt Sistemler İndirekt Sistemler 
İnsanların kullandığı makina 
dairesi olmayan alanlar

1 Maksimum şarj= Uygulama sınırı 
X oda hacmib,c,d

2 Direkt sistem olarak düşünülür,
1 numaraya bakın. 

Kompresör ya da soğutucu akışkan 
deposu bir makina dairesinde veya 
açık alanda 

3 Maksimum şarj= Uygulama sınırı 
X oda hacmi

4 Sınırlama yok 

Bütün soğutucu akışkan içeren 
parçalar bir makina dairesinde veya 
açık havada

5 Sınırlama yok 6 Sınırlama yok 

Denetimli mahâl Sınıf B
Direkt Sistemler İndirekt Sistemler 

İnsanların kullandığı makina 
dairesi olmayan alanlar

7 Zemin seviyesinin altında veya 
yeterli acil çıkışı olmayan üst 
katlar Genel kullanım - Sınıf B şarj 
sınırlaması yok 

8 Direkt sistem olarak düşünülür, 
7 numaraya bakın. 

Kompresör ya da soğutucu akışkan 
deposu bir makina dairesinde veya 
açık alanda 

9 Sınırlama yok 10 Sınırlama yok 

Bütün soğutucu akışkan içeren 
parçalar bir makina dairesinde veya 
açık havada

11 Sınırlama yok 12 Sınırlama yok 

Yetkili erişimli mahâl Sınıf C
Direkt Sistemler İndirekt Sistemler 

İnsanların kullandığı makina 
dairesi olmayan alanlar

13 Zemin seviyesinin altında veya 
yeterli acil çıkışı olmayan üst 
katlar Genel kullanım - Sınıf B şarj 
sınırlaması yok 

14 Direkt sistem olarak düşünülür, 
13 numaraya bakın. 

Kompresör ya da soğutucu akışkan 
deposu bir makina dairesinde veya 
açık alanda 

15 Sınırlama yok 16 Sınırlama yok 

Bütün soğutucu akışkan içeren 
parçalar bir makina dairesinde veya 
açık havada

17 Sınırlama yok 18 Sınırlama yok

a Tablo 3’teki numaralandırmalar sadece kolaylık içindir.
b Eğer her bir odaya hava beslemesi tüm beslemenin %25’inin altında sınırlanamıyorsa bir sistemden hava ile 

ısıtılan ya da soğutulan bütün odaların toplam hacmi hesaplamalarda hacim olarak kullanılır.
c Eğer mahâl, mahâlin kullanımı sırasında çalışan bir mekanik havalandırma sistemine sahipse hava 

değişiminin etkisi hacim hesabında düşünülebilir. 
d Soğutucu akışkanın ani büyük miktarda salımı sırasında güvenliği sağlayan diğer metotlara izin verilir. Bu 

tip metotlar konsantrasyonların Ek E’de belirtilen uygulanabilir limitin üzerine yükselmeyeceğini garanti 
etmelidir veya mahaldekilere aşırı maruz kalma süresinden sakınmak için yeterli uyarıyı vermelidir. 
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Tablo 4’te sık kullanılan bazı soğutucu akışkanlar için güvenlik sınıfları ve bilgileri verilmiştir.

Tablo 4. Bazı Soğutucu Akışkanlar İçin Güvenlik Sınıfları Ve Bilgiler 
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R22 CHClF2 A1 2 0.3i 0.21j n/a 3.587 86,5 -40,8 0.055 1700 635
R32 CH2F2 A2 1 0.061 0.298j 0.307 2.153 52 -51,7 0 550 648
R125 CHF2CF3 A1 2 0.39i 0.37j n/a 4.982 120 -48,1 0 3400 733
R134a CH2FCF3 A1 2 0.25i 0.21j n/a 4.258 102 -26,2 0 1300 743
R143a CH3CF3 A2 1 0.056 0.482j 0.282 3.495 84 -47 0 4300 750
R290 CH3CH2CH3 A3 1 0.008 0,09 0.038 1.832 44 -42 0 3 470
R600 CH3CH2CH2CH3 A3 1 0.0086i 0.002j k 0.048 2,45 58,1 0 0 3 365
R717 NH3 B2 1 0.00035i 0.00022j 0.116 0.704 17 -33 0 0 630
R744 CO2 A1 2 0.1i 0.07j n/a 1.808 44 -78c 0 1 N.D.

R407C R32/125/134a 
(23/25/52%) A1 2 0.31i 0.268j n/a 3.582 86,2 -43.8 ~ 

-36.7 0 1650 704

R410A R32/125
(50/50%) A1 2 0.44i 0.387j n/a 3.007 72,6 -51.6 ~ 

-51.5 0 1980 N.D.

R507A R125/143a
(50/50%) A1 2 0,53 0.526j n/a 4.108 98,9 -46,7 0 3850 N.D.

n/a: uygulanabilir değil
N.D.: tanımlı değil 
a Bu standartın bir parçası değil, bilgi amaçlı sunulmuştur
d Hesaplama için Ek F’e bakınız
e Montreal Prokolü’nden alınmıştır
f IPCC, 3. Değerlendirme Raporu 2001. (F Gaz Düzenlemesi) 
g akut toksisite maruz kalma limiti, oksijen tükenme limiti, hangisi daha düşükse
h düşük yanıcılık limiti 
i EN378-1 2008, F3.1’den 
j Ek F’ye göre hesaplanır
k ISO 817’ye göre belirlenir
mPED (Pressure Equipment Directive) Grup 1 tehlikeli, Grup 2 daha az tehlikeli

Örnek 1. 

Bir split klima R410A iş akışkanı ile bir konutun 16 m2 alan ve 2.7 m oda yüksekliğine sahip yatak odasına monte 
edilecektir. EN 378’e göre şarj limitini belirleyelim. 

Öncelikle sistem kategorisi belirlenir. Evaporatör odada olduğu için bu sistem direkt sistemdir. Montajı yapıla-
cak oda yatak odasıdır. Bu durumda genel kullanım Sınıf A olarak değerlendirilir. Sistem konumlandırmasının 
belirlenmesinde kompresör, tank ve kondenser makine dairesi ya da atmosfere açık olduğundan Tip B olarak 
düşünülebilir. Sonrasında soğutucu akışkan R410A için güvenlik sınıfı Ek E’den A1 olarak belirlenir (Tablo 4). 
Standartta Tablo C.1 (bu çalışmada örnek olarak verilen Tablo 3) kullanılarak; maksimum şarj limiti = uygulama 
limiti x oda hacmi (1 numaralı kutucuk) olarak bulunur. Uygulama limiti, Ek E’den 0.44 kg/m3 olarak bulunur. 
Oda hacmi 43.2 m3 olarak bulunabilir. Bu durumda şarj 19 kg ile sınırlandırılmalıdır. 

Örnek 2.

R290 iş akışkanlı açık raf sistemi bir petrol istasyonuna monte edilecektir. Kondenser dışındaki tüm ekipmanlar 
mahâl içinde ve mahâlin alanı 55 m2 ve yüksekliği 3.5 m’dir. EN 378’e göre şarj limitini belirleyelim. 

Soğutucu akışkan güvenlik sınıfı Ek E’den A3 olarak bulunur. Mahal kullanımı; genel, konumlandırma; tip A ve 
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sistem tipi direkt olarak belirlenir. Tablo C.1’den; maksimum şarj = uygulama limiti x oda hacmi ve bu değerin 1.5 
kg’ı geçmemesi ve sızdırmaz olması istenmektedir (1 numaralı kutucuk). Bu durumda, maksimum şarj = 0.008 
kg/m3 x ( 55m2 x 3.5 m) = 1.54 kg bulunur. Maksimum şarj limiti 1.5 kg ve sızdırmaz olacak biçimde montaj 
yapılmalıdır. 

Örnek 3.

Soğuk oda uygulaması için R717 soğutucu akışkanlı sistem kurulumunu inceleyelim. 

R717 için soğutucu akışkan güvenlik sınıfı B2’dir. Sistem bir makine dairesine yerleştirilmiş ve bir grup evapo-
ratörü beslemektedir. Sistem tipi direkt ve mahâlin kullanımı yetkili personel girişi olan Sınıf C’dir. Bu durumda 
Tablo C.1’den maksimum şarj limiti 25 kg olarak bulunur (15 numaralı kutucuk). Ayrıca eğer 10m2’deki kişi sayısı 
1’den az ise herhangi bir sınırlama gerektirmemektedir. 

ASHRAE Standart 15 ve 34 mekanik soğutma sistemleri ile ilgilidir. Standart 34 soğutucu akışkanların güvenlik 
sınıflarını toksisite ve yanıcılık özelliklerine göre tanımlamaktadır. Standart 15 ise bu soğutucu akışkanların kul-
lanıldığı sistemlerin ve ekipmanların işletme prosedürlerini ortaya koymaktadır. Duda (2012) çalışmasında VRF 
sistemlerinin uygulanmasında Standart 15’in dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Aşağıdaki örnek, Duda 
(2012)’nın çalışmasında, bir ticari ofis binası örneğinden alınmıştır. 

Örnek 4. 

Yerleşim planı Şekil 4’te gösterilmiş olan ticari ofis binası için VRF sistemi uygulaması düşünülmektedir. Bu VRF 
sisteminin kondenser ünitesine ait katalog verileri; yüksek basınç 478 psig (3.3 MPa), düşük basınç 320 psig (2.2 
MPa), test basıncı 550 psig (3.8 MPa), kapasite 96 MBh (28 kW), R-410A için fabrika şarjı 23.4 lbs (10.6 kg)’dır. 
Bazı mahâllerde ısıtma, bazı mahâllerde soğutma istenebileceği düşünüldüğü için sistem ısı pompası şebekesi 
olarak tasarlanmıştır ve üç paralel borulamayı (sıvı, emiş ve sıcak gaz) içermektedir. Borulardaki soğutucu akışkan 
miktarı da ilave edildiğinde toplam şarjın 40-41 lb (18-19 kg) olması gerektiği bulunmuştur (yaklaşık 0.3-0.4 kg/
kW cihaz için ve 0.1-0.4 kg/kW tesisat için (tesisat değeri borulama hattı uzunluğuna bağlıdır)). 

Şekil 4. VRF sisteminin uygulanacağı ticari ofis binasının yerleşim planı (Duda, 2012) 

Şekilden de görüleceği üzere koridor dahil toplamda 7 mahal için kanalsız evaporatör üniteleri bir kondenser 
ünitesine bağlı olarak çalışacaktır. Bu zondaki en küçük mahâl en kritik mahâli temsil etmektedir. Buna göre 
kritik mahâl 8 ft X 12 ft (3.7 m X 2.4 m) ölçülerindeki özel odadır. Tüm zondaki tavan yüksekliği 9 ft (2.7 m)’dir. 
Bu kritik odanın hacmi 864 ft3 (24 m3) olarak hesaplanabilir. ASHRAE Standart 34’e göre (Tablo 2, Addendum l) 
R-410A için (Soğutucu akışkan sınıfı A1; tutuşmaz ve zehirsiz) soğutucu akışkan konsantrasyon limiti her 1000 ft3 
oda hacmi için 26 lbs olarak belirtilmiştir (420 g/m3). ASHRAE standardına göre mahâlin kullanımı bu noktadan 
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sonra devreye girmektedir. Hastaneler gibi kritik zonlarda bu değer yarısına düşmektedir. 24 m3 oda hacmi ve 
izin verilebilir soğutucu akışkan konsantrasyonu limiti 420 g/m3 için sisteme şarj edilmesi gereken R-410A mik-
tarı 224.4 lb (10.2 kg) olarak bulunur. Bu değer, sistemdeki soğutucu akışkan miktarının geçildiğini ve kritik oda 
için standardı sağlamadığını göstermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de asma tavan 
hacminin oda hacmi içinde sayılmaması gerekliliğidir. Ancak, asma tavan içindeki hacim bir hava besleme veya 
dönüş kanallı olarak kullanılıyorsa bu hacim de oda hacmine dahil edilebilir (EN 378’de de işletmede olan bir 
mekanik havalandırma varsa hava değişiminin dikkate alınabileceği Tablo 3’te belirtilmiştir.). EN 378 standardı 
ile karşılaştırıldığında izin verilebilir limit ASHRAE Standart 34’e göre 420 g/m3 iken EN 378’de bu değer 440 g/
m3’tür. Buna ilaveten, ASHRAE Standart 15 hastaneler gibi kritik zonlarda bu değerin yarıya düşmesi gerektiğini 
belirtirken EN 378’de Genel Kullanım Sınıf A’da böyle bir ayrım bulunmamaktadır. 

Çözüm Önerileri:

Kritik mahal olarak belirlenen bu odanın diğer odalarla kalıcı açıklığı varsa, bu mahal diğer odanın hacmine dahil 
edilebilir. Kalıcı açıklıktan kasıt, arada bir kapı olması değil aradaki kapının varsa sökülmesidir. Kapı altına yer-
leştirilecek bir ızgara da düşünülebilir ama bu ofisler için pek uygulanabilir bir çözüm değildir. Bir diğer çözüm 
önerisi, en küçük odanın VRF sisteminden çıkarılması ve ayrı bir üniteyle beslenmesidir. Bu durumda kritik mahal 
artık bu oda olmayacaktır ve yeni kritik oda belirlenerek yeni kritik odaya göre şarj limitinin belirlenmesi gerekir. 
Ancak dikkat edilmesi gereken nokta soğutucu akışkan içeren boruların bu odadan geçmemesi gerekliliğidir. 
Bu nedenle tesisat rotasının da değiştirilmesi gerekecektir. Bir diğer çözüm önerisi, kritik olabilecek iki mahâlin 
bir kanal sistemi ile birleştirilmesidir. Böylece iki mahâl artık tek bir mahal olarak değerlendirilebilir. Bir diğer 
öneri, kanallı asma tavan tipi iç ünite kullanılmasıdır ki böylece asma tavan içindeki hacim de oda hacmine dahil 
edilebilir. Yukarıdaki proje için en uygun çözüm önerisi koridorun her iki tarafını ayrı dış ünitelerle beslemek ve 
koridoru çıkış yolu olduğu için ihmal etmektir. Koridor özelinde, soğutucu akışkan içeren tesisatın çıkış yolları ve 
merdiven boşluklarına monte edilmemesi gerekmektedir. İki dış ünite kullanımı ile tesisattaki soğutucu akışkan 
miktarı da azaltılmış olacaktır. 

Örnek 5.

Bir otel katında herbiri 32.5 m2 alan ve 2.6 m tavan yüksekliğine sahip otel odaları için herbir evaporatörünün 
kapasitesi 3.5 kW olan R410A iş akışkanlı bir VRF sisteminin kurulması planlansın. Bu VRF şebekesinde izin 
verilebilir maksimum soğutucu akışkan kapasitesi inceleyelim. Tablo 1’den bu mahalin genel kullanım amacına 
hizmet ettiği ve Sınıf A olarak nitelendirilebileceğini bulabiliriz. Tablo 4’ten R410A için izin verilebilir limit 0.44 kg/
m3 olarak bulunur. Oda hacminin 84.5 m3 olduğu belirlenir ve maksimum izin verilebilir limit ile çarpılırsa (Tablo 
3 kutucuk 1), 37.2 kg soğutucu akışkan şarj edilebilir. Bu şarj limitinin içinde soğutma sistemindeki parçalardaki 
ve tesisattaki toplam soğutucu akışkan miktarının olduğunu belirtmek gerekir. Otel odaları için dikkat edilmesi 
gereken husus banyo hacminin oda hacmi içinde olup olmayacağıdır. Bu konudaki düzenlemeler otel odaları için 
banyo hacmini toplam oda hacmi dışında tutmaktadır. 5 m2 alana sahip banyo hacminin 13 m3’lük hacmi oda 
hacmi dışında bırakılırsa yeni durumdaki toplam hacim 71.5 m3 olacaktır. Bu durumda maksimum toplam şarj 
limiti 31.5 kg olarak bulunur. Bu VRF sistemi ile kaç adet iç ünitenin beslenebileceği konusunda R410A soğutucu 
akışkanı için her bir üniteye 0.6 kg/kW soğutucu akışkan şarjı söz konusudur. Bu durumda bu VRF sisteminin 
kapasitesi 52.5 kW olarak hesaplanabilir. Bu, her biri 3.5 kW evaporatör kapasitesine sahip toplam 15 adet iç ünite 
anlamına gelmektedir. Bu otelin 150 odasının olduğu kabul edilirse olması gereken toplam dış ünitesi sayısı 10 
adet olarak hesaplanabilir. Otel odalarında genellikle taze havanın mahâle beslenmesi ve kullanılmış havanın da 
egzoz edilmesi durumu söz konusudur. Bu taze hava beslemesi ve egzoz her ne kadar kaçak olması durumunda 
soğutucu akışkanı seyreltecek ya da ortamdan uzaklaştıracak olsa da bu konudaki genel yargı bu besleme ve 
dönüş havalarının dikkate alınmaması yönündedir (EN 378’de hava değişiminin etkisinin dikkate alınabileceği 
belirtilse de nasıl yapılacağı konusunda bir açıklama yoktur. Bu nedenle hava değişim sayısını gözardı etmek 
daha faydalı olacaktır.). 

EN 378 ve ASHRAE 15 arasındaki en büyük farklılıklardan birisi hastane odaları gibi kritik mahallerde karşımıza 
çıkmaktadır. ASHRAE 15’e göre hastanelerde izin verilebilir maksimum limitin yarıya düşürülmesi gerektiği 
daha önce belirtilmişti. Yukarıdaki örneği hastane uygulaması için tekrarlarsak ve banyo hacmini yine oda hacmi 
dışında tutarsak ASHRAE 15 standardına göre (R410A için limit 0.42 kg/kW- hastane için 0.21 kg/kW) 7 adet iç 
ünite bağlanması gerektiğini bulabiliriz. 
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5.3. Split Klima veya Isı Pompaları için yanıcılık nedeni ile şarj sınırlandırmaları

A2 veya A3 sınıfında soğutucu akışkan için fabrika çıkışında mühürlenmiş şarjı miktarı 150 g’dan az ise makine 
dairesi olmayan bir genel kullanım alanına herhangi bir sınırlama olmaksızın yerleştirilebilir. 

Eğer şarj miktarı 4 m3 X LFL değerinden büyükse maksimum şarj miktarı aşağıdaki eşitlikten bulunabilir.

 (4)

Ya da m (kg) soğutucu akışkana sahip bir soğutma sistemi kurulum yapılabilecek minimum zemin alanı;

 (5)

Bu eşitliklerde m; soğutucu akışkan miktarını [kg], A; oda alanını [m2], LFL; Düşük Yanıcılık Limitini [kg/m3], 
ho; cihazın montaj yüksekliğini [m] ifade eder. Zemine montaj için bu yükseklik 0.6 m, duvara montaj için 1.8 m, 
pencereye montaj için 1 m ve asma tavan için 2.2 m’dir. 

Örnek 6. 

R 290 soğutucu akışkanlı bir split klima sistemi 300 g soğutucu akışkan içermektedir. Bu sistemin montaj yük-
sekliğine göre kurulabilmesi durumunu değerlendirin. (R 290 için güvenlik sınıfı A3’tür.) 

R 290 için LFL değeri 0.038 kg/m3 olarak Standart Ek E’den bulunur. 300 g > 4 m3 X LFL olduğu için montaj 
yüksekliğine bağlı olarak minimum oda zemin alanı ve hacmi Eş. 5’ten hesaplanabilir. 

0.6 m zemine montaj durumunda minimum zemin alanı 142.1 m2 ve 2.2 m oda yüksekliği için oda hacmi 312.6 
m3 olarak bulunur. Pencereye montajda (1 m yükseklik) minimum zemin alanı 51.2 m2 oda hacmi 112.5 m3, du-
vara montajda (1.8 m yükseklik) minimum zemin alanı 15.8 m2 ve oda hacmi 34.7 m3 ve tavana montajda (2.2 m 
yükseklik) zemin alanı 10.6 m2 ve oda hacmi 23.3 m3 olarak hesaplanır. Sonuç olarak duvara monte edilecek bu 
split klima için oda zemin alanı 15.8 m2’den küçükse standarda uygun değildir.

Not: Fabrika çıkışında mühürlenmemiş ve 4 m3 x LFL < m < 8 m3 x LFL değerinde soğutucu akışan içerecek tek 
paket üniteler için gerekli minimum oda alanı Eş. 6’dan hesaplanır. 

 (6)

Bu durumda cihazın monte edileceği yüksekliğin bir önemi bulunmamaktadır. Cihaz çalıştırıldığında hatta ka-
palıyken bile bir fan minimum miktarda hava debisini odaya vermelidir.

Not: R 32’nin kullanımı hakkında 

R 32 F-Gaz Yönetmeliği ile split klimalarda sıklıkla kullanılmaya başlanan bir soğutucu akışkandır. Bu soğutucu 
akışkanın Ozon Tüketim Potansiyeli 0 ve Küresel ısınma Potansiyeli 550’dir. R 410A (%50 R 32 ve %50 R125) ile 
karşılaştırıldığında Küresel Isınma Potansiyeli yönünden yaklaşık 4 kat avantajlıdır. R 410A’nın güvenlik sınıfı 
A1 iken R 32’nin güvenlik sınıfı A2’dir. Uygulanabilir limit yönünden 0.061 kg/m3 R32 için ve 0.44 kg/m3 R 410A 
içindir. R 32 konfor uygulamalarında split klima sistemlerinde daha sık kullanılmaktadır. Bu nedenle minimum 
alanın hesabı Bölüm 5.3’te belirtildiği gibi Eş. 5 ile bulunmalıdır. Maksimum soğutucu akışkan miktarı ise Eş. 
4 ile bulunabilir. 

Örnek 7. 

İç ünitesi asma tavana monte edilecek R 32 soğutucu akışkanlı bir split klima sistemi 9 m uzunluğunda ve 5.5 m 
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genişliğinde bir odaya kurulacaktır. Maksimum soğutucu akışkan miktarını hesaplayalım. 

Maksimum soğutucu akışkan miktarı 

ile hesaplanabilir. R 32 için LFL 0.307 kg/m3 ve tavan yüksekliği 2.2 m için değerler yerine yazıldığında maksimum 
R 32 miktarı bu oda için 8.84 kg olarak hesaplanabilir. Aynı oda için R 290 soğutucu akışkanı kullanılacak olsaydı 
daha yüksek yanıcılık değeri (A3 güvenlik sınıfı) nedeni ile maksimum şarj limiti 0.65 kg olarak bulunacaktır. 
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TARTIŞMA VE KATKILAR

Hırant Kalataş: Bazı zincir otel şartnamelerinde sizin de belirttiğiniz gibi oda hacminin hesaplanmasında 
yerden sadece bir metre yüksekliğin alınması söyleniyor ve yatak hacmi ile dolapların çıkarılması söyleniyor.  
EN standardında böyle bir konu var mı? 

Zeki Yılmazoğlu: Standart böyle bir durumu belirtmemekte, ancak sonuçta buralarda hava olmayacağı için yatak 
hacmi ve dolapların çıkartılması gayet mantıklı olacaktır.



HVAC Sistem Seçimi TTMD 2016 Çalıştayı 23

Mustafa Bilge: 0.6 kg/kW değeri verdiniz. Bu, borunun uzunluğuyla, dış ünite ile dış ünite arasındaki mesafeyle 
de ilgili faktör, bu değeri nereden aldınız?

Zeki Yılmazoğlu: ASHRAE Journal’da yayımlanmış bir makaleden aldım. 

Mustafa Bilge: Elimde yapılmış bir örnek var; 378’e göre 16 m3’lük bir odada 19 kg gaz miktarı olması lâzım. 
Hassas bir hesap yaptırmıştık, 23 kg çıkmıştı. Yani 19 kg doğru, ama benim burada bulduğum değerden emin ola-
madım. Projecilerin bu değeri kontrol edip etmediğinden de emin değiliz. Biz bunları söyleyince VRV’ci arkadaşlar 
biraz tepki gösteriyor, eminim cevap vereceklerdir. İkinci konu da bundan 4-5 sene evvel basında Antalya’da split 
klima patladı diye bir haber çıktı, konuyla ilgili yorum yapmam için beni MMO’dan aradılar. Yarım saat vaktim 
vardı, araştırdım; gaz, patlayıcı bir gaz değil, zehirli bir gaz değil. Fakat sıcaklık etkisiyle özellik değiştirmiş ola-
bilir mi diye düşündüm, biliyorsunuz yüksek sıcaklıkta gazın özelliği çok değişiyor. Büyük bir ihtimal bir yangın 
olmuştur. Hakikaten bilirkişi gidiyor, TV yanmış, split klimanın iç ünitesi ısınmış ve bomba gibi patlamış. Bu 
araştırmaya değer bir konu. Ben NFPA’de araştırdım bulamadım. Eğer böyleyse yüzlerce iç ünitenin hepsi bomba 
etkisi yapabilir, bu konuda araştırmanız var mı?

Zeki Yılmazoğlu: Bu da çalışılması gereken konulardan bir tanesi. Sunumumda tehlikeler kısmında hacimsel 
genleşmelerden bahsettim. Bu durum tehlike açısından bir risk faktörü oluşturuyor. Yani R410a yanıcı ve toksik 
değil, ama odaya sızdığında oda içindeki oksijeninin yerini aldığı için kullanıcı boğulma riskiyle karşı karşıya 
kalabilmektedir. 

Abdullah Bilgin: Mustafa hocam, sizin yaptığınız hesap, birden çok odası olan bir VRF sistem mi? Oda sayısını 
azaltmak toplam gaz miktarını düşürecektir. 

Mustafa Bilge: Evet, bunun için tasarımcılar ekonomik olsun diye çok oda, tek cihaz yapıyor. Yani tasarım es-
nasında iyi hesaplamak lazım.

Zeki Yılmazoğlu: En küçük odaya göre şekillendirmeniz gerekecek.

Turgay Yay: VRV sistemler konusunda hizmet vermekteyim. N 378’i tanım olarak, açık olarak, orijinal halde 
getirseydiniz çok daha iyi olurdu. Çünkü bu gaz kaçak riski, N440, bu R22’li gazda geçmişte ilk uygulamalarda 
m3/300 gramdı. Bu hesapları biz özellikle insanın uyuduğu konut ve otel uygulamalarında yapıyoruz ama ofis 
gibi genel hacimlerde takibi zor oluyor. Ama konut ve otel uygulamalarında zorunlu olarak yapıyoruz. Toplam gaz  
19 kg hesabına göre değil, dediğiniz gibi en küçük tesisatın veya iç ünitenin veya bakır borunun geçtiği en küçük 
oda hesabına göre hesap yapıyoruz. Yine havalandırma ile ilgili göz önüne alınmaması gereken risk görüyorsanız, 
hesabınız 19 kg, 17-18 kg, %10 gibi yapmışsanız, havalandırmaları N78 egzoz yapın, taze hava verin önerisini 
getiriyorlar. Gaz alarm detektörleri konması öneriliyor. Diğer taraftan bakacak olursak, tasarımcı ağabeylerimiz 
bunu tasarlarken en az akışkanla istenilen kapasiteyi veren sistemlerin öne çıkması gerekiyor. Bunu da sorgulamak 
gerekiyor. Ayrıca test opsiyonu, cihaz devreye alma öncesi gaz kaçak testi, hem bakır boru tesisatında, hem de 
kendi elemanlarında şartnamelerde olmasına dikkat etmek gerekiyor. 

Zeki Yılmazoğlu: Orjinal halini getirseydiniz diyerek neyi kastettiniz anlamadım, bunlar zaten standartın orijinal 
metnidir. 

Turgay Yay: N378’de havalandırmayla ilgili notlar da vardı. 

Zeki Yılmazoğlu: Standart 68 sayfadan oluşmakta, bazı notlar aldım. Özellikle de üzerinde yoğunlaşmamız 
gereken noktalar, sızıntı durumunda nasıl bir etkinin meydana geleceğiydi ve kritik soğutucu akışkan miktarının 
belirlenmesiydi. Bunun üzerine sunumumu oluşturmaya çalıştım.

Turgay Yay: Önlemler olarak, havalandırma, gaz alarm detektörü ve sistemlerin, üreticilerin gaz kaçak testleri 
var mı? A markası 19 kg ile yapıyor, B markası 29 kg ile yapıyor, bunlara dikkat etmek gerekiyor.

Zeki Yılmazoğlu: Bir nokta daha var; ofislerde uygulamıyoruz dediniz ama, uygulanması zorunlu. Literatür 
araştırması yaptığımız zaman 10 mm’lik bir delikten soğutucu akışkanın mahale yayılması sadece 8 dakika al-
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maktadır. 8 dakikada soğutucu akışkanın %80’i, 25 dakikada da tamamı mahâle sızmış oluyor. Yani toplam ofis 
içinde geçirdiğiniz süre 30 dakikadan kısaysa tabiî ki hesaplamaya gerek yok; ama mutlaka 8-10 saat gibi daha 
uzun süreler çalışıyoruz. Bu nedenle ofis gibi yerlerde de uygunluk hesaplarının yapılmasının gerekli olduğunu 
düşünmekteyim. 

Abdullah Bilgin: Hocam sunum sırasında, bir otel odasında banyoda egzoz havalandırması varsa bile dikkate 
alınmaz dedi. Buradan çıkardığım sonuç, çok özel bölümler dışında kapılarda bir menfez bırakmak gerektiği. 
Bunun altta veya üste olması fark ediyor mu?

Zeki Yılmazoğlu: Örneklere baktığımızda genellikle alt tarafa ızgaralar yerleştirilmiş durumdadır.

Metin Duruk: Mustafa Bilge’nin verdiği örneğe biraz açıklık getirmek gerekiyor. Örnekte kazanın kaynağına 
yangın dedik ama yangının dışında, noktasal olarak soğutucu akışkanlar ısıtılırsa egzotermik reaksiyona girer ve 
patlayıcı olması bundan kaynaklanır. En önemli olay da budur. Borulamada vs. bu açıya dikkat edilmesi lazım. 
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Lejyoner Hastalığı ve İlgili Standartlar
Murat Çakan

Tarihçe

1976’da A.B.D. Büyük Britanya İmparatorluğu’ndan bağımsızlığının 200. yılını çeşitli etkinliklerle kutlamaktaydı. 
Bu etkinliklerden biri de Pennsylvania Eyaleti Lejyoner Birliği’nin Philadelphia’da 21-24 Temmuz tarihleri arasında 
düzenlediği ve 4.000’e yakın II. Dünya Savaşı gazisinin aileleri ile birlikte katıldığı 58. Geleneksel Toplantısıydı. 
Etkinliğe katılanların 600 kadarı Philadelphia’nın en prestijli otellerinden biri olan Bellevue Stratford Oteli’nde 
konaklamaktaydı. Etkinliğin ilk gününde katılımcılardan 200’ü öksürme, yüksek ateş, göğüs yangısı ve solunum 
güçlüğü gibi zatürreye ilişkin semptomlar ile hastanelere başvurdu. Bugün Lejyoner Hastalığı olarak bilinen 
hastalık o tarihte bilinmediğinden hastaları tedaviye alan doktorlar bir anda bu kadar çok hastanın başvurusu 
karşısında şaşırmışlardı. Ağustos ayının sonunda bu bilinmez “salgın” son bulduğunda geride 34 ölü bırakmıştı. 

“Salgın”ın ilk görüldüğü andan itibaren A.B.D. medyası çok farklı spekülasyonları dile getirmeye başladı. Bunlardan 
bazıları salgının CIA tarafından geliştirilen kimyasal bir silahın kontrolden çıkması sonucunda gerçekleştiğiydi. 
Bir diğer spekülasyon da sorumluluğu kimyasal silahlara bağlıyordu ama bu silahı CIA değil uluslararası teröristler 
kullanmaktaydı. Bazı komplo teorilerine göreyse bu durum dünyamızı ele geçirmeye çalışan uzaylıların işiydi.

A.B.D. Hastalık Araştırmalar Merkezleri’nin (CDC) görevlendirdiği 20 kadar araştırıcının yürüttüğü araştırmalar 
bütün hızıyla devam ederken şüpheler katılımcıların otel dışında karşılaştıkları yeni bir bakteri ortamı üzerinde 
yoğunlaştı. Öyle ya; vücudun tanımadığı ve dolayısıyla henüz bağışıklık geliştirmediği bir virüs ancak bu denli 
öldürücü olabilirdi. Oysa araştırmacılar daha ilk anlardan itibaren toplantıya katılanların otelden neredeyse hiç 
çıkmadıklarını öğrendiler. O halde sorun otel içinde bir yerden kaynaklanıyordu. Araştırmalar 6 ay kadar sürdü 
ve CDC araştırmacıları sonunda lejyonella hastalığını keşfettiler. Araştırmacıların ulaştığı sonuca göre hastalık 
otelin soğutma sisteminde yer alan soğutma kulelerinde üreyen bakterilerden kaynaklanıyordu. Zaman geçtiği 
için bu sonuç hiçbir şekilde ispatlanamadı. 

1976 yılının Aralık ayında CDC laboratuvarlarında çalışmakta olan Joseph McDade, Gine domuzu aşılaması 
yoluyla hastalığa neden olan bakteriyi izole edebildi ve ismini Legionella pneumophila olarak koydu. Hastalığın 
tespit edilmesi, geçmişte meydana gelen birçok olayın sebebinin ortaya çıkmasına neden oldu. 

Retrospektif araştırmalar yeni bulunan bu bakterinin yarattığı deniz feneri etkisi altında birer birer açıklığa ka-
vuştu. 1957’de Minnesota’nın Austin kentinde bulunan Hormel Food Corporation’a ait et paketleme ünitesinde 
çalışan 78 kişide zatürre tespit edilmişti. 22 yıl sonra bu hastalığı atlatanlardan alınan kan örnekleri üzerinde 
yapılan testler sonucunda söz konusu kişilerin legionella pneumophila’ya karşı antikor geliştirdiği ortaya çıktı. 
Fabrikanın soğutma kulesinde bakteri gelişmiş olduğu anlaşıldı. 

Tanımlama

Her ne kadar görece olarak yeni açığa çıkartılmış da olsa legionella pneumophila’nın geçmişte zatürre hastalığı 
sonucunda kitlesel ölümlere yol açmış bir hastalık olduğu artık tamamen anlaşılmıştır. Hastalık havada asılı olan 
ve içinde legionella pneumophila bulunan çok küçük çaptaki su damlacıklarının solunum sistemi yoluyla akci-
ğerlerde bulunan hava keseciklerine yerleşmesi sonucunda bulaşır. Şimdiye kadar ağız yoluyla alınan legionella 
pneumophila’dan hastalık bulaştığı görülmemiştir. Hastalığın kuluçka süresi iki ila on gün kadar sürer ve daha çok 
40-70 yaş aralığındaki bireyleri etkiler. Bazı klinik bulgular kanser hastalarının ve aşırı sigara içenlerin hastalığa 
daha açık olduklarını göstermektedir. Hastalığa bağlı ölümler dünya genelinde %10-20 bandındadır. OSHA’ya 
(Occupational Safety and Health Administration) göre yılda 25.000 birey legionella pneumophila’ya yakalanmakta, 
bunların yaklaşık 4.000 kadarı hayatını kaybetmektedir. 

Soğutma kuleleri legionella pneumophila için ideal üreme ortamlarını oluşturur. Soğutma kulesinden yayılan 
aerosollerin içerdiği legionella bakterileri çevredeki bireyler tarafından solunduğu takdirde hastalığın yayılımı 
başlamış olur. 
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3.Ekoloji 

Legionella pneumophila’nın su sistemleri içindeki ekolojisi henüz tam anlamıyla anlaşılmış değildir. Ancak bakterinin 
üremesinde aşağıdaki genel koşulların varlığının önemli rol oynadığı giderek daha kesin biçimde anlaşılmaktadır:
1. Çökelti, balçık ve çeşitli organik maddeler bakteriye uygun ortam hazırlar ve üremesini teşvik eder. Suyla 

temas eden cisimlerin yüzeylerini kaplayan ince ve kaygan biyofilm tabakası da bakteriye yataklık eder. 
Biyofilm aynı zamanda bakterinin bitki ilaçları tarafından yok edilmesini de engeller. 

2. 20°C-45°C sıcaklık aralığındaki su, bakterinin gelişimine yol açar. Bakteri 20°C’nin altındaki ve 60°C‘nin 
üzerindeki sıcaklıklarda kesinlikle yaşayamamaktadır. Bakterinin laboratuvar ortamında gelişebileceği op-
timum sıcaklık 37°C olarak tespit edilmiştir. 

3. Legionella pneumophila, su depoları, su ısıtıcıları ve havuz benzeri sulu sistemlerin durgun akışkan içeren 
kısımlarında koloni oluşturmaya meyillidir. Söz konusu sistemlere ait borulama elemanları, contalar, vb. 
ekipmanlar bu nedenle tehdit oluşturur. 

4. Hiç işlenmemiş veya yeteri kadar işlenmemiş sularda gelişen yosun, amip ve çeşitli diğer bakteriler legionella 
pneumophila’nın üremesi için uygun alanlar yaratır. 

LEGİONELLA PNEUMOPHILIA’DAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Doğru uygulandıklarında klor gazı ve klordioksit gibi halojen oksitleyiciler bakteriye karşı koruma sağlar. Bunun 
dışında ozon, peroksitler, oksitlemeyen biyositler, morötesi ışık ve ultrasonik ses dalgaları bazı sınırlı durumlarda 
Legionella pneumophila’yı önlemede kullanılabilir.

Yukarıda sıralanan araç ve yöntemlerin hiçbirisi bakterinin tamamen yok edilmesini garanti edemese de soğut-
ma sistemlerinin Legionella pneumophila’ya karşı güvenliğinin artırılmasında belirli ölçüde faydalı oldukları da 
yadsınamaz. Bunun nedeni bu araç ve yöntemlerin kullanılmasıyla su içinde serbest yüzer halde bulunan tüm 
planktonik bakterilerin yok edilmesi olduğu gibi, söz konusu bakterilerin üreme koşullarını sağlayan biyofilm ve 
amip ortamlarının da ortadan kaldırılmasıdır. 

Bütün bu önlemlere rağmen legionella pneumophila’yı tamamen yok etmek kolay değildir. Kimyasal işlemlerin 
haricinde sulu sistemlerin sürekli gözlenmesi, suyun belirli aralıklarla tahlile gönderilmesi uygulanması salık ve-
rilen bir yöntemdir. Legionella pneumophila nüfusunun hangi eşiğin üstünde tehlike arz edeceğine dair uzmanlar 
arasında oluşmuş ortak bir görüş mevcut değildir. Bu yüzden tahlil sonuçlarına da fazla güvenilmemesi gerekir. 
Öte yandan tahlillerde Legionella bakterisine rastlanması risk oluştuğuna dair bir kanıt değildir, çünkü legionella 
gruplarının hepsi hastalığa yol açan legionellesis’le ilişkilendirilemez. 

Legionella pneumophila’nın tespiti konusundaki belirsizliklerin yüksek olması uygulamada kolaylık sağlayacağı 
düşünülen bir “yapılacaklar listesi” etrafında şekillenen rutin korunma yöntemlerinin tercih edilmesine yol aç-
mıştır. Aşağıdaki satırlarda bu konuda bilgi verilmektedir. 

Rutin Korunma Yöntemleri

 Sürekli halogen uygulanması
• Bu yöntemde temiz su sistemlerinde veya eksilen miktarın temiz içme suyu ilavesi ile karşılandığı sistemlerde 

sürekli olarak 0,5-1 ppm mertebesinde halogen (Cl2) kalıntı muhteviyatı olması istenir. Halogenin sistemde 
homojen olarak dağılıp dağılmadığının kontrolü için sistemin belirli noktalarından periyodik olarak numune 
alınması gerekir. Gerek klorür gerekse bromürün etkisi artan pH’la azalır. Yüksek pH’larda bromür klorürden 
daha etkili davranır. 

• Birçok durumda suya katılan biyodeterjanlar suyun yüzey gerilimini azaltarak biyofilmin daha kolay arındı-
rılmasında rol oynar. Böylece bakterinin yaşam alanı yok edilmiş olur. 

 Aralıklı halogen uygulanması 
 Sürekli halogen kullanımı Legionella pneumophila riskinin minimize edilmesinde tercih edilse de bu uygulama 

her zaman mümkün olmaz. Bu durumda aralıklı halogen uygulaması yapılmalıdır. 
• Minimum bir kontrol programı için, içme suyunun eksilen su yerine kullanıldığı görece temiz sistemlerde her 

gün en az bir saat 1,0-2,0 ppm halogen (Cl2) kalıntısı sağlanmalıdır. 
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• Kalıntı halogen miktarının belirlenmesi ve çökelti miktarlarının mikroskobik açıdan değerlendirilmesi için 
sudan düzenli olarak numune alınmalıdır.

• Biyofilmin biyositler ile ortadan kaldırılmasında suyun yüzey gerilimini azaltan biyodeterjanlar faydalı ola-
caktır. 

Rutin Dezenfektasyon Yöntemleri

 Hiperhalogenasyon 
 Hiperhalogenasyon en az 6 saat boyunca sistemde sürekli olarak minimum 5 ppm serbest halogenin mevcut 

olmasını sağlama işlemidir. Periyodik dezenfektasyon ihtiyacı aşağıdaki durumların biri veya birkaçı sisteme 
etki ettiğinde veya sistemi tanımladığında belirir:

• Sistemde proses sızıntılarının var olması
• Güçlü biyolojik aktiviteden şüphelenildiği durumların ortaya çıkması
• Eksilen su miktarının geri kazanılmış suyla takviye edilmesi
• Sistemdeki suyun çok uzun zamandan beri durgun bulunması
• Sistemden alınan numunelerde aerobik bakteri sayısının düzenli biçimde 100.000 CFU/ml’nin üzerinde çıkması
• Legionella test sonuçlarının 100 CFU*/ml’den yüksek çıkması.

* CFU: koloni oluşturan birim

Periyodik hiperhalogenasyon büyük legionella popülasyonlarının ve onları misafir eden organizmaların gelişme-
lerini durduracaktır. Dahası, periyodik hiperhalogenasyon daha karmaşık ve daha fazla risk içeren acil ve pahalı 
halogenasyon çalışmalarına duyulacak ihtiyacı ortadan kaldırabilir. 

Diğer Yöntemler
 Soğutma sistemlerinde Legionella pneumophila’nın kontrol edilmesine duyulan büyük ilgi yıllar içerisinde 

bir takım yan mücadele araçlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bunlar arasında elektronik cihazlar, yüzey 
kaplama malzemeleri ve biyostatik bileşenlerdir. Söz konusu araç ve yöntemler belirli bir dereceye kadar fayda 
sağlasa da işletmecilerin aşağıdaki konularda yapmaları gereken görevlerin yerini almamalıdır:

• Durgun su alanlarının ortadan kaldırılması
• Soğutma suyu sistemlerine besin olarak işlev görecek kaynakların ortadan kaldırılması
• İyi bir biyolojik kontrol sistematiğinin belirlenmesi ve uygulanması
• En yüksek performansı gösteren bir drift bertaraf sisteminin kullanılması

Acil Durum Dezenfeksiyonu

Aşağıda maddeler halinde verilen acil durumlarda OSHA’nın veya diğer kurumsal sorumlu yapıların önerdiği 
dezenfeksiyon programı uygulanır: 
• Test sayımı sonrasında numunede çok fazla sayıda (> 1000 CFU/ml) legionella pneumophila bakterisi bulun-

duysa,
• Lejyoner Hastalığı (LD) çevrede tespit edildiyse veya varlığından şüphe duyuluyorsa ve bu durum soğutma 

kulesi ile ilişkilendirildiyse.
• Rutin bir dezenfeksiyonun (hiperhalogenasyon) 24 saat ardından yapılan testlerde aşırı düzeyde (> 100.000 

CFM/ml) mikrobiyal etkinliğe rastlandıysa.

Acil Durum Dezenfeksiyon Adımları
1. Eğer mümkünse sistemdeki ısı yükünü kesin
2. Soğutma sisteminde yer alan fanları durdurun
3. İlave su vanalarını açık ve çalışır tutun
4. Soğutma kulesi yakınında bulunan ve binaya hava girişi sağlayan menfezleri temizlik çalışmaları bitene kadar 

kapalı tutun.
5. Resirkülasyon su pompalarını çalışır vaziyette tutun.
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6. Sistemde 25-50 ppm kalıntı serbest halogen bulunduracak miktarda biyositi sisteme katın.
7. Sisteme yeteri miktarda biyo-çözücü (ve gerekirse köpük temizleyici) katın.
8. 24 saat boyunca sistemde 10 ppm serbest halogen kalıntı bulunmasını sağlayın. Bu seviyeyi tutturmak için 

gerekirse sisteme daha fazla biyosit katın.
9. Sistemin pH seviyesini izleyin. Halogen dezenfeksiyon hızı yüksek pH değerlerinde yavaşladığından, siste-

me asit eklenebilir veya ilaçlama siklusları klorür bazlı biyositler için pH seviyesi 8’in altında, bromür bazlı 
biyositler içinse 8,5’un altında kalacak şekilde kısaltılabilir. 

10. Sistemi korumalı bir kanalizasyona boşaltın. Eğer deşarjı normal bir kanalizasyona yaparsanız, deşarj öncesi 
halogenden arındırma yapılması gerekir.

11. Sistemi tekrar doldurun ve 1-10 arası adımları tekrarlayın.
12. İkinci deşarjdan sonra biyofilmin hala mevcut olup olmadığını kontrol edin. Biyofilm hala mevcutsa prose-

dürü tekrarlayın.
13. Biyofilm kalmadığından emin olduğunuzda, kuleyi mekanik olarak temizletin. Temizlik yapanlar gözlük ve 

>1 mikronluk parçacıkları tutan HEPA filtreli ağız bandı kullanmalıdırlar.
14. Sistemi tekrar doldurun ve 10 ppm halogen kalıntısı oluşacak şekilde kimyasallayın. Bu kalıntı miktarını  

1 saat boyunca sistemde tutun ve sonrasında bulanıklık tamamen yok olana kadar boşaltın. 
15. Sistemi tekrar doldurun ve uygun korozyon ve çökelti kontrol kimyasalları ile yükleyin. Soğutma kulesini 

çalıştırın. 

LEJYONER HASTALIĞINI MİNİMİZE ETMEK İÇİN DİKKATE ALINACAK MEKANİK 
TASARIM UNSURLARI

Her soğutma kulesinde su kaybı oluşur. Buharlaşma yoluyla su kaybı önlenebilecek bir kayıp süreci değildir. At-
mosferik şartların kuru olması buharlaşmayı hızlandırır. Küçük su parçacıklarının havayla taşınması yoluyla dış 
ortama kaçması ise Legionella pneumophila riskinin artması açısından üzerinde önemli durulması gereken bir 
fiziksel süreçtir. Su parçacıklarının kule dışına çıkmasının önüne geçmek için drift önleyiciler (drift eliminator) 
kullanılır. Drift önleyiciler parçacıkların yönünü değiştirip hızını azaltarak hava akımları tarafından taşınmalarının 
önüne geçer. Bu sayede küçük su damlacıkları soğutucu ünitesinin duvarlarına yapışır ve birleşir. Ağırlıkları böy-
lece artan su damlaları kulenin dışına kaçmak yerine içine dökülür ve sistemde kalır. Drift önleyicilerin kullanımı 
dışında soğutma kulesinde sızdırma yapma olasılığı yüksek olan bölgelerinin kapatılması gerekir. 

Yukarıda belirtilen önlemlerin haricinde soğutma kulelerinin çıkış ağızlarının iç mekânlara hava alımı sağlayan 
açıklıkların yakınında olmamasına dikkat edilmelidir.

Soğutma kulesinde dolaşan suyun katı parçacıklar içermemesi de dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur. Katı 
parçacıklar üzerinde bakteri birikmesi daha olasıdır ve bu yüzden su kalitesi izlenmelidir. 

LEJYONER HASTALIĞI İLE İLGİLİ KURUMLAR

Legionella pneumophila riskinin azaltılması ile ilgili kurumsal yapılardan izlenmesi gereken tasarım ve bakım 
süreçleri hakkında bilgi almak gerekebilir. Bu kurumların başında ECDC (European Center for Disease Prevention 
and Control) ve ELDSNet (European Legionaires’ Disease Survaillance Network) gelmektedir. 

TARTIŞMA VE KATKILAR

Oğuz Kürşat Kabakçı (Enerji Bakanlığı): 60°C limiti vardı, bu sıhhî sıcak su sistemleri için miydi? Şöyle bir 
durum var, BEP yönetmeliğinde de sıhhi sıcak su sistemleri en fazla 60 derece olacak şekilde tasarlandı. Bu yö-
netmelikte mi standartta mı yer alıyor?

Murat Çakan: Bunu ben yönetmelikten aldım. Ama kontrol edeceğim.

Abdullah Bilgin: Şöyle diyelim, 60°C bu standart. Düşük göndermeyelim, zaman zaman da şoklamaya izin 
verelim, konu bu. 
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Hırant Kalataş: Fıskiyeli sulamayla ilgili hiçbir riskten bahsedilmediğini gördüm. Yönetmelikte bahçe sulamada, 
fıskiyeli sulamada risk yok mudur?

Murat Çakan: Bahçe sulamayla ilgili ben bir şeye rastlamadım.

Abdullah Bilgin: Biz bazen havuzlardaki suyu sulamada kullanıp yenilenmesini oradan sağlıyoruz, bu doğru 
bir şey değil. Bekleyen su Ankara’da 7-13°C’ye düşer, gündüz 20-25 °C’yi geçebilir ama riskli bir şey tabiî ki 
gerçekten. Beklemiş suların fıskiye şeklinde kullanılması.. Şelaleler de öyle. 

Aybars Özer: Şimdi mesela soğutma kulesinde, damlamış türde bakteri çıktı. Yönetmelikte bahçe sulamada, 
fıskiyeli sulamada risk yok mudur?

Murat Çakan: Güzel bir soru. Doğrusunu söylemek gerekirse böyle bir şeye rastlamadım, muhakkak vardır. 
Ama kuluçka süresinden bahsettim. 2 ila 10 gün sürüyor kuluçka süresi. Dolayısıyla eğer bir yerde bir test yap-
tıysanız ve sonuçlar negatif çıktıysa bu demek değildir ki lejyonella yok, çünkü iki gün sonra ortaya çıkabiliyor. 
Zaten A.B.D’deki olayda da iki gün sonra hastalık çıkıyor. Bana kalırsa, sıcaklık limitler içinde kaldığı müddetçe 
yaşayacaktır diye düşünüyorum.

Aybars Özer: Bir yorum o. Yönetmelikte bahçe sulamada, fıskiyeli sulamada risk yok mudur? Kaldı ki fan-coil 
yuvaları her zaman çok büyük risk. Bu konunun araştırılması gerektiğini düşünüyorum.

Emre Özmen: Hocam bu araba klimaları, özellikle kiralık araçlarda koku yapıyor, evimizdekiler de yapıyor. 
Evlerimizdeki klimalara bakım yaptırabiliriz ama özellikle kiralık araçlardaki klimalarda oluşabilecek kondens 
veya bundan dolayı bir lejyonella riski var mıdır, böyle bir şeye rastladınız mı?

Murat Çakan: Rastlamadım, ama riskin olmaması lazım.

Abdullah Bilgin: Hayır Hocam, beklemişse orada o tavada, risk var. 

Murat Çakan: Yani yönetmelikte ben hiç böyle bir şey görmedim. Tabi bekleyen suda her zaman risk var.

Gürkan Arı: Sunumda bir yerde kalorifer tesisatlarıyla ilgili sanki yılda bir kontrol edilmeli ve değiştirilmeli gibi 
bir ifade vardı. Ben oraya takıldım. Kalorifer sistemindeki sular kapalıdır. İkincisi 90-70 sisteme müsaade edecek 
alt yapımız var. Yılda bir, iki, beş on kere 90-70 dönüştürsek. Çünkü o suları biz boşaltıp tekrar doldurduğumuz 
zaman sisteme gelecek oksijendi veya arıtılmış su olmayabilir, ciddi anlamda farklı bir sıkıntı çıkartabilir. 

Murat Çakan: Çok haklısınız, ona ben bakacağım. Kapalı devre olmasını ben de gördüm, orada bir sorun ol-
maması lazım.

Ersin Gökbudak: Hocam bir de bu tedbirler arasında iç ünite filtresiyle ilgili hiçbir uyarı yok anladığım kada-
rıyla. Yani bizim sanımız, bunu önemli tehdit noktalarından biri gibi algılıyoruz. Çünkü rutubeti, sıcaklığı aşağı 
yukarı dönüş havası 20°C’nin üzerinde ama bahsedilen şu suyu kapatın bunu yapın, onlar arasında 6 ayda bir 
temizleyin, şöyle dezenfekte edin diye bir bizim yönetmeliğimizde bir konu yok. Anladığım ASHRAE’de de yok. 

Murat Çakan: Evet yok. 

Mevlana Balçık: Almanya’da bir defa toplantıya katılmıştım, standart komitelerinde. Avrupa’da kullanım suyuyla 
alakalı. İki tane çatışma var şimdi Avrupa’da. Bir taraf verimliliği ortaya koyuyor, diğer taraf emniyeti. Kullanım 
suyunda boyler sıcaklığı. Ve tartışırken şu çıktı ortaya. Aslında boyler sıcaklığının pek etkisi yok lejyonellaya. 
Yani en çok lejyonella, ölü alanlardan çıkyıor. Su durduğu zaman, biriktiği zaman ancak lejyonella çoğalabiliyor. 
Boylerde her gün bir su tüketimi olduğu zaman sıcaklık 40 derece olduğu zaman lejyonel tehlikesi yok. Yani 
tüketim yoksa o zaman mutlaka boyleri 70 dereceye ısıtmak lazım ama benim korkum devlet tarafından illa her 
yer 60 derece olacak enerji verimliliği artı fan tehlikeye atılmaz.
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Murat Çakan : Geçen sene Celalettin Bey'le konuşmuştuk bunu. Kazanlarda siz “flushing” uyguluyorsunuz 
değil mi? 

Mevlana Balçık: Lejyonella korumasını kastediyorsunuz değil mi? Lejyonella koruma programı var, evet. 

Murat Çakan: Ne kadar zamanda bir yapılıyor bu?

Mevlana Balçık: Bunu kullanıcı saat programını ayarladığı zaman haftada bir olmak zorunda. 

Yani bana kalırsa akan, ama sıcaklığı diyelim ki 40°C olan bir suda, sizin dediğiniz gibi lejyonella oluşma ola-
sılığının düşük olduğuna inanıyorum. Suyun bir de durgun olması lazım, yani iki şeyin bir arada olması lazım 
ki bakteri üreyebilsin. Dolayısıyla dediğiniz doğru olabilir ama yine de dediğim gibi risk oluşturan sistemler 
olduğu için orada enerji verimliliğinden bir adım geri atmak gerekebilir. Orada gözümüzü enerji verimliliğine 
çevirmemiz lazım. 

Abdullah Bilgin: Hocam bir de şey var, tek noktada üretiyorsunuz binlerce noktada kullanıyorsunuz. Yani bunun 
garantisi yok. Bunun garantisi kesin çözüm 60 dereceyse 60 derece. Yani nerede kaldığını nerede beklediğini asla 
bilemezsiniz. Hatlarda olabilir. 

Mevlana Balçık: Boyler 60°C olsa bile, öyle hatlar olsa da onlar 3 ay sonra 1 yıl sonra kullanılsa sıkıntı olacak. 

Soru (anonim): Sıcak suyu 60-70°C’ye ısıtmaya çok odaklanıyoruz ama bir taraftan da çok yerde klordan bah-
settik. Bakiye klordan bahsettik. O zaman ben anlıyorum ki burada tesisatımızın içinde biz belli oranda yeri gel-
diğinde o kloru vermemiz veya onu devamlı olarak, yani istediğimiz zaman ölçebildiğimiz bir sistemi mi acaba 
hesaplarımıza entegre etmemiz lazım?

Murat Çakan: Doğrudur, ama unutmayalım ki bu pahalı bir çözümdür. Yani suyu bir kere ısıtıp ya da 3 ayda bir 
ısıtıp yüksek sıcaklıkta basmak yerine böyle bir sürekli monitörleyip sürekli klor miktarını monitörleyip sürekli 
klor veya biyosid basmak işletme masrafını çok artıracaktır. 

Abdullah Bilgin: Ben bir otel şartnamesinde şunu görmüştüm. Kullanım suyu deposundaki su sıcaklığının, 
şimdi hatırlamıyorum ama, belli bir değeri aşması istenmiyordu. Böyle bir şey varsa ne yapacağız, kullanım 
suyu deposunu soğutacak mıyız? Enerjiden bahsederken diğer taraftan emniyet tedbirleri nereye gidiyor o da 
ilginç bir şey tabi.

Zeki Yılmazoğlu: Ufak bir katkıda bulunmak istiyorum. Bölgesel ısıtma ve bölgesel soğutma kitaplarının çevirisi 
sırasında her iki kitapta da lejyonellaya ayrılmış bölümler var. Üremesi, kontrolü vs. ile ilgili, birçok kritik nokta-
dan bahsedilmiş durumda. Ekstradan hastanelerde yapılan bir uygulamada çinko elemanlarının sisteme katılması, 
besleme kesildikten sonra iki ay bile bu etkinin devamının yani lejyonelladan korunma etkisinin devam ettiğini 
gösteren çalışmalar da mevcut.

Abdullah Bilgin: Son soru demiştim ama ilginç bir şey geldi aklıma. Şöyle ki çocukluğumda bizim mahallenin 
köşesinde bir kahvehane vardı. Orada adam nargileleri dizerdi adam böyle kocaman boydan boya nargileleri di-
zerdi. O suların hiç değişmediğini, sarıdan kahverengiye doğru değiştiğini aylarca orada o şekilde gördüm. Millet 
bunu alır kullanır, tekrar kullanır. Bekleme süresi açısından muazzam. Sıcaklık olarak, içinden sıcaklık geçiyor, 
gazlar geçiyor... Bakın bu nargile olayını bir maille de paylaştım arkadaşlarla, ya kesin kes iptal edilecek ya da 
nargileler tek kullanımlık olacak, benim önerim bu.
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Avrupa ve Amerikan Standartlarına Göre Bina Konfor Havalandırması 
Sistemlerinde Kullanıcılara Sağlanması Gereken

Taze Hava Miktarlarının Karşılaştırılması
Devrim Atalay

Modern binalarda kullanıcılara hizmet vermek üzere tasarlanan mekanik tesisat sistemlerinin en önemli işlevlerin-
den biri de hiç şüphesiz havalandırma sistemidir. Bu sistem kullanıcıların çalışma ve/veya yaşama ortamlarındaki 
konfor seviyesini önemli oranda etkiler.

Bu makalede ülkemizde yıllardır kullanılagelmiş olan ve uluslararası geçerliliği sebebiyle hala gündemde olan 
Amerikan standartları ile, ülkemizin Avrupa Birliğine giriş anlaşmaları sebebiyle geçerlilik kazanmış olan Avrupa 
standartlarına göre kullanılması gereken tasarım parametrelerinin karşılaştırması yapılacaktır.

Amerikan standartları arasında havalandırma sisteminin en kapsamlı tarifini yapan standart olan ASHRAE 62.1 
"Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality", ASHRAE 62.2 "Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality 
in Low Rise Residantial Buildings" ile tek başına bu standartların kapsamına tam karşılık gelen bir Avrupa 
Standardı olmadığı için, EN15251 "Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy 
performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics (Binaların 
enerji performansının tasarımı ve değerlendirilmesi için bina içi ortam parametreleri-bina içi hava kalitesi, ısıl 
ortam, aydınlatma ve akustik)" ile EN13779 "Ventilation for non-residential buildings — Performance require-
ments for ventilation and room-conditioning systems (Konut Olmayan Binalar İçin Havalandırma-Havalandırma 
ve Ortam Şartlandırma Sistemleri için Performans Gereklilikleri)" standartları kaşılaştırılacaktır. İçeriklerine 
bakıldığında EN15251 ile EN13779 standartlarının tanım gereği içiçe oldukları, iki standartta da birbirine refere 
eden maddeler olduğu görülebilir.

Seçilen her tasarım kriterinin aynı anda her iki standartta belirtilen sınırlamaları birden karşılaması mümkün 
olamayabileceğinden, çelişki durumunda sağlanması gereken taze hava miktarı için ülkemizde geçerli olan Av-
rupa standartlarına uymanın zorunlu olduğu unutulmamalıdır. Yutdışındaki binalar ve Avrupa standartlarında 
yer verilmemiş detaylar haricinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde mekanik tesisat tasarımı yapılan bir 
binada Amerikan standartlarına uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durumlarda dahi, pekçok kez ilgili 
yönetmeliklerde açıkça belirtilmediği sürece Amerikan standartları ancak yol gösterici özelliğindedir. 

Taze hava miktarının belirlenmesi konusu özelinde bakıldığında ise, Amerikan standartlarında bulunmadığı 
halde, Avrupa standartlarında farklı kullanıcı memnuniyeti veya hassasiyetine karşılık gelen farklı hava kalitesi 
sınıfları tanımlanmıştır. Yatırımcı tercihi, sigortacı talebi veya başka herhangi bir sebeple binanın mekanik te-
sisat sistemlerinin tasarımı Amerikan standartlarına göre yapılmak zorunda olduğunda, Avrupa standartlarında 
"kabul edilebilir" olarak tanımlanmış olan, daha düşük iç ortam kalitesine göre belirlenen taze hava miktarlarının 
karşılanması yeterli olacaktır. Ancak hiçbir koşul altında, Amerikan standartlarında belirtiliyor olsa dahi, yeni 
yapılan veya renove edilen bir binada bundan daha düşük havalandırma değerleri hedeflenmemelidir. Bahsedilen 
sınırlamalar ve hesaplar ilerleyen bölümlerde, karşılaştırmalarla birlikte detaylandırılacaktır.

Bu çalışmada sadece taze hava miktarları ele alınmasına karşın, kullanıcıların konfor seviyelerinin taze hava 
miktarı yanında, mahal sıcaklığı, akustik parametreler, hava hareketi hızları gibi pekçok etkene de bağlı olduğu 
unutulmamalıdır. Bu sebeple ele alınan standartlar bu parametreler üzerinde de kısıtlamalar ve zorunluluklar 
getirmektedir.

1. Taze Hava Miktarının Belirlenmesi ve Kullanıcı Memnuniyetine Etkisi

Binalarda kullanıcılara konforlu bir ortam oluşturmak için taze hava verilmesini zorunlu kılan sebep, ortam 
havasının gerek kullanıcılar gerekse yapılarda kullanılan ve doğal olmayan malzemelerin ortama saldıkları kir-
leticilerdir. Dolayısıyla ortama sağlanan taze hava miktarını belirleyen iki ana unsur bulunmaktadır. 



32 HVAC Sistem Seçimi TTMD 2016 Çalıştayı

İlki insanlardan yayılan kirleticilerin ortam havasına olan etkisinin bertaraf edilmesi için kişi başına gerekli 
ortalama taze hava miktarıdır.

İkincisi ise binada kullanılan yapı malzemelerinden yayılan kirleticilerin ortam havasına olan etkisinin bertaraf 
edilmesi için, birim alan başına sağlanması gereken taze hava miktarıdır. 

Aşağıda beklenen kullanıcı konfor oranına göre EN15251'e göre kişi başına sağlanması gereken taze hava mik-
tarının özet tablosu görülebilir.

Tablo 1 İnsanlardan Yayılan Kirleticilerin Ortam Havasına Olan Etkisini Seyreltmek için Farklı 
Kategorilerde Gereken Havalandırma Oranları

Kategori Beklenen Hoşnutsuzluk Oranı Kişi Başı Havalandırma l/s/kişi

I 15 10

II 20 7

III 30 4

IV >30 <4

EN 15251'e göre, yapı malzemelerinden yayılan kirleticilerin ortam havası kalitesini düşürmesini engellemek için 
ortama verilmesi gereken taze hava miktarları aşağıdaki tabloda görülebilir.

Tablo 2 Bina Emisyonları İçin Havalandırma Oranları (qB):

Çok düşük kirleticili bina Düşük kirleticili bina Düşük kirleticili olmayan 
bina

Kategori I: 0,5 l/s, m2 1,0 l/s, m2 2,0 l/s, m2

Kategori II: 0,35 l/s, m2 0,7 l/s, m2 1,4 l/s, m2

Kategori III: 0,3 l/s, m2 0,4 l/s, m2 0,8 l/s, m2

Bir oda için toplam havalandırma oranı aşağıdaki formülden hesaplanır

qtot= n qp + A qB (B1)

burada

qtot = odanın toplam havalandırma oranı, l/s

n  = odadaki kişi sayısı için tasarım değeri,

qp  = ortamdaki kişi başına havalandırma oranı, l/s, pers

A = odanın yüzölçümü, m2

qB  = bina emisyonları için havalandırma oranı, l/s,m2

İki tablo ele alınırken, ilk tablodaki değerlerin kişi başına, ikinci tablodakilerin ise birim alan başına olduğu 
unutulmamalı ve hesaplamalarda birimler dikkatli kullanılmalıdır.

ASHRAE 62.1 kapsamında tek bir hava kalitesi tanımlandığından, farklı tablolar bulunmamaktadır. İnsan yoğun-
luğu ve kişi ve alan başına taze hava miktarları aynı tabloda verildiğinden, taze hava değerleri aşağıdaki insan 
yoğunluğu tablolarında görülebilir.

Bu çalışma kapsamında, ASHRAE 62.1'de belirtilen değerler ile Avrupa standartlarında verilen IDA-2 ve/veya 
IDA-3 hava kalitesi karşılaştırılacaktır.
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2. İnsan Yoğunluğu ve Birim Taze Hava Miktarı

EN13779 Tablo 12'de özet olarak aşağıdaki kullanıcı yoğunlukları verilmiştir.

Yukarıdaki tablo ile kişi ve birim alan başına ihtiyaç duyulan taze hava miktarlarını gösteren, kombine edilmiş 
aşağıdaki tablo (EN15251, Tablo B.3) kullanılarak farklı mahallerin toplam taze hava ihtiyacı hesaplanabilir.

 

EN 15251'de göre farklı kullanım alanları için, yukarıda verilen iki tablonun kombinasyonu ile oluşturulan ve 
farklı mahallerde, farklı fonksiyon (insan yoğunluğu) ve kirletici sınıfına göre gerekli taze hava miktarlarının 
gösterildiği aşağıdaki tablo yer almaktadır. (tabloda bazı mahaller için kişi başı taze hava oranının, bazı mahaller 
için ise kirletici oranlarının artırılmış olduğuna dikkat ediniz.)
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ASHRAE 62.1'e göre ise, insan yoğunlukları ile kişi ve oda alanı başına gerekli hava debileri, Tablo 6.1'deki haliyle 
aşağıda verilmiştir.
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Örnek birkaç mahal tipi için Avrupa ve Amerikan standartlarına göre karşılaştırmalı taze hava miktarları aşağı-
daki gibidir;

Taze Hava Miktarlarının Karşılaştırması (L/s/kişi)
 ASHRAE 62.1 EN15251

İnsan yoğunluğu 
(1 kişi/#m2) 

T.H.
miktarı

İnsan yoğunluğu 
(1 kişi/#m2)

IDA2'ye göre 
T.H. Miktarı

IDA3'e göre T.H. 
Miktarı

Ofis 20 8,5 15 12,0 7,5
Auditorium 0,67 2,7 0,75 10,8 6,2
Büyük Mağaza 6,7 7,8 7 15,4 9,1

Tabloya bakıldığında, farklı insan yoğunlukları ve kriterlere göre sağlıklı bir karşılaştırma yapmanın mümkün 
olmadığı görülmektedir.
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Daha sağlıklı bir karşılaştırma yapabilmek için, ortak insan yoğunluğu değeri ve ilgili standartlarda belirtilen 
hava debilerine göre düzenlenen tablo aşağıdadır;

Taze Hava Miktarlarının Karşılaştırması (Ortak insan yoğunluklarına göre, L/s/kişi)
 İnsan

yoğunluğu
(1 kişi/#m2)

ASHRAE 62.1'e 
göre

T.H. Miktarı

EN15251 
IDA2'ye göre 
T.H. Miktarı

EN15251
IDA3'e göre
T.H. Miktarı

Notlar

Ofis 10 5,5 10,0 6,0  
Auditorium 1 2,8 7,3 4,2  
Büyük Mağaza 7 8,0 15,4 9,1 EN15251'deki tabloya göre 

kişi ve birim alan başına T.H. 
Miktarı normalin yaklaşık 1,5 
katı alınmıştır.

Ortak bir bazda dahi ASHRAE 62.1'e göre daha düşük debiler çıktığı görülebilir. Bunun iki önemli sebebi oldu-
ğu söylenebilir; (1) Avrupa standartlarında IDA-2 için 7 l/s ve IDA-3 için 4 l/s alınan kişi başına taze hava debi 
değerinin, Amerikan standardına 2,5 l/s olması, (2) mahal kirleticilerine karşı ASHRAE 62.1 bazı mahaller hariç 
0,3~0,9 l/s/m2 taze hava debisini kabul ederken bu değerin IDA-3'e göre 0,2~0,8 aralığında ve IDA-2'ye göre ise 
0,35~1,4 l/s/m2 aralığında olmasıdır. 

Her ne kadar ASHRAE 62.1 kabul edilebilir iç ortam hava kalitesi tanımında "ortamda bulunan insanların %80 
veya daha fazlasının rahatsızlık hissetmediği kalitede ortam havası" sağlamayı hedeflediğini belirtse de, benzer 
bir kullanıcı memnuniyeti hedefleyen IDA-2 seviyesine göre önemli miktarda daha az taze hava ihtiyacı öngör-
mektedir. Avrupa standartlarına göre memnuniyet sınıflandırmaları aşağıdaki gibidir;

 

Buna göre, yeni bina mekanik sistemler tasarımında en az kategori 2 hedeflenmelidir.

Bu veriler ışığında genel olarak Avrupa standardına göre kişi başına daha fazla taze hava verilmesi gerektiği 
görülebilir.

Genel olarak ASHRAE 62.1 her ne kadar çok daha detaylı hazırlanmış olup, farklı mahaller ve fonksiyon-
lara yer veriyor olsa da, Ülkemizde öncelikli uyulması gereken bir standart değildir. Ancak ilgili Avrupa 
standartlarında eksik kalan mahaller veya fonksiyonlar için tamamlayıcı olarak kullanılabilir.
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Ayrıca konutlar için ASHRAE 62.2'ye göre konutlar için egzoz havası miktarları oda sayısı ve alana bağlı olarak 
aşağıdaki tabloda görülebilir;

Tablodaki değerlere bakıldığında, ülkemizdeki ev özellikleri ile tablodaki oda adetleri ve ev alanlarının tutarlı-
lığının sınırlı olduğu görülebilir. Gerçekçi olarak en fazla ilk 2 satır ağırlıklı olarak kullanılabilecek değerlerdir. 

İnsansız Alanlar ve Konutlar İçin Havalandırma Kriterleri

"İnsansız alanlar" ifadesinden kasıt, ofis veya yaşam alanları gibi sürekli olarak insanlar tarafından kullanılmayan 
mahallerdir.

EN13779'da verilen "insansız alanlar için havalandırma debileri" aşağıdaki gibidir;

IDA-1 için ortama taze hava verilmemesinin kabul edilemez olduğuna ve sistemin sadece zamanın %50'sinde 
çalışacağının kabul edildiğine dikkat edilmelidir.
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Ayrıca EN15251'e göre konut binalarındaki ıslak hacimler için öngörülecek egzoz debileri aşağıdaki gibidir;

ASHRAE 62.1'e göre insansız alanlar için öngörülebilecek egzoz debileri aşağıdaki gibidir;
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ASHRAE 62.2'ye göre konutların mutfak ve ıslak hacimlerindeki hava değişimi ve egzoz havası debileri aşağıdaki 
gibidir;

Islak hacimlerin havalandırma debileri, yine ASHRAE 62.2'de aşağıdaki gibi verilmiştir. 

Kesintili çalışmada havalandırma debileri;

Sürekli çalışmada havalandırma debileri;

Konut ıslak hacimleri için; 

Avrupa standartlarında banyo ve tuvalet ayrımı varken, Amerikan standardında böyle bir ayrım yoktur.

Avrupa standardındaki egzoz debileri sürekli çalışma için egzoz değerleri verilmişken, Amerikan standartlarında 
kesintili ve sürekli çalışma için değerler farklıdır. EN15251 talep kontrollü kullanımda egzoz değerlerinin ulusal 
kodlarla belirlenmesi gerektiğini belirtmektedir.

Banyolar için Avrupa standartlarında (IDA-2) 15l/s egzoz istenirken, Amerikan standardında bu değer 10 l/s'dir 
(sürekli çalışma). ASHRAE 62.2 kesintili çalışmada 25 l/s egzoz debisi tariflemektedir.

Amerikan standartlarında karşılığı olmamakla beraber, tuvaletler için Avrupa standardına 10 l/s (36 m3/h) egzoz 
yeterli görülmektedir.

Konut mutfakları için Amerikan standardı saatte 5 hava değişiminin altında kalınmasını tavsiye etmemektedir. 
Avrupa standardında sadece kullanıcılar için toplam taze hava kriteri belirtilmiştir. 

Konut harici diğer mahaller için Avrupa standardına verilen ortalama 0,28~0,83 l/s/m2 değerine karşın, Amerikan 
standardında kullanım alanına göre (özel durumlar hariç) 2,5~5 l/s/m2 egzoz debisi beklenmektedir.
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Alışılagelmiş bazı değerler (ör: yoğun kullanımı olan soyunma odalarında saatte 10~15 hava değişimi, vb.) her 
iki standartta da yer almamaktadır.

2. Hava Kalitesi Hesaplama Yöntemi

Sırasıyla EN13779 ve ASHRAE 62.1'de yer alan iç ortam hava kalitesi hesaplama yöntemleri aşağıdaki gibidir 
(her iki standartta da sürekli hal (steady-state) için hesaplama yöntemi verilmiştir.);

EN13779:

ASHRAE 62.1;
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3. Egzoz Atış ile Taze Hava Emiş Noktaları Arasındaki Mesafeler

Aşağıda ASHRAE 62.1'de yer alan, içerdiği kirleticilere göre egzoz havası kalitesi sınıflarının tanımları ve örnek 
kirli hava sınıflandırma tablosu yer almaktadır;

Bu tanımlamalara göre egzoz atış noktaları arasındaki mesafeler ASHRAE 62.1'de aşağıdaki gibi tariflenmiştir;
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EN13779'da yer alan benzer bir egzoz havası kirlilik sınıflandırması ve örnekleri aşağıdaki tabloda görülebilir;

ASHRAE 62.1'den farklı olarak, EN13779'da havanın kirlilik sınıfından bağımsız olarak, genel olarak egzoz ve 
taze hava emiş noktaları arasında 8m mesafe bulundurulması tavsiye edilir. Daha detaylı planlama için standartta 
yer alan grafiklerden yararlanılabilir.

Bunun dışında hem ASHRAE 62.1'de hem de alış ve atış noktalarının bulundukları kotlara göre, aralarında bu-
lunması gereken mesafelerle ilgili pekçok tablo ve grafik yer almaktadır.

Taze hava emişleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken ve iki standartta farklı tanımlanan bir diğer konu da, taze 
hava ve egzoz panjurlarındaki hava hızlarıdır.

Taze hava emişinde EN13779 emilen havanın kuru kalması kriterini gözönünde tutarak "açıklıkta 2 m/s" hız 
olması gerektiğini tariflerken, ASHRAE 62.1 "alın hızı" olarak 2,5 m/s tariflemektedir.

Tanım farkları gözönüne alındığında, ASHRAE 62.1'de verilen hızın, %70 temiz açıklığa sahip bir taze hava 
panjurunda yaklaşık 3,8 m/s gibi, EN13779'da tariflenenin neredeyse iki katı bir hıza karşılık geldiğine dikkat 
edilmelidir.

Buna karşın ASHRAE 62.1 detaylı olarak taze hava emiş panjurlarının, hava ile birlikte su taneciklerinin sürük-
lenmesini engellemek için sahip olması gereken özel yapısını ve limit değerleri detaylı olarak tariflemektedir. 

Egzoz atış panjurları ile ilgili olarak ise, EN13779'da 1800m3/h veya altındaki egzozlar için panjurdaki hızın 
5m/s'nin altına inmemesi şartı ile egzoz ve taze hava emiş noktaları arasındaki mesafelerin 2 m'ye kadar inmesine 
izin verildiği bilgisi yer almaktadır.

4. Filtreler

Her iki ekolde de gerek ekipmanları korumak, gerekse iç ortam hava kalitesini artırmak için taze havanın filtre-
lenerek binaya alınması tavsiye edilmektedir.

EN13779 taze hava emişlerinde IDA-1 ve IDA-2 hava kalitesi için en az F5 ve F7 filtre kullanılmasını tanımlarken 



44 HVAC Sistem Seçimi TTMD 2016 Çalıştayı

(F7+F9 kullanılmasının tercih edilmesini tavsiye eder), dönüş havası için ise ayrıca bir F5 filtre tarifler. Tek kade-
meli filtrasyon yapılması halinde en az F7 filtre kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca ısı geri kazanım 
hücreleri kullanılacaksa, bunları korumak için en az F6 filtre kullanılması gerektiği belirtilmektedir.

ASHRAE 62.1'de ise, tüm taze hava cihazları için (depo, yükleme alanı vb.istisnalar hariç olmak üzere) iki kade-
meli filtrasyon zorunlu tutulmaktadır. İlk kademenin MERV-6 (G4) veya daha iyi, ikinci kademenin ise Merv-1 
(F6) veya daha iyi olması gerektiği tariflenmiştir.

5. Sigara İçilen Alanlar İçin Özel Önlemler

Her ne kadar ülkemizde halka açık kapalı mekanlarda sigara içmek yasak olsa da, yurtdışı projelerinde veya 
müşterilerin özel taleplerine göre sigara içilen mekanlar oluşturulması istendiğinde referans olması için ilgili 
standartların yaklaşımları irdelenmiştir. 

Güncel ASHRAE 62.1 versiyonları sigara içilen veya sigara içilen alan ile fiziksel olarak ayrılmamış mahallerdeki 
hava kalitesini kapsam dışı bırakmaktadır. 2007'ye kadar olan versiyonlar ise, sigara içilen alanlara daha fazla 
taze hava sağlanması gerektiğini ifade etmekle birlikte, sayısal değer vermekten kaçınmıştır.

EN15251'de ise, yukarıda " İnsan yoğunluğu ve birim taze hava miktarı" başlığı altında görülebilecek olan Tablo-
B.2'nin son sütununda verilen birim alan başına taze hava miktarları dikkate alınmalıdır. Bu değerler her ne kadarı 
birim alan bazında verilmiş olsa da, aslına insan yoğunluğu da dikkate alınarak verildiği anlaşılmaktadır. Diğer 
taraftan bu tabloda yer alan taze hava miktarlarının, mahaldeki insanların %20'sinin saatte 1,2 adet sigara içtiği 
kabulü ile sağlık değil, konfor koşullarına göre belirlendiği ifade edilmektedir. Daha yoğun sigara içilen alanlar 
için taze hava değeri artırılmalıdır.

6. Nem Oranı ve Kontrolü

Havalandırma yapılan mahallerdeki nem oranı ile ilgili olarak, EN13779'da kış için en az 6 g/kg (Ör: 22C/%40) 
ve yaz için de en fazla 12 g/kg (Ör: 26C/%60) mutlak neme izin verilmesi tavsiye edilmektedir.

Binanın ve sistemin hijyeni ve bakteri veya küf üremesini engellemek açısından, nem oranının istisnai hava şart-
ları oluştuğu zamanlarda kısa süreli olarak %90'ın üzerine ve 3 gün ortalamasında hiçbir yerde %80'in üzerine 
çıkmasına izin verilmemesi gerektiği belirtilmektedir.

EN13779'un daha detaylı bilgi için refere ettiği EN15251'de ise ayrıca kış aylarında nem oranının %15~20'nin 
altına düşmesinin nefes yollarında rahatsızlık ve gözde kurumaya sebep olacağından, engellenmesi gerektiği 
belirtilmektedir. 

EN13779'da yer alan, nem alma veya nemlendirme sistemi tesis edilmiş mahaller için geçerli olan bağıl nem 
aralıklarını gösterir tablo aşağıdaki gibidir;

ASHRAE 62.1'e bakıldığında ise insan bulunan alanlarda bağıl nem oranının %65 ile sınırlanması gerektiğini 
belirtmekle yetindiği görülebilir.



HVAC Sistem Seçimi TTMD 2016 Çalıştayı 45

7. VRF Sisteminde Soğutucu Gaz Kaçağının Havalandırılması

VRF Sistemleri ABD ve aynı kodları kabul eden ülkelerde, ülkemizde yaygın olmamakla birlikte, ASHRAE Standard 
15-2011 - Soğutucu sistemlerde emniyet standartlarına (Safety Standard for Refrigeration Systems) uygun olmalıdır. 

ASHRAE Standard 15-2011 tasarımcılara soğutucu sistemlerin nasıl emniyetli bir şekilde planlanacağını, insan 
yaşam mahallerinde ne tipte soğutucu akışkan kullanılacağı ve izin verilen soğutucu miktarları belirler.

Küçük mahallerde soğutucu akışkan kacağı O2 yetersizliği yaratabilmektedir. Dolayısı insan can güvenliği açı-
sından risklidir. Bu sebeple etkin bir Gaz Kaçağı ve Gaz Birikiminin Kontrolü planlaması gerekmektedir.

Genelde tercih edilen R410a soğutucu gazı güvenli, zehirsiz, yanıcı değildir. Ancak, havada fazla miktarda bu-
lunması, oksijen yetersizliğinden boğulmaya neden olabilir.

ASHRAE Standard 15-2011’e göre 100 ft2 (9,3 m2) alana sahip bir odada en fazla 30 lbs (13,6 kg) soğutucu gaz 
kaçabilme olasılığı ile sınırlamak gereklidir.

Multi sistemlerde gaz birikim sınırı 0,3 kg/m3 olarak kabul edilebilir.

Minimum oda hacmi için standartlar aşağıdaki gibidir: 

(Kaynak Alarko Carrier Teknik Bülten Kasım 2006 - Sayı 17- sayfa 14) 

1. Bölmesiz oda (gölgelenmiş alan)

2.Soğutucu gaz kaçağının havalandırılması için cihazların olduğu oda ile yanındaki oda arasında bir açıklık 
olmalıdır. (Kapısız açıklık veya kapının üst ya da alt kısmında döşeme alanının %15 veya daha fazla bir açıklık).

3. Bölümlenmiş ve dahili soğutucu borulaması yapılmış bir odanın her bölümüne bir klima yerleştirilmişse en 
küçük odanın havalandırma koşulları incelenir. En küçük odaya gaz kaçak dedektörü ile donatılmış mekanik bir 
havalandırma sistemi yerleştirilirse, havalandırma yapılmayan küçük oda incelenir.
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Minimum oda döşeme alanının soğutucu miktarı ile ilişkisi yaklaşık olarak aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 
(Tavan yüksekliği 2,70 m)

8. Sonuç

Bu çalışmada farklı ekollerden gelen Avrupa ve Amerikan standarlarına göre tasarım kriterleri karşılaştırılmıştır.

Amerikan standartları daha detaylı olmakla birlikte, insanların memnuniyeti için gerekli taze hava debisini Avrupa 
standartlarına göre daha düşük öngörmektedir. 

Ancak insansız (unoccupied) alanlar ve konutlarda, egzoz debisi değerleri Amerikan standartlarında Avrupa 
normlarına göre daha yüksek değerler tariflenmektedir.

Havalandırma tasarım kriterleri ile enerji maliyetleri direkt bağlantılı olduğundan, tasarımcılar optimum çözümü 
üretmek adına, farklı standartlar arasında bina bazlı çözümlere gitmesi gerekmektedir.

Genel havalandırma kriterleri dışında kalmakla birlikte, bu çalışmada yer verilen soğutucu akışkan kaçak kont-
rolü konusu, ülkemizde hem yeni binalar hem de renovasyonlarda yoğun olarak tercih edilen VRF sisteminin 
tasarımında dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur.

TARTIŞMA VE KATKILAR

Metin Duruk: Hepimiz taze hava diyoruz, dışarıdaki taze havaya ne kadar taze hava diyoruz? Bu nokta herhangi 
bir şekilde standartlarda tanımlı mı?

Devrim Atalay: ASHRAE 62.1’de hava kalitesi olarak dışarıdaki havanın sadece Amerika kıtası için hangi böl-
gede olduğuna dair bazı bilgiler var. Fakat diğer ülkeler için yok. Ama Avrupa standartlarında şehir içi ve şehir 
dışı diye tabir var. Ama rakamsal bir değer yok.

Abdullah Bilgin: Peki şehir içi, şehir dışı tanımlarının iç hava taze hava miktarları üzerindeki değişimi söz ko-
nusu mu, yoksa bir ayrım yok mu?

Devrim Atalay: Söz konusu endüstriyel yapılara yakın veya şehir içinde taze hava debisinden ziyade filtreler ile 
ilgili sınırlama var Avrupa standardında.

Bahri Türkmen: Tabi bu çalıştayın konusu sistem seçimleri. Burada da görüyoruz; bir Avrupa standartları var, 
bir de Amerikan standartları. O zaman bir tasarımcı olarak, uygulamacı olarak hangisini seçmeliyiz hangisine 
karar vermeliyiz? Bence Türkiye’nin kendi standartları ve normları olması gerekiyor, yoksa tasarımcı olarak ben 
ASHRAE standartlarına göre projeyi projelendirdim dediğiniz zaman kimse buna itiraz edemiyor. Amerika’da 
uygulanan bir sistem. Bir başka meslektaşımız Avrupa standartlarına göre yaptığını söylediği zaman, o da kabul 
görüyor ama işin acı tarafı bana göre Türk standartları ve normlarının olmaması. Dolayısıyla, TTMD olarak diğer 
alanlarda olduğu gibi burada da, bu konuda da çalışmalarımızı devam ettirmeliyiz diye düşünüyorum.
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Erdinç Boz: Bu 62.1’de özellikle bir “ventilation efficiency” diye bir olay var. Aslında o kitabın en önemli konu-
larından bir tanesi, o konuyla ilgili bir şeyler söyler misin?

Devrim Atalay: Şimdi ventilation efficiency’yi biz inceledik. Bu havalandırmanın verimli şekilde yapılmasıyla 
ilgili. Yine dediğim gibi biraz daha böyle Amerikanvari olması, açıkçası enerji tüketimini biraz kenarda tutmasından 
dolayı ben Avrupa standartlarını daha rahat kullanılabilir gördüm. Kendi adıma söylüyorum. Rahat kullanılabilir 
bulmadım ben 62.1’in “ventilation efficiency” kısmını.

Abdullah Bilgin: Erdinç başkanım şöyle mi diyorsunuz yani, olabildiğince etkin kazanım, geri kazanım yapıl-
dığında taze hava miktarı biraz artırılabilir gibi bir şey mi denilen?

Erdinç Boz: Hayır alakası yok, ventilation efficiency farklı bir olay. Hava dağılımının içeride çok efektif olarak 
dağıtılmasıyla ilgili bayağı fazla bir anlatım var. Onunla ilgili acaba bir şey söyler mi diye sordum. 

Devrim Atalay: Kenarda bıraktım o konuyu, neden, çünkü direkt menfez seçimlerine gireceği için biraz daha 
konu dağılacağından dolayı standart karşılaştırmasına katamıyoruz bunu. 

Aziz Erdoğan: 62.1 standardı her 3 yılda bir yenileniyor Amerikalılar tarafından. İlk değerlerini bir sonraki  
3 yılda daha düşürerek gitti 2004-2007-2010 yıllarında. Bu hasta bina sendromlarına sebebiyet verdiğini fark ettikten 
sonra biraz frene basıp geri döndüler. Değerleri azıcık daha yükseltmeye başladılar ama şu an biz bir konferans 
salonundayız. 2013 standardı, kişi başına 2,5 litre/s’den bahsediyor yani kişi başına 9 m3/saat. Şunu vurgulamak 
istiyorum, standart dediğimiz şey aslnda bize bir minimum değer, set çekiyor. Bunun altına düşersen eğer sen, 
standart dışı kalıyorsun ama bunun üstünde olmak tamamen tasarımcının projeyi gerçekleştirdiği ülkenin insanının 
temizliği vs. diye bir sürü fonksiyonla gidiyor. Onun için hani bizde maalesef büyüklerimiz belki değil ama daha 
yeni jenerasyon arkadaşlar, standart deyince o değerin Demokles’in kılıcı gibi alınması gerektiği gibi bir imaj var, 
öyle değil? 9 m3/saat diyorsa ben buraya bu konferans salonuna 9 m3/saat almıyorum kişi başına. Ben Devrim 
bey’e ufak bir şey soracağım: Unoccupied ve kişi başına diye iki tane taze hava tanımlıyor. Bunları sistemi çok 
otomasyonlu vs. çözmezse hani mekân da gerçekten occupied mı unoccupied mı belli değilse her ikisini de üst 
üste alarak mı görmek lazım? Standardın bu konuda bir tavsiyesi var mı? Bir de Metin Bey’in söylediğiyle ilişkili 
bir şey söyleyeyim. Standart taze havanın 400-700 ppm arasında olduğunu kabul ediliyor aslında ama odaya bir 
sistem kurduğunuzda alacağınız taze havanın ilk emildiği noktaya havanın kirlilik seviyesini ölçen bir cihaz koyup 
okunacak ppm değerinden sonra onların ufak tefek otomasyonla düzeltilmesine imkan veriyor. 

Gökhan Ünlü: Burada Erdinç başkanın söylediğine bir ilâve yapmak istiyorum. Yaklaşık 9 m3/saat dedik konferans 
salonlarında. Havalandırma etkinliğine baktığımız zaman yanlış hatırlamıyorsam 62.1’de tavandan üflediğimiz 
ve tavandan emiş yaptığımız sistemlerde havalandırma etkinliği %80’ler civarındaydı. Dolayısıyla bunu 0,80’e 
bölerek bir zamlandırmak lazım bu bir. İkincisi yine LEED1 işin içine girerse eğer; yani bir konfor seviyesinin 
arandığı ve bir enerji seviyesinin arandığı mutlu bina, hasta olmayan bina seviyesi işin içine girerse, orada bir 
“increased ventilation” dediğimiz bir kredi var. Orada da bir %30 artırım istiyor. Bunların ikisini birden devreye 
soktuğunuz zaman aslında ASHRAE’nin verdiği değerleri sanki 1,5’la çarpmış gibi. Yani tavandan üflemeli, 
tavandan emişli sistemlerde minimum bir LEED seviyesini yakalamak istiyorsak, sanki ASHRAE’nin verdiği 
değerleri 1,5’la çarpmış gibi oluyoruz. Sanki bu zamanda biraz daha bu EN’nin verdiği değerlere yaklaşıyoruz 
gibi bir durum var. Bunu eklemek istedim.

Güniz Gacaner: Bu mahallerdeki taze hava miktarlarının belirlenmesinde ve dağıtımında, ortamdaki insanların 
fizyolojik yapısı, binada kullanılan malzemelerin yapısı, kaplamaların yapısı etkili oluyor diye düşünüyorum 
ben. Bu taze havayı tabiî ki değişken debili yani inverterli sistemlerle verip ortamdaki hava kalitesini de kontrol 
ederek belki bir sabit değer değil de değişen bir oranda bir değerle ortamın hava kalitesine vermek gerekir diye 
düşünüyorum. Bu konuyla ilgili bir şey var mı, illa bir sabit değer mi olmak zorunda yoksa işte ortamın hava ka-
litesine bağlı olarak hava debisinin de değişken mi olması gerekliliği önemli diye düşünüyorum, siz ne dersiniz?

Devrim Atalay: Demin bahsettiğim gibi talep kontrollü bir hava debisi belirlenmesi Avrupa normlarında belir-
tilmiş. Amerikan normları zaten LEED sertifikasyonunda da direkt baz aldığı bir VAV sistem, değişken debili 
sistem. Ama ben orada biraz önce Erdinç Bey’in söylediği gibi söylüyorum, VAV sistemini biz çok fazla tercih 
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edemiyoruz, çünkü mimari ihtiyaçları çok fazla. Dolayısıyla biz biraz daha farklı bir gezegendeyiz. Farklı kıtalarda 
değiliz, farklı gezegendeyiz. Sorunuzun ilk kısmıyla ilgili olarak da cevap vermek isterim. Clo değerleri, yani ağır 
kıyafetle veya daha ince kıyafetle oturarak çalışarak gibi sınıfları burada tanımlamadık. Burada tamamen birebir 
iki standardın, iki farklı ekolün kriter bazında değerlendirmesini yaptık. Tabiî ki bu konuları açarsak, değişken 
debili sistemlerin daha verimli olacağını ve enerji maliyeti açısından da daha ekonomik olacağı kesin. Sizin 
sorunuz, iç hava kalitesi sensörü üzerineydi. Tabiî ki belli değerler var. Anlık ölçümler veya belli uzun süredeki 
ölçüm. Ama sensörlerin kalibrasyonu olsun veya veriyi nereden aldığı olsun, demin dediğiniz gibi, çok farklı 
değişkenler olabiliyor. Ama hepsi yine geldiğimiz nokta tek doğru olmadığı ve kültürel olarak bile olsa , ki bu da 
önemli, çünkü Amerikan standartları çok daha düşük sıcaklıkta tarif edilirken, 20 dereceler hedeflenirken, biz 
yazın 25-26°C’leri konuşuyoruz, çünkü terlediğimizi hissediyoruz diyor Amerikalı 22-23°C’de.. yaz şartlarında.

Dolayısıyla bence değişken debi her şeyin aslında anahtarı, değişken debi olduğu zaman ihtiyaca göre biz konfor 
sağlayabiliriz. Ama burada eğer Amerikan standartlarına göre ilerlersek, şu anda bizim çok rahatsız olmamız lazım. 
Yaklaşık 4-5 saattir bu salon kullanılıyor ve 9 m3/saat kişi başı minimum değer bile çok çok az bir değer aslında. 

Şimdi burada değinmeden yumuşak geçiş yapmak istediğim bir nokta daha var. Farkındaysanız hep havayı ko-
nuşuyoruz ama sistemlerin, bir dergide okudum, şu anda HVAC sistemlerinin %40’ı VRF sistemlerle çözülüyor 
diye. Turgay Bey (Yay) siz bundan çok memnunsunuz sanırım. 

Turgay Yay: Ben rahatsız değilim. Ben öncelikle mühendisim, hocam da burada. Nilüfer Hoca yetiştirdi beni, 
bu sektörde olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye şu bakımdan şanslı; bu işin üstadı bir markayla bu işe girildi. 
Yine bu işe emek vermiş bir mühendislik firması bu işi başlattı ve iyi yerlere geldi diye bakıyorum. O anlamda 
gururluyum.

Abdullah Bilgin: Şimdi burada tabi genellikle taze havayı konuştuk. Hangi sistemi yaparsanız yapın, taze hava 
miktarını sağlamak zorundayız, bu tamamen bunun dışında sizin söylediğiniz gibi taze hava sağlanamaz veya 
sağlanabilir. Şimdi şu var; bu salon 500 kişilik, buraya bir pik değer belirledik ve tasarımı yaptık ama bu her zaman 
500 kişiyle toplantı olmayacak. Bunun için mutlaka ve mutlaka değişken debili veya en azından değişken debili 
bir sistem yapamıyorsak bile değişken taze havalı iç hava kalite kontrollü karışım hava damperi kullandığınız 
sistemler artık sıradan çözümler oldu. Bir şey hatırlatmak isterim; geçen sene İSİB çalıştayında ekonomik sunum 
yapıldı, konu ekonomiydi. 3 ülkeden rakam not alıp sordum. 3 ülkeden biri A.B.D., biri Çin , biri Hindistan’dı. O 
rakamları ülkelere böldüğümde 1 Amerikalı eşittir, 48 Çinli, 1 Amerikalı eşittir 60 Hintli gibi rakam çıkıyordu. 
Buradan nereye gideriz, yarın bir gün bir Hintli veya Çinlinin ekonomik seviyesi Amerika’nın %30’una geldiğinde 
dünyanın hali ne olur bu bir. İkincisi param var ben istediğim kadar enerji kullanırım ben zenginim düşüncesi de 
nereye kadar doğru bunları tartışmak lazım.

1 LEED: Leadership in Energy and Environmental Design
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ASHRAE 90.1 2010 - Appendix G’ye göre Referans Bina Tanımı ve Mekanik 
Sistem Seçimi

Alpay Akgüç

Avrupa Birliği’nde, binaların enerji performansını değerlendirmek, sertifikalandırmak ve bu yolla enerji verimli-
liğini arttırmak amacıyla 2002 tarihli “Binalarda Enerji Performansı Direktifi” (Energy Performance of Buildings 
Directive - EPBD) yayınlanmıştır [1]. AB yasaları uyum sürecinde Türkiye’de de, 2008 yılında EPBD kapsamında 
“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” yayınlanmış ve bu yönetmelik ile tüm binalara BEP-TR hesaplama 
yöntemi kullanılarak enerji kimlik belgesi verilmesi zorunlu olmuştur [2,3]. Türkiye’deki bu süreç içerisinde AB 
ülkelerinde yeni gelişmeler yaşanmış ve EPBD’nin güncellenmesiyle 2010 yılında yürürlüğe giren yeni direktif 
(EPBD-Recast) kapsamında “maliyet optimum enerji verimliliği” kavramı ortaya konulmuştur. Bu revize direktif 
ile tüm Avrupa ülkelerine binalarda maliyet optimum enerji verimliliği seviyelerini hesaplama zorunluluğu geti-
rilmiştir [4]. Bu hesaplamaların, Ocak 2012’de Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan yönetmelikteki çerçeve 
yönteme uygun olarak geliştirilen ulusal yöntem kullanılarak yapılması gerekmektedir. Ayrıca, mevcut bina stoğu 
dikkate alındığında, binalarda maliyet optimum enerji verimliliği seviyesi hesabının her bir bina için ayrı ayrı 
yapılamayacağı açıktır. Bu nedenle, ilk aşama olarak bina stoğunu en iyi şekilde temsil edecek referans binaların 
belirlenmesi ve bu binalar üzerinde yapılan analizlerle genis ölçekte kararlar alınması beklenmektedir. Bu amaç-
la, hem mevcut hem de yeni yapılacak binaları en iyi düzeyde temsil edebilecek referans binaların belirlenmesi 
EPBD-Recast 2010’un da öngördüğü gibi zorunlu olmuştur [5].

İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 2013 yılında doktora öğrencilerinden oluşan bir çalışma grubu ile proje yürütücü-
lüğünü Prof. Dr. Zerrin Yılmaz’ın üstlenmiş olduğu “Binalarda Maliyet Optimum Enerji Verimliliği Seviyesi 
için Türkiye Koşullarına Uygun Yöntemin ve Referans Binaların Belirlenmesi” adında TÜBİTAK destekli bir 
araştırma projesi başlatılmıştır. İki yıl süren bu araştırma projesi ile konut binalarının maliyet optimum enerji 
verimliliği düzeylerinin hesaplanmasında kullanılabilecek ulusal yöntem için mevzuata aktarılabilir bir çerçeve 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Revize edilen AB direktifine uygun olarak geliştirilmiş olan bu yöntem kapsamın-
da özellikle Türkiye için referans bina tanımlarının ve tanımlama yönteminin oluşturulması araştırmanın temel 
amaçları arasındadır. Araştırma projesinde, referans bina belirleme yöntemi, bu alanda önceliğe sahip olan konut 
binalarında uygulanmış ve böylece bu araştırmada izlenen ve ulusal düzeyde diğer binalar için izlenmesi gereken 
yöntem de geliştirilmiştir. Maliyet optimum enerji verimliliği seviyelerinin belirlenmesinde kullanılacak yöntem, 
referans binaların belirlenmesinin ardından çeşitli enerji verimliliği tedbirleri için enerji performansı analizleri 
ile maliyet analizlerinin karşılaştırılmasını ve böylece optimum değerlerin elde edilmesini gerektirmektedir. Bu 
bağlamda proje kapsamında geliştirilen yöntemin ülke kaynaklarını ve ülkenin ekonomik çıkarlarını gözetmesi 
ve gerçekleştirilen analizlerle desteklenmesi planlanmıştır [6].

Ancak ülkemizde binaların enerji verimlilik seviyelerinin arttırılmasına yönelik olarak yapılan bu tip çalışmalar 
oldukça yetersizdir. Sonuç olarak Türkiye’deki iklim bölgeleri dikkate alınarak tasarımı yapılacak binaların tüm 
mimari ve mekanik sistem özellikleri için standart olması adına Türkiye’deki tüm konutları ve ticari binaları 
temsil eden referans binalar için geliştirilmiş ulusal bir standart henüz bulunmamaktadır. Gerek Türkiye’deki 
binaların tasarım özelliklerinin birçoğunu standardize olmuş verilerle belirlemek gerekse LEED ve BREEAM 
gibi gönüllü bina sertifikasyon sistemlerinde tasarlanan/önerilen binanın enerji performansını hesap etmek için 
uluslararası standartlardan faydalanmaktayız. Bu standartlardan biri de bir Amerikan standardı olan ASHRAE 
90.1’dir. Günümüzdeki en güncel sürümü ASHRAE 90.1 2010 olup SI ve IP basımları mevcuttur. 
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Şekil 1. ASHRAE 90.1 2010

Bu standartta kısaca, binanın bulunduğu iklim bölgesine göre bina kabuğuna ait fiziksel ve termofiziksel özellikler, 
aydınlatma güçleri, ekipman güçleri, ısıtma-soğutma-havalandırma yapan mekanik sistemlerin boyutlandırılması 
dair kıstaslar, sistem verimlilikleri ve sıhhi sıcak su için gerekli standartlardan bahsedilmektedir. Bu standartlar 
tasarlanmak istenen tüm yüksek katlı konut ve ticari binalar için bir referans olup aynı zamanda binaların mimari 
ve mekanik tasarımları için asgari gereklilikleri ve bina tasarım parametrelerini içermektedir. Bu standarttaki 
referans değerler dikkate alınarak tasarlanan binalara referans bina adı verilmektedir. Tasarımcılar bu standarttaki 
referans tasarım paremetrelerinden daha verimli parametreler kullanarak referans binadan daha enerji verimli 
bir bina tasarlayabilirler.

Özellikle son yıllarda LEED ve BREEAM gibi önde gelen gönüllü bina enerji sertifikasyon sistemleri ile bir 
hayli öne çıkan bina enerji performansı kavramı aynı zamanda referans bina tanımının da altını çizmiştir. Bu 
sertifikasyon sistemlerinden binanın enerji performansını iyileştirmek yoluyla ile kredi alabilmek için öncelikle 
“proposed building” yani önerilen/tasarlanan bina ile ASHRAE 90.1 - Appendix G’de tanımlanmış olan “baseli-
ne building” yani referans bina, detaylı dinamik enerji simülasyonu yapan modelleme programları (EnergyPlus, 
DesignBuilder, TRNSYS, IES, eQuest,…) kullanılarak mimari, mekanik ve bina kontrol sistemleri ile modellenir.

Şekil 2. DesignBuilder kullanılarak modellenmiş İstanbul Küçükçekmece Belediyesi binası
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Sonrasında her iki bina da bulunduğu bölgenin iklimsel verileri altında yıllık olarak (8,760 saat için) simüle edilir. 
Bu şekilde her iki binanın da mimari ve mekanik sistemlerinin kullanıcı, aydınlatma ve iç ekipman yükleri de 
dikkate alınarak iklimsel etkiler altındaki davranışı analiz edilmiş olur. Analizler neticesinde her iki binanın da 
yıllık tüketim sonuçları karşılaştırılır ve aşağıda verilen eşitliğe göre önerilen binanın referans binaya göre ne 
kadar enerji verimli olduğu hesap edilir. Bu hesaplama sonucu çıkacak olan yüzdesel orana göre binanın alacağı 
kredi belirlenir.

İyileştirme Yüzdesi = 100 x
(Referans Bina Enerji Performansı - Önerilen Bina Enerji Performansı)

Referans Bina Enerji Performansı

Eşitlik 1. ASHRAE 90.1 2010 - Appendix G’ye göre önerilen binanın iyileştirme yüzdesini hesaplamak için ge-
rekli eşitlik.

2016’da Antalya’da düzenlenen TTMD konferansının genel konusu binalarda mekanik sistem seçimi olduğu için 
bu yayında ASHRAE 90.1 2010 - Appendix G’ye göre referans bina mekanik sistem seçiminde dikkat edilmesi 
gereken hususlar ele alınmıştır.

ASHRAE 90.1 2010 - Appendix G’ye göre referans binaların mekanik sistemi önerilen binanın kat sayısı, toplam 
alanı ve ısıtma sisteminin kullandığı enerji kaynağına göre belirlenir. Bu seçim Tablo G3.1.1A kullanılarak yapılır.

Tablo 1. Referans bina mekanik sistem (HVAC) tipleri [7]

 

Buna göre, konut tipi binalar (yüksek katlı konutlar, yurtlar, oteller,…) için eğer önerilen binanın ısıtma sistemi 
kaynak olarak fosil, hibrid ya da bölgesel ısıtma kullanıyorsa Sistem 1, eğer elektrik ya da başka bir enerji kaynağı 
kullanıyorsa Sistem 2 seçilir. Ticari binalar içinse önerilen binanın ısıtma sisteminin enerji kaynağının türü ile 
birlikte binanın toplam kat sayısı ve alanı dikkate alınır. Ticari binalar için ısıtmada kullanılan enerji kaynağı 
türünün yanı sıra eğer bina 3 katlı ya da daha az kat sayısına sahipse ve toplam alanı 2,300 m2’den küçükse Sistem 
3 ya da 4 seçilir. Eğer bina 4 ya da 5 katlı olup toplam alanı 2,300 m2’den küçükse ya da bina 5 katlı ya da kat 
sayısı 5 kattan daha az ise ve toplam alanı 2,300 m2 ile 14,000 m2 arasında değişiyorsa Sistem 5 ya da 6 seçilir. 
Eğer bina kat sayısı 5 kattan daha yüksek ya da bina toplam alanı 14,000 m2’den daha büyükse Sistem 7 ya da 8 
seçilir. Son olarak da sadece ısıtılan ve depo amaçlı kullanılan binalar ya da zonlar için Sistem 9 ya da 10 seçilir.

Bu sistemlerin tanımları ve açıklamaları biraz daha geniş olarak Tablo G3.1.1B’de yapılmaktadır. Buna göre;

Sistem 1, paket tip klima olup soğutma için DX (direkt genleşmeli), ısıtma için sulu serpantin kullanan sabit fan 
debili bir sistemdir.

Sistem 2 ise, paket tip ısı pompası olup soğutma için DX, ısıtma için elektrikli serpantin kullanan sabit fan debili 
bir sistemdir. 
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Sistem 3, tavana monte edilen paket tipi klima olup soğutma için DX (direkt genleşmeli), ısıtma için sulu serpantin 
kullanan sabit fan debili bir sistemdir. 

Sistem 4, tavana monte edilen paket tip ısı pompası olup soğutma için DX, ısıtma için elektrikli serpantin kullanan 
sabit fan debili bir sistemdir. 

Sistem 5 ve 7, VAV (değişken hava debili) yeniden ısıtmalı sistemlerdir. Bu sistemlerde sulu serpantin kullanılarak 
ısıtma yapılmaktadır; ancak Sistem 5’de DX serpantin kullanılarak soğutma yapılırken Sistem 7’de soğutma sulu 
serpantin kullanılarak yapılır. 

Sistem 6 ve 8, paralel fan destekli VAV yeniden ısıtmalı sistemlerdir. Bu sistemlerde elektrikli serpantin kullanı-
larak ısıtma yapılmaktadır; ancak Sistem 6’da DX serpantin kullanılarak soğutma yapılırken Sistem 8’de soğutma 
sulu serpantin kullanılarak yapılır. 

Sistem 9 ve 10 sadece ısıtma ve havalandırma özelliğine sahip sabit debili sistemler olup Sistem 9 enerji kaynağı 
olarak fosil yakıt, Sistem 10 ise elektrik kullanmaktadır.

Tablo 2. Referans bina mekanik sistem (HVAC) tiplerinin tanımları [7]

Sistemlerin kapasiteleri, saatlik iklim verisinde yer alan ısıtma ve soğutma pik günleri için belirlenmiş kuru ter-
mometre, yaş termometre, nemlilik, rüzgâr hızı gibi iklimsel veriler dikkate alınarak belirlenir. 

Ayrıca referans bina için seçilen tüm sistemlerde, belirlenmiş yüzdesel oranlara göre kapasite artırımı yapılması 
şartı bulunmaktadır. Bu oranlar, soğutma sistemleri için %15 ısıtma sistemleri için %25’dir

Referans bina için mekanik sistem seçiminin ardından sistemin tipine göre 6.8.1 A-B-C-D-E-F-G-H tabloları 
kullanılarak sistemlerin kapasite aralıklarına göre belirlenmiş minimum verimlilik değerleri seçilir. 

Bu standartta tesisat sektöründe çalışan meslektaşlarımız tarafından daha önce pek duyulmamış olan “unmet load 
hours” yani zonlar için belirlenmiş set sıcaklıkların karşılanamadığı saatler kavramından bahsedilmektedir. Seçilen 
sistemler yıl boyunca binayı koşullandırmak için hizmet verirken kapasite yetersizliği nedeniyle bazı saatler hiz-
met verilen bir ya da birden fazla zon için istenilen ısıtma ya da soğutma set sıcaklık değerleri sağlanamayabilir. 
Bu standartta hem önerilen hem de referans binadaki tüm zonlar için set sıcaklıkların sağlanamadığı saatlerin 
toplamının yıl boyunca (8760 saat) 300 saati aşmaması istenmektedir. Simülasyon neticesinde referans binadaki 
set sıcaklıkların sağlanamadığı saatlerin toplamı 300 saatin üzerindeyse bu saatlerin 300’ün altına düşürülebilmesi 
için sistemlerde kapasite artırımı yapılabilecektir.
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Önerilen binadaki mekanik sistemler ile ön ısıtma ve ön soğutma yapılıyorsa referans binadaki sistemler de ön 
ısıtmalı ve ön soğutmalı seçilmelidir. Yapılan ön ısıtma ve soğutma, önerilen binada ne şekilde kontrol ediliyorsa 
referans binada da aynı şekilde kontrol edilmelidir.

Üfleme ve dönüş yapan fanlar binanın kullanıldığı saatlerde sürekli çalışmalıdır. Binanın kullanılmadığı saatlerde 
ısıtma ve soğutma yüklerinin karşılanabilmesi için “cycle” yani çevrim modunda çalışmaya devam etmelidir. Eğer 
üfleme fanı çevrim modunda çalışacak şekilde modellenirse fanın enerjisi sistemin enerji verimliliği seviyesine 
dahil edilir, fanın enerjisi ayrıca modellenmemelidir. Üfleme, dönüş ve/veya egzoz yapan fanlar sağlık ve güvenlik 
sebebiyle minimum havalandırma gerekliliğini sağlamak için binanın kullanılmadığı saatlerde çalışmaya devam 
etmelidir.

Minimum taze hava oranları hem önerilen hem de referans bina tasarımı için aynı oranlarda alınmalıdır. Standartta 
yer alan, bu oranların değişebileceği istisnai durumlara dikkat edilmelidir.

Referans bina mekanik sistemlerine (Sistem 1,2,9 ve 10 hariç) binanın bulunduğu iklim bölgesi dikkate alınarak 
ekonomizör konulması gerekliliği mevcuttur. Aşağıda gösterilen Tablo G3.1.2.6A dikkate alınarak hangi iklim 
bölgesine göre sisteme ekonomizör konulacağı belirlenir. Aynı zamanda bu tabloda yine iklim bölgesi dikkate 
alınarak ekonomizörün kapatılması gereken dış havaya bağlı üst sıcaklık limitleri verilmektedir. Böylece dış hava 
aşağıda verilen sıcaklığa geldiğinde ekonomizör kapanacaktır.

Tablo 3. Mekanik sistem tipine ve binanın bulunduğu iklim bölgesine göre ekonomizör kullanımı [7]

Sistemin tasarım üfleme debisi, zon set sıcaklığı ile sistemin üfleme sıcaklığı arasındaki 11 °C sıcaklık farkına 
göre belirlenmelidir. Eğer gerçek bina sisteminde dönüş fanı var ise referans binada sisteminde de dönüş fanı 
modellenmelidir. Bu fanın debisi ya minimum taze hava debisinden daha küçük olmalı ya da üfleme fan debisi-
nin %90’ı kadar olmalıdır. Dönüş fan debisi seçimi, bu iki seçenekten hangisi daha büyük ise o seçilerek yapılır. 
Laboratuvar alanları, Sistem 9 ve 10 için verilen istisnai durumlara dikkat edilmelidir.

Referans bina mekanik sistem tasarımının önemli konularından biri de sisteme ait fanların güçlerinin hesaplan-
masıdır. Tüm referans bina sistemleri için fan güçleri şu şekilde hesap edilir.

Sistem 1 ve 2 için,

Pfan = CFMs x 0.3

Sistem 3 ve 8 için,

Pfan = input kW x 746/Fan Motor Efficiency

Sistem 9 ve 10 için,

Pfan = CFMs x 0.3
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Sistem 9 ve 10 için Kısım G3.1.2.8.2’ye göre mekanik soğutma yapmayan fanlar kullanılıyor ise,

Pfan = CFMnmc x 0.054

Pfan: Fan motorunun elektrik gücü,

input kW: Tablo G3.1.2.9 dikkate alınarak hesap edilecek referans bina fan motorunun giriş gücü,

Tablo 4. Referans bina fan motor gücü [7]

A: Kısım 6.5.3.1.1’e göre hesap edilen basınç düşüş ayarı.

Fan Motor Efficiency: Tablo 10.8B kullanılarak seçilecek olan fanın motor verimliliği

Tablo 5. Referans bina fan motor verimliğinin seçimi [7]

CFMs: Sisteme ait üfleme fanının maksimum debisi (L/s),

CFMnmc: Mekanik soğutma yapmadan havalandırma amaçlı kullanılan sistem fanının debisi (L/s),

Güç hesabı yapılırken referans binadaki fanların (üfleme, dönüş, egzoz,…) güç dağılım oranlarının önerilen bi-
nadaki fanların güç dağılımı ile aynı oranda olmasına dikkat edilmelidir.

Sistem 3 ve 4 (hava kaynaklı ısı pompası) ek bir elektrikli ısıtıcı dahil edilerek modellenmelidir. Bu ek ısıtıcı dış 
hava sıcaklığı 4 °C’nin altına düştüğü zaman çalışacak şekilde kontrol edilmelidir.
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Sistem 5 ve 8 arasındaki tüm sistemler, minimum soğutma yükü koşullarında üfleme havası sıcaklığını yeniden 
ayarlayarak tasarım üfleme sıcaklığından 2.3 °C daha yüksek olacak şekilde üfleme yapmalıdır.

Sistem 5 ve 7’deki “VAV reheat boxes” yani yeniden ısıtma yapan VAV kutuları için gerekli minimum hava de-
bisi, zonun pik debisine, zonun minimum taze hava debisine ya da bilinen standartlar dikkate alınarak seçilmiş 
zon hava debisine göre belirlenir. Bu debilerden hangisi daha büyük ise minimum hava debisi o debinin %30’u 
kadarı olmalıdır.

Sistem 6 ve 8’deki paralel fan destekli VAV kutusu için gerekli fan debisi pik tasarım şartlarındaki primer hava 
debisinin %50’si kadar olmalıdır. Ayrıca fan gücü, fan başına 0.74 W/(L/s) oranında seçilmelidir.

Sistem 5 ve 8 arasındaki tüm sistemlerin fanları değişken debili olmalıdır. Bu fanların kısmı yükler altındaki 
performans karakteristikleri Tablo G3.1.3.15’de yer alan 1. ya da 2. Metot kullanılarak modellenir.

Tablo 6. VAV fan sistemleri için kısmi yükler altındaki performans karakteristikleri [7]

Referans bina sistemleri için ısı geri kazanım hesabı Kısım 6.5.6.1 dikkate alınarak yapılmalıdır.

Yukarıda anlatılanların tamamı referans binadaki hava döngülü sistemler için tasarım gerekliliklerini ve kıstas-
larını içermektedir. Bundan sonraki anlatılacaklar referans binadaki su döngülü sistemler için gerekli tasarım 
şartlarını içermektedir.

Sistem 1, 5 ve 7 için seçilecek olan kazanda önerilen binada kullanılan yakıt türü kullanılmalıdır ve kazan doğal 
baca çekilişli olmalıdır. Binadaki koşullanan alanların toplamı 1,400 m2 veya 1,400 m2’nin altında ise 1 kazan, 
1,400 m2’nin üzerinde ise aynı kapasitede 2 kazan kullanılmalıdır. Kazanlar yüke göre kademelendirilecektir. 
Kazan gidiş suyu 82 °C, dönüş suyu 54 °C olacak şekilde modellenmelidir. Kazan suyunun sıcaklık değişimi dış 
havanın kuru termometre sıcaklık değişimine göre kontrol edilmelidir. Dış hava -7 °C ve altında iken kazan gidiş 
suyu 82 °C’de, 10 °C ve üzerinde iken kazan gidiş suyu 66 °C’de olmalıdır. Dış hava -7 ile 10 °C aralığında iken 
kazan suyu 66 - 82 °C aralığında doğrusal salınım yaparak değişmelidir.

Kazan dolaşım pompasının gücü 1,000 l/s debi için 301 kW olacak şekilde seçilmelidir. 11,160 m2 ve üzerindeki 
binalarda kazan dolaşım pompası değişken debili seçilmelidir. 11,160 m2’nin altındaki binalarda kazan pompası 
bir verim eğrisine bağlı olarak çalışmalıdır.

Soğutma için kullanılan enerji kaynağının türüne bakılmaksızın Sistem 7 ve 8 için soğutma grubu elektrikli 
olmalıdır. Elektrikli soğutma grubunun sayısı ve tipi Tablo G3.1.3.7’ye göre seçilmelidir. 
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Tablo 7. Soğutma grubu tipinin ve sayısının belirlenmesi [7]

 

Soğutma grubu gidiş suyu 6.7 °C, dönüş suyu 12 °C olacak şekilde modellenmelidir. Soğutma grubu suyunun 
sıcaklık değişimi dış havanın kuru termometre sıcaklık değişimine göre kontrol edilmelidir. Dış hava 27 °C ve 
üzerinde iken gidiş suyu 7 °C’de, 16 °C ve altında iken gidiş suyu 12 °C’de olmalıdır. Dış hava 27 ile 16 °C ara-
lığında iken kazan suyu 7 - 12 °C aralığında doğrusal salınım yaparak değişmelidir.

Soğutma grubu dolaşım pompasının gücü 1,000 l/s debi için 349 kW olacak şekilde seçilmelidir. 11,148 m2 ve 
üzerindeki binalarda birincil ve ikincil devreli sistem kullanılıp ikincil devre pompası değişken debili seçilmelidir. 
11,148 m2’nin altındaki binalarda yine birincil ve ikincil devreli sistem kullanılıp ikincil devre pompası bir verim 
eğrisine bağlı olarak çalışmalıdır.

Soğutma kulesi, çift hızlı aksiyel fan tipinde seçilmeli ve Tablo 6.8.1G’de bulunan gereklilikleri sağlamalıdır. 
Kulenin gidiş suyu sıcaklığı 29 °C ya da dış havanın ıslak termometre sıcaklığının 5.6 °C üzerinde olacak şekilde 
ayarlanmalıdır. Kulenin gidiş suyu sıcaklığının seçimi, bu iki seçenekten hangisi daha küçükse ise o seçilerek yapılır.

Soğutma kulesi sirkülasyon pompasının gücü 1000 l/s debi için 310 kW olacak şekilde seçilmelidir.

Önerilen ve referans binadaki sıcak su, soğuk su ve buhar borularından meydana gelen kayıplar enerji modeline 
dahil edilmemelidir.

Son olarak, önerilen binada bölgesel ısıtma ve soğutma kullanılması durumunda referans bina mekanik sistem 
tasarımında dikkat edilmesi gereken husular bir önceki sürüme göre ASHRAE 90.1 2010 - Appendix G’de daha 
açık şekilde bahsetmiştir. Binada sadece bölgesel ısıtmanın kullanıldığı ya da sadece bölgesel soğutmanın kul-
lanıldığı yahut her ikisinin de bir arada kullanıldığı duruma göre Tablo G3.1.1B’deki referans bina için belirtilen 
sistem tiplerinde gidilebilecek değişikliklere ayrıntılı biçimde yer verilmiştir.
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TARTIŞMA VE KATKILAR

Hırant Kalataş: Appendix G1 çok karışık bir konu. Genellikle Appendix G sanki idealde olması gerekeni tanım-
lıyor gibi algılanıyor. Appendix G aslında bir referans binayı tanımlıyor. Burada “1000 l/sn hacimsel debi için için,  
310 kW kabul et” diyor, ama biraz önce Abdullah Bey'in dediği gibi siz gerçek binanızda boruları öyle bir tasarlar-
sınız ki, 1000 l/sn için sisteminizin çekeceği güç 250 kW olur. İşte bu sizin referans binaya göre kazanımınızdır. 
Enerji tasarrufunuzdur. Dolayısıyla buradakilere “olması gerekenler” olarak bakmayalım. Yani o bölgedeki, o 
iklimdeki ortalama binayı temsil ediyor referans bina. Siz gerçek binanızı yaparken referans binadan daha iyi 
yapmak durumundasınız. Bunu çoğu zaman atlıyoruz ve sanki bu niye böyle, bu verimsiz bir sistem daha iyi 
olması gerekir gibi tartışmalara girmek durumunda kalıyoruz. Bu konunun altını çizmek istedim.

Abdullah Bilgin: Burada 35 m3/saat hacimsel debili bir pompa yaklaşık 3 kW gibi bir referans değer veriyor.

Mustafa Bilge: EN normunda “specific fan power” diye bir değer var; yani “sisteme gönderdiğiniz hava miktarı 
şu kadar kW elektrik enerjisi tüketir” diye. “Buna göre klima santrali seçin, hızını ona göre seçin, kanalları ona 
göre tasarlayın” diye. Ben burada göremedim. Kanal tasarımı demiyorum, tüm fanı seçerken nasıl ki biz şu kadar 
kW başına pompanın şu kadar su debisi başına pompanın gücü bu olsun diye kriter koyuyoruz, hava için de şu 
kadar m3/sn hava dağıtacağım, ben sadece kanal değil, tüm sistemin ve santral dış hava panjurunun ihtiyacını 
karşılayacağım. Bu sistem için de EN normlarında m3/sn başına bu kadar kW tüket diyor. Burada öyle genel bir 
şey göremedim ben, hava tarafı için bir kıstas var mı?

Alpay Akgüç: Aslında fan güçlerini seçerken fanınızın debisi çok önemli. Fanınızın debisine göre burada size fan 
güçlerini seçin diyor. Fan gücünü hesap etmek için sistem tiplerine göre Appendix G’de belirtilen formülasyonları 
kullanmanızı istiyor. Bu hesaplama için motor verimliliğine de ihtiyacınız var, onu da 10.8B tablosunu kullanarak 
seçebiliyorsunuz. Yani fan debinize ve fan gücünüze bağlı olarak bu tablodan uygun motor verimliliğini seçmek 
durumundasınız. 

Mustafa Bilge: Motor gücünü söylemiyorum. Siz mesela hava kanallarının klima santralindeki hava debisini  
2,5 yerine 1,5 m3/sn alırsanız, oradaki direnç yarı yarıya azalır. Kanallardaki hızı 8 m/s yerine 3 m/s alırsanız ciddi 
bir tasarruf olur. Yani sistemdeki debi aynı kalır ama kaybettiğiniz basınçta ciddi düşüş olur. Bu basınç kaybı düştüğü 
için kullanacağınız elektrik motorunun değeri çok düşer. Fan verimi veya motor verimini kastetmiyorum. Tüm 
sistemin genel verimliliği m3/sn başına bu kadar kW kullandığı EN normlarında. Ama bunu burada göremedim. 

Alpay Akgüç: Bu daha çok Amerikan sistemi olduğu için bazı uyuşmazlıklarla karşı karşıya kalıyoruz. Mesela 
burada soğutma verimliliği deyince serpantinlerinin soğutma verimliliğinden bahsediyor. Bir klima sisteminin, 
bir split sisteminin genel soğutma verimliliğinden bahsetmiyor. Serpantin COP’sini seçiyorsunuz bu tablolardan 
meselâ. Ama sistemin genel verimliliği açısından baktığınız zaman ona ait bir atıf yok açıkçası. Benim söylemiş 
olduğum şey split klimalar için geçerli ama örneğin chillerler için bahsettiğimiz zaman, chillerin kapasitesine 
göre bir soğutma verimliliği öngörüyor. Sistemin oradaki soğutma verimliliğini size tablolarla sağlıyor ama her 
sistem için bu yok açıkçası. 
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Erdinç Boz: Orada zaten chillerin kendi verimliliğini yani COP’sini veriyor yahut IPLV2’sini veriyor. Özellikle 
soğutma kulelerinde şu kadar soğutma için şu kadar enerji harcamanız lazım diye veriyor. Klima santrallerinde 
debi başına şu kadar kW kullanmanız lazım diye bir değer var. Bu standardın içinde var. 

Aybars Özer: Bu referans binada enerji modellemesinde 8760 saatte 300 saatin altında kalacak şekilde çalışmayan 
zamanın bulunması şartı var. Enerji modellemenin de ötesinde, verimli çalıştırma anlamında, gerçi iklimsel olarak 
bölgelere göre çok değişir; ama biz mesela kışın, ülkemiz için konuşuyorum, ısıtma sisteminin aşağı yukarı 6 ay 
çalışması lazım. Soğutma için bu biraz farklılık arz ediyor. Şimdi enerji modellemenin ötesinde, karşılaştırma 
anlamında değil de, verimliliği sağlamak anlamında tavsiye edilen, şu kadar saatin altında asla çalıştırma dene-
bilecek bir şart var mı? Özelikle 300 saatin altında kalmamız tavsiye ediliyor mu? 

Alpay Akgüç: Bu aslında bir gereklilik. Yani set sıcaklığın sağlanamadığı saatlerin yıl boyunca (8760 saat) 300 
saatin altında olması gerekiyor. Bu saatler konforsuz kalınan saatlerle karıştırılmasın, çünkü herkesin konfor 
ihtiyacı birbirinden farklıdır. Örneğin, siz 21°C’de ortamı gayet sıcak bulurken bir başkası ancak 24°C’de sıcak 
bulabilir. Burada anlatılmak istenen, zonların yıl boyunca karşılanamayan set sıcaklıklarının saatlik toplamı en 
fazla 300 saat olmalı ve geri kalan saatlerde mutlaka set sıcaklıklar sağlanabiliyor olmalı. Yani, en az 8460 saat 
bu sıcaklıkları sağlamak mecburiyetindesiniz.

Aybars Özer: Şunu diyor mu, sen 300 saat değil de 600 saat çalıştırmazsan..

Abdullah Bilgin: Öyle değil. Söylenen şu, kurduğunuz sistem 8760 saat içinde sadece 300 saat konfordan bir 
miktar uzaklaşabilir diyor. 

Alpay Akgüç: Konfor da değil aslında, “set sıcaklığından uzaklaşılabilir” deniyor. 

Abdullah Bilgin: Bu şöyle, hepimiz alıp pik yüke göre bir tasarım yapıyoruz. Siz pik yüke göre yapmazsanız da 
kısmi bir şey kullanırsanız, eş zaman faktörü kullanırsınız, ufak tefek pikleri göz ardı edebilirsiniz onu kastediyor. 
Bu 300 saati aşmamalı şeklinde.

Alpay Akgüç: 300 saati aşıyorsanız ve buna yapacak bir şey yoksa örneğin eğer bir sertifikasyon programı için 
modelleme yapıyorsanız, neden 300 saat üzerinde olduğunuzu detaylı olarak açıklamak mecburiyetindesiniz.

Aziz Erdoğan: Ben sistem kelimesine bir açıklık getirmeye çalışacağım. ASHRAE terminolojisinde şöyle bir şey 
var. Özellikle all air ya da VAV olsun CAV olsun, all air diye tanımlanan sistemlerde sistemi klima santralinde 
bitiriyor zaten. Klima santralini seçtiğiniz zaman kapasitesini, orada sistem bitiriyor. Serpantin yüküne bir verimli-
lik vermesinin sebebiyse sistem yükü artı termal yüklerin toplamını zaten serpantin yükü oluşturuyor ve serpantin 
yükünü tespit ettiği zaman klima santralini de seçtiği zaman, onun için havalandırma sistemi bitiyor. Orada sistem-
leri tanımlarken bahsettiği soğutulmuş suyla çalışan değişken debili bir santralden kastı sadece soğutma suyunun 
kaynağını anlatmak için. Sistemin içinde chiller vs. yok aslında. Onların verimlilikleri, sistemi toplam gözetmeniz 
gerektiğinde yani bina dediği tanımda yer alıyor. O da bir chiller birden fazla klima santraline vs. hizmet verdiği için. 
Orada da bir verimlilik söz konusu. Komple bir binanın verimliliğine bakmak değil, bir tek sistemin verimliliğine 
bakmak. Sistem orada biraz karışır gibi oldu, onu bir net ayırmak lazım. Klima santralinde bitiyor, tanımladığı sistem. 

Alpay Akgüç: Klima santralinde bitiyor derken tabi bağlı olmuş olduğu o ana sistemler yani kazan, chiller ve 
soğutma kulesi için ayrıca sistem verimliliklerinden bahsediyor ama.

Aziz Erdoğan: Tamam, onları ayrıca tanımlıyor ama orada sizin hani 1’den 10’a kadar sıraladığınız sistemler var 
ya hani; split klimalar 1-2-3 diye, orada aşağıdaki VAV’lı sistemler klima santralinde bitiyor. Ondan sonraki diğer 
ana ekipmanların ayrıca binanın sistem verimliliğinde incelenmesi gerekir.

Abdullah Bilgin: Bu referans binadan söz ettik, aslında o sizin açılışta referans bina tanımı içinde bir de geometri 
vardı. Metrekareleri ve diğer bina verilerini belki referans binaya uydurmak mümkün de geometri konusunda 
sıkıntıya düştüğünüz olmuyor mu bu referans bina ile karşılaştırırken? Gerçek bina, hangi referans bina ile örtü-
şebilir, neyi baz almalıyım konusunda bir problem yaşanmıyor mu?
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Alpay Akgüç: Bugüne kadar açıkçası tasarım kararıyla alakalı bize gelen firma yetkilisi yok denecek kadar az. 
Çünkü genellikle tasarım kararları çoktan verilmiş ve bitmiş oluyor, sadece sertifika almak için geliniyor. Veri-
len tasarım kararlarının binanın enerji verimliliğini ne kadar etkilediği pek önemsenmiyor. Yeşil bina sertifikası 
Türkiye’deki firmalar için şu an sadece bir prestij. Dolayısıyla sertifikasyon sürecinde sizin binanın geometrisiyle 
ya da tasarımıyla ilgili verimliliği etkileyecek bir karar alma şansınız olmuyor. Ama elbette ki çok zorlandığımız, 
o kadar komik şeyler oluyor ki bazen. Örneğin mekanik sistem çoktan seçilmiş ve seçilen bir klima santrali hem 
bir soyunma odasına hem de bir koridora hizmet veriyor. Set sıcaklıklar farklı, ihtiyaçlar farklı, kullanım fonk-
siyonları çok çok farklı..

Gürkan Arı: Açık konuşmak gerekirse ben çeviri dili veya sunuş dilini pek beğenmedim. Buradaki bir takım 
şeylerde “şunu yapacaksın, şunu yapamazsın; örneğin %70’in üzerinde taze havanız yoksa ısı geri kazanım kul-
lanamazsın” deniliyor. 

Alpay Akgüç: Sanırım sizin ne demek istediğinizi anladım, bu gerekliliklerin tümü gerçek bina tasarımı için 
değil referans bina tasarımı için uyulması gereken gerekliliklerdir. 

Gürkan Arı: Buradaki anlatım eğer şöyleyse: böyle böyle örnekler oldu; biz bunu seçtik. Bu limitimiz referans 
bina için bunu seçtik. Bunun üstüne koyabileceğiniz her şey kabulümüzdür dediği zaman sıkıntı yok. Zaten sunum 
diliyle ilgili söyledim. Burada da ölçümler verirken ısı pompası veya şu yerde fan-coil kullandım yerine, verimler-
den bahsetmiş olsaydı belki daha sağlıklı sonuçlara doğru giderdik. Biz mühendis olarak tasarımımızı yaparken 
seçtiğimiz sistemlerde verimleri konuşuyor olabilseydik, enerjiyi konuşuyor olabilseydik çok daha sağlıklı bir 
çalışma yapabilirdik diye söyledim. Sunumunuzun başından gayet güzel 2002’de Avrupa’da enerji verimliliğiyle 
ilgili çalışmalar olduğunu gösterdiniz. Bizde de 2008’de enerji performans, 2009’da da BEP-TR ile ilgili çalışmalar 
yapıldı dedik ama keşke olabilse hala BEP-TR’nin BEP’inde bile değiliz.

Bahri Türkmen: Biraz önce dediğiniz gibi; bize projeler, tasarımlar hep en sonda geliyor ve bizim yapacak bir 
şeyimiz kalmıyor dediniz. Bu da tabi Türkiye’deki mühendislik uygulamalarında yapılan en büyük hata. Bütün-
leşik tasarım denince maalesef birçok meslektaşımız, birbirleri ile uyumu, yani tesisatta elektrik çakışmayacak 
statik çakışmayacak böyle algılıyor. Hâlbuki bütünleşik tasarım bu değil. Bütünleşik tasarım LEED sertifikasını 
verecek olan kişiler elektrik tasarımını yapan kişiler, mekanik tasarım, mimar hepsi birlikte başlıyorlar ve be-
raber gidiyorlar. Dolaysıyla sizin hiçbir zaman geç kaldık biz bir şey yapamıyoruz deme lüksünüz kalmıyor. Bu 
alışkanlıklarımızı devam ettirirsek biz de yurt dışındaki örneklerde olduğu gibi birlikte çalışırsak, bütünleşik 
tasarımlar yaparsak bu söylediğiniz problemler ortadan kalkacak.

Alpay Akgüç: O grubun içerisine bina enerji uzmanını da eklememiz gerekiyor.

Emre Özmen: Ben 90.1’le ilgili otomatik kontrol tarafından bir bilgi paylaşmak istiyorum. ASHRAE 90.1’in son 
halinde geçen bir takım bina yönetim sistemi, enerji verimlilik senaryoları var. Birkaç isim paylaşayım sizinle. 
Birincisi “optimal start-stop” dediğimiz elektrik tüketen, enerji tüketen cihazların gerekli zamanda çalışıp, ge-
rekli zamanda durmasını sağlayan akıllı zaman programları uygulaması. İkincisi free cooling; serbest soğutma 
dediğimiz. Üçüncüsü bir önceki sunumda paylaştığınız ihtiyaca bağlı havalandırma ki burada tabiî ki bir önceki 
sunumda karbondioksit konsantrasyonları konuşuldu. EN 15251 doğrultusunda, dört değişik klasifikasyon var. Bu 
klasifikasyona göre CO2’ye tabi sensörler kullanılarak değişken debili havalandırma ile çok ciddi miktarda enerji 
tasarrufu yapılıyor. Fakat orada bir küçük konuya da değinmek istiyorum. Sadece CO2 değil, aynı zamanda iç 
hava değil de iç çevre kalitesi “environmental air quality” diye de bakılabilir. Bunda VOC denilen uçucu organik 
bileşikleri de ölçen sensörler var. Bunların ikisini birden de kullanabiliyoruz. Yani hem karbondioksite hem de 
uçucu organik bileşiklere bağlı. Mesela küçük bir örnek vereyim, bir spor salonunda siz CO2’yi ölçerek ihtiyaca 
bağlı kontrol yaparsanız başarısız olursunuz, çünkü insanlar terler, koku ürer, kokuyu da organik komponentleri 
ölçerek bulabilirsiniz. Burada konfora yönelik çaba budur. Ama ekseriyetle baktığınız zaman, ASHRAE’nin 
ağırlıklı baktığı, CO2’ye göre ihtiyaca bağlı kontrol ağırlık kazanmaktadır. Çünkü onun birimi var. Dördüncüsü 
ise, night purge, gece süpürmesi. Bir önceki sunumda da değerlendirildi ama gece süpürmesi çok önemli bir 
konu. Özellikle ülkemiz için karasal iklim, gece gündüz sıcaklık farklarının fazla olduğu İç Anadolu bölgesinde 
biz bunları uyguluyoruz otomasyon sistemlerinde ve gerçekten önemli sonuçlar elde ediliyor. Ki İstanbul’da bile 
yapılan hesaplarda biz elde ettik, buradaki önemli nokta siz bu senaryoyu sadece içinde 24 saat yaşanmayan 
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binalarda uygulayabiliyorsunuz. İşte hastanelerde, ameliyathane santrallerine bunu uygulayamazsınız. Ama bir 
ofis binasında tipik ya da bir alışveriş merkezine bunu uygulayabiliyorsunuz. Bunun iki tane çok büyük avantajı 
oluyor, bir tanesi iç hava kalitesini iyileştirmiş oluyorsunuz sabahları. Gece süpürdüğünüz için temiz havayla 
kirli havayı. Diğeri de bina kabuğunu/cephesini soğutmuş oluyorsunuz. Hepimizin bildiği gibi 90.1’de bundan 
dem vuruyor. Bina kabuğu soğuduğu için sabah soğutma sistemi geç çalışıyor, fakat buradaki espri şu, her kli-
ma santrali gece süpürmesini yaparken verimli olmuyor, çünkü bunu yapmak için de bir enerji harcıyorsunuz, 
fanları çalıştırıyorsunuz. Dolayısıyla attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmeli. Burada bizim bulduğumuz 
neredeyse her yerde geçen bir sağ el kuralı, frekans konvertörlü ise santraller, yarım debide çalıştırmak. Yani 25 
Hertz’de çalıştırmak. Bu kuralı biliyorsunuz; çekilen güçle, akımla dönme hızı kübik orantılı. Dolayısıyla siz bir 
değişken debili fan için 8’de 1 enerji harcamış oluyorsunuz bu çok önemli. O yüzden biz özellikle ona çok dikkat 
ediyoruz. Sonuncusu da soğutma kuleleriyle ilgili. Soğutma kulelerinde siz Appendix G’deki örnek binada 29 °C 
su sıcaklığı hedeflediğinizi söylediniz. Bununla ilgili “chilled water reset” diye bir senaryo var. Dış havanın yaş 
termometre sıcaklığını devamlı ölçüp buna approach’ı devamlı ekleyerek soğutma kulesine dinamik bir set değeri 
veriyorsunuz ki havanın absorbe edebildiği miktar belli, boş yere fanları koşturmamış oluyorsunuz bu çok önemli. 
Soğutma kulelerinde sabit bir set değeri ataması çok yanlış. Enerji verimliliğini kötü etkiliyor. O yüzden orada set 
değeri değişken olmak zorunda. Onun dışında yine tabiî ki üfleme hava sıcaklıklarını da kaydırabiliyoruz. Bunu 
ASHRAE 90.1 söylüyor. Yani klima santralinde sabit hava üflemeyin, değiştirebilirsiniz diyor. Bu çok önemli. 
Bir de hepimizin bildiği dış hava kompanzasyonu, yani sıcak su beslemenin dış havaya göre kaydırılabilmesi. Bu 
da ASHRAE’nin 90.1’inde geçiyor. 

Abdullah Bilgin: İç hava kalitesinde kontrol dediğimiz zaman her yerde karbondioksit sensörü kullanmamız 
mümkün değil. Mesela yüzme havuzlarında nem sensörü kullanabiliriz. Biz bir restoran grubunda, karbondioksitte 
hakikaten başarılı olamadık çünkü yemek kokusu, vs. farklı sensörler kullanmak lazım. 

Hırant Kalataş: Herhalde referans binayı, Appendix G’yi anlatman istendiği için anlattın bize. Buradan bir nok-
taya gelmek istiyorum. Mesela bizim BEP-TR’deki referans bina nedir? Biz bir ticari bina yaparken hangi referans 
bina ile karşılaştırıyoruz? Bunu şunun için söylüyorum. Aslında bize bir referans bina çalışması yapılması lazım. 
Yine Alpay’ın da içinde bulunduğu genç bir takım arkadaşlar, Prof. Dr. Zerrin Yılmaz’ın da çabalarıyla konutlar 
için referans bina çalışması yaptılar. Aslında biz TTMD olarak bu referans binanın ne kadar doğru hazırlandığını 
gözden geçirmemiz lazım. Bunu bir adım daha ileri götürmek lazım. Ticari binalar, sağlık kuruluşları gibi çok 
çeşitli bina tipleri için bu referans bina çalışmaları yapılması lazım ki, BEP-TR ile doğru referans binalar tanımlanıp 
doğru bir şekilde kıyaslama yapılabilsin. Ben bu çalıştaydan böyle bir çıkarımın olmasını temenni ediyorum. En 
azından bir referans binamız olur. 

Abdullah Bilgin: BEP-TR’ye girersek 15 gün de konuşabiliriz hiç nefes almadan. İlk yapılan çalışmada, BEP-
TR’nin ilk versiyonunda referans bina vardı. Ama defalarca çalışma yapıldı, revizyon revizyon.. Bugün referans 
bina ne hale geldi bilmiyorum.

Gökhan Ünlü: Referans binadan ziyade, referans değer çalışması var Bakanlık’ta, ben bununla ilgili bir bilgiyi 
paylaşayım. Birol Kılkış Hoca’nın da işin içinde olduğu bir projede referans değer çalışılıyor. Buradaki amaç, 
aslında referans binaları belirleyip iklim bölgesine göre farklı bina tiplerinin ne kadar enerji tükettiğinin enerji 
sınıflarına göre, metrekare bazında bir kW/saat-yıl değeri elde edilmeye çalışılıyor. Bu referans değer çalışması 
yetişirse, BEP-TR’nin ikinci versiyonunda kıyaslamayı bu referans değere göre yapmayı hedefliyorlar. 

1 ASHRAE 90.1 2010 Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings’in Ek-G’si kastediliyor. 
2 IPLV: Integrated Part Load Value (Entegre Kısmi Yük Değeri)
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Mekanik Tesisat Sistemleri
Sarven Çilingiroğlu

Bilindiği üzere, mekanik ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme tesisatları birçok yönlerden sınıflandırmaya 
tabii tutulabilir.
1) Fan Basıncına Göre Sınıflandırma:
 a- Yüksek basınçlı (High Pressure Plants) sistemleri.
 b- Düşük basınçlı (Low Pressure Plants) sistemleri.
2) Kanal Sayısına Göre Sınıflandırma: 
 a- Kanalsız sistemler
 b- Tek kanallı sistemler
 c- İki kanallı sistemler
3) Zon (Bölge) Sayısına Göre Sınıflama:
 a- Tek bölgeli (Single - Zone Plants) sistemler
 b- Çok bölgeli (Multi - Zone Plants) sistemler

Bu sınıflandırmaları artırmak mümkündür. 

Ancak biz burada, en geçerli düzenleme olan enerji taşıyan akışkan’a göre sınıflama yapacağız.

ENERJİ TAŞIYAN AKIŞKAN’A GÖRE SINIFLANDIRMA

Tüm Hava Sistemleri Tüm Su Sistemleri Hava Su Sistemleri Diğer Sistemler  
(All Air Systems) (All Water Systems) (Air - Water Systems)  1) WSHP 
1) Fan-Coil Sistemleri 1) Fan-Coil Sistemleri 2) VRV
 a- Dört Borulu a- Dört Borulu 3) Roof Top 
 b- Üç Borulu b- Üç Borulu
 c- İki Borulu c- İki Borulu
 2) İndüksiyonlu Sistemler
  3) Soğuk Tavan Sistemleri 

Sabit Debili Sistemler  Değişken Debili Sistemler
(Constant Volume Systems)  (Variable Volums Systems)
1- Tek Zonlu Sistem  1- Perimetrede Isıtmalı VAV Sistemi 
2- Terminal Isıtıcılı Sistem  2- Dual Conduit Sistem
3- Çift Kanallı Sistem  3- Tek Fanlı Dual Conduit Sistemi
4- Çift Kanallı Draw Through Soğutmalı Sistem 4- Terminal Isıtıcılı VAV
5- Multi Zone Sistemler  5- Çift Kanallı Sistemler
6- Fan Powered VAV Sistemleri
  a- Series Fan Powered
  b- Paralel Fan Powered
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1. SABİT DEBİLİ SİSTEMLER

1.1. Tek Zonlu Sistemler: 

Tüm hava sisteminin en basit tipidir. Hava veren ünite, yalnız havayı verdiği tek hacmin sıcaklık ve nemini kontrol 
eder. Hava verici ünite, verdiği hacmin içinde veya dışında bir yerde olabilir.

Bu suretle kanallı veya kanalsız hizmet verebilir. Bu sistem, hitap ettiği hacmin tüm ihtiyaçlarına, ideal olarak, iyi 
düzenlenmiş bir kontrol sistemiyle gerek sıcaklık gerekse nemlendirme proseslerinde tam olarak cevap verebilir.

Tek zonlu sistemler, hacım kullanılmadığı zaman, kapatılmak suretiyle devre dışı bırakılabilir. İhtiyaç halinde 
dönüş veya egzost fan’ının, soğutmada sırf dış hava kullanılma ihtiyacı (ara mevsimlerde) dolayısıyla, kapasite-
sinin %100 yani veriş fan’ı kadar seçilmesi mümkündür. Burada free cooling yapma durumu söz konusudur. Bu 
sistem gizli ısısı yüksek olan mahallerde kullanımı tektir. Ayrıca nem kontrolü yapılması gereken yerlerde bu 
sistem kullanılmalıdır.
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1.2. Terminal Isıtıcılı Sistemler:

Bu sistemler tek zonlu sistemlerin değiştirilmiş halidir. Bu sistem aşağıda belirtilen imkanları sağlar:

a) Yük bakımından eşitsizliği olan hacimlerin kontrollü şartlanmasını,

b) Dış kabuk (perimeter) taki ani iklimsel yük değişimlerini ısıtmak ve soğutmak suretiyle karşılanmasını,

c) Proses veya konfor hallerinde, toleransları kısıtlı iklim şartlarını sağlar.

Burada, tekrar ısıtma (reheat) kelimesi, ikinci ani bir ihtiyaç halinde sistemin primer veya resirküle havasına ısı 
ilave anlamını getirmektedir. Nispeten küçük düşük basınçlı (low-presure) sistemlerde, her zon için, ısıtıcının yeri, 
kanal içi olabilir. Daha büyük ve karışık (Complex) sistemlerde, ihtiva ettiği yüksek basınçlı dağıtım hatlarından 
ayrılan ve basınç düşüren devrelerin içine ısıtıcıları koymak suretiyle, her zon için sabit hacimli havayı muhafaza 
etmek mümkündür. (Şekil 1.2.1.)

 

Merkezi cihazdan umumiyetle, sabit sühunette soğutulmuş hava, sistemde kullanılabilir. Bu durumda sıcaklık 
değişebilir, tekrar ısıtma ihtiyacı doğabilir; iyi bir kontrol sistemi, her iki enerji değerini yani soğutma ve ısıtma 
konumunu telif ederek enerji sarfiyatını dengeleyebilir.

Burada önemli olan havanın serpantini terk ettiğinde nemin müsaade edilen miktarın üzerine çıkmamasıdır. Bu 
hadise genelde ara mevsimlerde kendini gösterebilir. 

Bu sistemde enerji tasarrufu yoktur. Burada önemli olan mahallerdeki nem miktarları ve istenen sıcaklıklar çok 
rahatlıkla kontrol edilebilir.

Özellikle nem kontrolü yapılması istenen yani nem miktarının önem kazandığı yerlerde bu sistem uygulanır. 
Örneğin müzelerde, auditoriumlarda bu sistem önemli bir çözümdür.
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1.3. Çift Kanallı Sistemler:

Sabit debili çift kanallı sistem ile sabit debili terminal ısıtıcılı sistem, bu iki sistem de merkezi sabit debili hava 
sistemlerinin temel dizayn konseptidir.

Çift kanallı sistemlerde daima enerji kaybı söz konusudur.

Şekilde görüleceği gibi yaz aylarında soğutma çalıştırılır, ısıtma ise enerji ekonomisi için çalıştırılmaz ve iç, dış 
hava karışımı by pass edilir (ısıtma niyetine). Kış aylarında ise soğutma çalıştırılmayıp iç ve dış hava karışımından 
faydalanılır, sadece ısıtma çalıştırılır.

Burada pratik olarak termal enerji kaybı görülmemektedir. Enerji kaybı ara mevsimlerde görülmektedir.
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Burada yaz ve kış durumlarını psikometrik çhart’dan kontrol edelim. 

 

Bu durumda dış havanın yüksek nemi oda koşulunu da etkileyerek nem oranını arttırmakta. Sıcaklık kontrolü 
yaparken odadaki nem oranı kontrolünü yapamamaktayız.

Kış aylarında soğutma enerjisini azaltmak için, daha doğrusu soğutmayı çalıştırmamak için dış hava oranını art-
tırmak gerekir, fakat bunu yaparken oda şartlarını daha kuru ortama doğru çekmekteyiz. Aynı zamanda ısıtma 
enerjisini daha fazla artırmaktayız.

Terminal ısıtıcılı sistemler ile karşılaştırıldığı zaman çift kanallı sistemin avantajları, tekrar ısıtıcılı cihazlara ih-
tiyaç göstermemesi, borulamanın olmayışı veya ilave bir elektrik dağıtımına ihtiyaç göstermemesi asma tavanda 
su kaçaklarının olmaması.

Enerji verimliliği yüksek olmamasına rağmen sabit debili terminal ısıtıcılı sisteme göre daha az soğutma ve ısıtma 
enerjisi kullanır.

Terminal ısıtıcılı sisteme göre dezavantajı nem kontrolünü iyi yapamamasıdır. 
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1.4. Arkadan Çekişli Soğutmalı Çift Kanallı Sistem:

Bu sistemin kullanılmasının ana sebebi, terminal ısıtıcı sistem gibi mükemmel bir nem giderme karakteristiğine 
sahip olmasındandır.

Tek kanallı terminal ısıtıcılı sisteme göre son ısıtma sistemini merkezi olarak yapmasından kaynaklanmaktadır.

Burada yaz aylarında dahi ısıtmaya ihtiyaç olduğu için enerji kaybı büyüktür. Buradan şunu anlıyoruz. Sabit 
hacimli sistemlerde nem kontrolü enerji kaybına neden oluyor.

Diğer bütün çift kanallı sistemler gibi bu sistemde asma tavanda dağıtım için daha fazla yer işgal ederler. Bu sistem 
sadece daha fazla metal kanal kullanır, mahallerde bu sisteme ait elektrik veya boru dağıtımı görülmez. Merkezi 
olduğu için bakımı daha kolaydır.

Nem alma ve nem kontrolünün önemli olduğu yerlerde kullanılır. Örneğin; sanat müzelerinde veya hastanelerde 
kritik mahallerde kullanım alanı bulabilir. Diğer konvansiyonel tip çift kanallı sistemlere göre enerji kullanımı 
daha fazladır.
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1.5. İki Fanlı Çift Kanallı Sistem:

Bu sistemi oluşturmanın gerçek amacı konvansiyonel tipteki çift kanallı sistemde ısıtma enerjisinin ekonomi 
döngüsünde fazla kullanımını önlemek daha az ısıtma enerjisi harcamaktır.

Bu sistemde iki adet fan kullanılmakta biri soğutma kanalı için diğeri ısıtma kanalı için. Ekonomizör döngüsü 
sadece soğuk kanal hattında uygulanmakta, ısıtma hattında ise %100 iç hava kullanılmaktadır. Ekonomizör dön-
güsünün sadece soğutma bölümünde çalışması soğutma yükünü de azaltmakta, soğuk havalarda daha fazla dış 
hava alma durumu söz konusu.

Maalesef çift fanlı sistem her ne kadar enerji tasarrufunda bulunsa da fazla yere ihtiyaç duyar, bakım ve onarım 
daha önemlidir.

Burada sadece fan adedi artmıyor. Isıtıcı ve soğutucu serpantin hesap edilirken hava miktarları daha fazla düşü-
nülüyor. Örneğin toplam ihtiyaç havasının %80’i soğutma için, %60’ı ısıtma için hesap edilir. 

Oysa konvansiyonel çift kanallı sistemlerde ısıtma ve soğutma serpantinleri toplam havası %100 olarak hesap 
edilir. (Örnek %60 soğutma, %40 ısıtma gibi) 

Konvansiyonel tipteki fan sabit debilidir. Oysa çift fanlı sistemde fanlar değişken debilidir. Fakat toplam üflenen 
hava sabittir. Oysa çift fanlı sistemde toplam hava sabit ancak ısıtıcı kanal ve soğutma kanalı bölümü değişken 
havalı olmalı bu da daha fazla kontrol daha fazla kalibrasyon ve bakım gerektirir yani ilk yatırım fiyatı artar.

Özet olarak çift fanlı çift kanallı sabit debili sistem. Isıtma enerjisini minimize eder kaybı azaltır, fakat yüksek 
yatırım maliyeti oluştuğu için gözden geçirilmeli. Bu sistem daha çok soğuk iklimi olan bölgelerde düşünülebilir. 
Bu sistemin değişken debili hali enerji tasarrufu bakımından daha kullanışlıdır.
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1.6. Multizone Sistemi:

Çok zonlu sistem şekil 1.6.1.’de, merkezde tesis edilen bir hava santralından, muhtelif zon’lara hava gönderil-
mektedir. Muhtelif zon’ların ayrı damperleri olup bu zonlardaki termostatlar damperleri kumanda ederek sıcak 
ve soğuk hava karışımını veya tek cins sıcaklıktaki havayı bu zonlara göndermektedir. Her zona ayrı bir kanal 
gitmektedir. Dönüşler, birleşerek konvansiyonel bir şekilde merkezi cihaza varmaktadır.

Multizon sistem, iki kanallı sistem gibidir. Yüksek nem seviyelerinde aynı problemler mevcuttur. Bu sistem, küçük 
binalarda çift kanallı sistemlerin avantajlarını sağlar ve bu sistem çift kanallı sistemden daha ucuzdur. Multizon 
cihazı, en fazla, 12 zon ile kısıtlanmıştır.

Çift kanallı sistemden tek farkı hava karışımını zonda değil santralda yapması. Bu sistemde odalar birleştirildiğinde 
veya bölündüğünde bu değişimleri karşılayacak esnekliğe sahip değildir.

2.0. DEĞİŞKEN HAVA HACIMLI SİSTEMLER

Şekil 2’de görüldüğü gibi, bir V.A.V. sistemi, kontrol kutuları vasıtasıyla, daha ziyade hava miktarlarını değişti-
rerek hitap ettiği hacmin ısıtma, soğutma düzenini sağlar ve dizayn şartlarını korur. Veriş havası genelde sabit 
sıcaklıkta olup mevsime göre bu sabitlik derecesi değişebilir.
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Değişken hava hacimli sistemler, binanın iç bölümlerine de uygulanabilir. Bu tatbikat ayrı ayrı fan’lar ile yapılabil-
diği gibi müşterek fanlar ile de olabilir. Bu durumda binanın kabuk bölümünde munzam olarak ısıtıcı kullanılabilir. 
Bilhassa dış kabuk bölümünde kullanılan V.A.V. sistemi, solar yüklerin ve dış sıcaklığın değişmesi nedeniyle, 
verilen hava değişimi büyük enerji tasarrufları elde edilmesine yardım eder.

V.A.V. sistemlerde, nem kontrolü, bir yeterlilik problemidir. Eğer nemlilik, araştırma ve geliştirme laboratuarla-
rında olduğu gibi, kritik bir etken ise bu takdirde, sabit hava miktarlı sistemleri kullanmakta fayda vardır. Kon-
ferans ve toplantı salonlarında, restoranlarda olduğu gibi duyulur ısı oranı düşük ise, kısmi yük durumları için 
V.A.V. kutuları %50 minimumda kullanılmalı ve tekrar ısıtma düzeni eklenmelidir. Bu suretle hava hareketleri 
de azalmış olmaktadır.

V.A.V. üniteleri sistemi aşağıda belirtilen şekillerde gruplaşmıştır.

İki tip Terminal kutu kontrolü vardır.
a- Basınca bağımlı terminal kutu kontrolü (Pressure - dependent)
 Çok basit bir kontroldür odadaki bir termostat kutu damperini kumanda eder, oda sıcaklığına göre damper 

konumlandırılır.
 Bu sistem az sayıdaki kutular için uygun olabilir ama sistemdeki kutu sayısı artınca dengesizlikler de artar.

b- Basınçtan bağımsız Terminal kutu kontrolü (Pressure - İndependent 
 Burada oda termostatı ile kutu damperi konumlandırmak yerine reset controller’e bir sinyal yollar, kontrolör 

hız basınç sensöründen gelen bilgi ile karşılaştırarak kutu damperini konumlandırır.

2.1. Perimetrede Isıtmalı Tip (VAV):

Burada perimetrede ısı kaybı metrede 400 W’ı geçer ise uygulama zorunluluğu vardır. Amacı buradaki soğuk 
radyasyonunu minimum’a indirmek
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2.2. Dual Conduit Sistemi:

Bu sistemde iki adet verici kanal mevcuttur. Şekil 2.2.1. fonksiyonel olarak, dış kayıp ve kazanç yüklerini kar-
şılamak, ve başkaca, yıl boyunca soğutmayı sağlamak üzere tesis edilirler. Evvela sabit hacimli sistem faaliyete 
geçer, değişen dış şartlara göre, ısı transmisyonundaki değişmeleri, yaz ve kış için, her iki sistem dengeler. Ekse-
riya sabit debili sistem limitlidir ve pik yükleri karşılamak üzere düzenlenmiştir. Bu şekilde enerji tasarrufu da 
sağlanmış olur. Bu sistemde ısıtma ihtiyacını sabit debili birinci sistem karşılamakta arada soğutma etkisini de 
ikinci (V.A.V.) sistem minimum akışla gidermektedir.

İkinci (V.A.V.) sistemi soğutma işlemini, yıl boyunca (year-round) icra eder. Bu işlemi, değişen solar yük, ışık, 
kuvvet ve insanlar için hava akışı hacmini değiştirmek suretiyle başarır. İkinci sistem, hem iç zonda ve hem de 
dış kabuk zonunda hizmet verir.

2.3. Tek Fanlı Dual Conduit Sistemi:

Bu sistem konvansiyonel tip dual conduit sistemine göre ilk yatırım masrafı daha az fakat enerji kaybı özellikle 
kış aylarında ısıtmada daha fazla çünkü konvansiyonel tip dual-conduit sisteminde ısıtma tamamıyla iç hava ile 
sağlanmakta.

Konvansiyonel iki fanlı dual-conduit system’i diğer dual conduit sistemleri içinde en uygun olanıdır.
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2.4. Terminal Isıtıcılı VAV Sistemleri:

Bu sistem değişken hava debili sistemler arasında en popüler olanıdır.

Sabit debili tekrar ısıtmalı sistemlere göre ısı kaybı daha azdır. Sabit debili tekrar ısıtmalı sistemde oda termostatı 
ısıtıcı bataryaya kumanda verir. Oysa değişken hava hacimli sistemlerde ise durum farklıdır. Burada ısıtıcı ser-
pantin ve kutu damperine kumanda verilir.

Isıtmada terminal ısıtıcılarının hava miktarına göre ısıtması konfor şartlarının üstünde olmamalı eğer üfleme 
sıcaklığı çok yüksek ise hava sıcaklığını düşürmek adına hava miktarı artırılır bu da enerji tasarrufu açısından 
istenen bir durum değildir.

Şekil 2.4.2 de çeşitli kontrol şemaları verilmiştir.
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E durumunda görülen 0 akışlı sistemde enerji verimi en yüksek sistemdir. Genelde bina çekirdeği içinde olur. 0 
akış demek mahalde enerji üretimi yok anlamına gelir. Dış kabukta ısı kaybıyla iç yüklerin eşitlendiği durumlar 
olabilir o zaman mahalde yaşam yoktur denemez bu durum için D durumu en uygun koşul olabilir.

Isıtma daha çok bina dış kabuklarında veya altı koşullandırılmamış garaj üstü mahallerde, bodrum katlarda veya 
çatı katında olabilir. Bu durumda da diğer A, B ve C kontrol şekilleri kullanılabilir.

Bina iç zonlarında ısı kayıplarının olmadığı yerlerde yıl boyunca soğutmaya ihtiyaç vardır. Bu zonlarda terminal 
ısıtıcılarına gerek yoktur. Bu zonlarda ayrıca minimum hava miktarına set etme gereği de yoktur. 0 akışa kadar 
indirilebilir. Çünkü bu zonlarda 0 akışa iniyorsa kullanım yoktur, dolayısıyla bu da bir enerji tasarrufu getirmektedir.

Nem giderme kontrolü bu sistemde sabit debili tekrar ısıtmalı sisteme göre çok başarılı değil. 
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Değişken hacimli terminal ısıtıcılı sistem çok iyi sıcaklık kontrolü ve enerji tasarrufunda bulunur. Küçük tesisat 
odası ihtiyacı kanal dağıtımı için daha az asma tavan ihtiyacı gösterir. Fleksibilite ve iyi bir mahal kontrolünün 
yapılabilmesi avantajıdır.

Dezavantajı mahal içinde boru dağıtımı, elektrik dağıtımının yapılması, su kaçağı olma ihtimali (mahalde) ilk 
yatırım masrafının yüksek olması.
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2.5. Çift Kanallı Sistemler:

Çift kanallı sabit sistemle arasındaki fark dönüş ve besleme fanlarının değişken debili olması dolayısıyla taşıma 
enerjisinden tasarruf etmesidir. Bunun dışında terminal kutularında da sabit hava üflemesi yerine değişken ve 
mahallin ihtiyacı kadar hava üflemesidir.

 Mahaldeki soğutma ihtiyacı azaldığında sıcak hava damperi kapalı konumda oysa, soğuk hava damperi kapanma 
yönünde hareket eder. Böylece sabit debiliye göre ısıtma ve soğutma enerjilerinde de tasarruf eder. Sadece binaların 
dış çeperlerinde ısı kaybı mevcuttur. Bunun dışında iç bölgelerde üstü çatı örtüsü olan veya altı şartlandırılmamış 
mahal bulunan yerlerde ısıtma ihtiyacı ortaya çıkar. 

Şekil 2.5.2’de çeşitli besleme havası kontrol şekilleri gözüküyor.
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Şekil 2.5.2 E tipinde görülen kontrole göre daha çok iç bölgelerde uygulanabilir. Buralarda iç yükler yok iken 
yani içeride insan hareketi v.b. yok iken tasarruf amaçlı damper tamamen kapatılabilir, hatta ölü bant alanı dahi 
bırakılabilir. (dead band). Fakat bu kontrolü yaparken çok dikkatli olmak lazım.

İç zonlarda yıl boyunca soğutma ihtiyacı görülür, dolayısıyla bu bölgelerde sadece soğutma kanalı bağlantısı yapılır.

Değişken debili terminal ısıtıcılı sistem ile karşılaştırılır ise bu sistemde mahallerde dolaşan borulama ve elektrik 
tevziyatı yoktur. Boru yerine daha fazla hava kanalı var.

Bunun dışında santral dairesi ihtiyacı daha fazladır. Asma tavan ihtiyacı da daha fazladır. 

İlk yatırımı daha fazladır.

Sabit debili çift kanallı sisteme göre enerji kaybı daha azdır.
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2.6. Fan Tahrikli Değişken Hava Sistemleri:

Bir diğer faydalı sistem de havayı paralel veya seri olarak mahalle sevk eden V.A.V. sistemleridir. 

Şekil 2.6.1.

Paralel akışlı terminal de kutu içindeki fan birincil hava akış yolu dışına konmuştur. Bu suretle fan fasılalı olarak 
çalışabilmektedir. Halbuki seri akışlı tabir edilen terminalde fan, birincil hava akımının içine yerleştirilmiştir. 
Bu şekilde terminal’in hitap ettiği hacım devreye girdiğinde fan devamlı çalışmaya başlıyor. Seri ve paralel fan-
powered sistemlerinin seçilmesinin nedeni, sistemin zonlara ilettiği havanın, yük azalsa dahi, maksimum miktarı 
muhafaza etmesidir. İşte bu da V.A.V. sistemlerinin avantajlarından biridir.

Birincil soğuk hava damperi maksimumdan minumuma (veya kapatır) değişebilir. İçeri verilen havanın maksimum 
kalması, terminalin asma tavan arasındaki resirküle havayı kullanmasıdır. Bina çevresi, kabuk bölümünde, terminal 
kutularda sıcak su serpantini, elektrikli ısıtıcı, ayrı olarak (base board heater) çevrede serpantin, veya ayrı radyant 
ısıtıcılar, ısı kayıplarını karşılamak üzere kullanılır. Hacımlarda ısıtma ve soğutma geçiş aralığında ölü bir band 
vardır. Bu aralıktaki kutu yalnız asma tavan aralığındaki dönüş havasını kullanır. Bu işlem, ışıklandırma ısısının 
ısıtmada kullanılmasını sağladığından maksimum enerji tasarrufunu getirmektedir. Hacımların kullanılmadığı 
zaman peryodunda, ana santral çalışmadığından, fan-powered kutu fanları çalışarak, hacmın o şartlardaki ısı 
ihtiyacını karşılar. Bu suretle yine işletmedeki belirli bir miktar işletme masraflarının düşmesi sağlanabilir.

Paralel ve seri sistem asma tavan aralığındaki havayı kullandığından, bu kutuların hava filtresi ile donatılması 
gerekir. Sabit çalışan fan’lı V.A.V. sistemlerde, birincil havanın minumum değerinde yine içeriye sabit miktarda 
hava verebilir.

Paralel düzenleme (Kesintili düzende çalışan fan’lı):

Bu düzende birincil hava miktarı soğutma yükünü karşılayacak yeterliliktedir. Sisteme dahil edilen fan, ısıtma 
talebi veya yük azaltması olduğundan dengeyi sağlamak üzere devreye girer ve asma tavan aralığındaki sıcak 
havayı birincil havaya katarak içeriye aynı miktar havayı gönderir. Bu düzen daha ziyade binanın dış kabuk zo-
nunda kullanılır. Su ile ısıtıcı veya elektrikli ısıtıcı bu cihazda bulunur. Fan’ın hareketi ve çalışması birincil hava 
klapesine entegre edilmiştir. Terminal fan’ının durduğu zamanlar, birincil havanın asma tavan aralığına kaçmasını 
önlemek için bir back-draft damper konmuştur. Bu damper fanın atış ağzında bulunmaktadır.

Seri düzenleme (devamlı çalışan fanlı):

Devamlı çalışan bir sabit debili fan ile birincil hava, asma tavan aralığından alınan hava ile karşılaştırılarak hacme 
verilir. Bu düzen hem iç zon, hemde dış zonda kullanılır. Yerine göre yardımcı ısıtma serpantinleri kullanılır. 
Düşük sıcaklıkta havayı şartlandırılan hacme attığı gibi, oda sıcaklığının yükseltilmesi halinde, birincil hava ile 
dönüş havasını karıştırarak yine şartlı hacme verir.
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2.7. Tüm Hava Sistemlerinin Avantajları Aşağıdadır:
a) Ana cihazların bir merkezde toplanarak işletmeleri ve bakımları mümkün olmaktadır. Bu suretle binadaki 

meskun yerlere giriş kimseyi rahatsız etmeden işi yürütmek olasıdır. Ayrıca filtre elemanlarının çeşitlerini 
seçmek, titreşimleri kontrol etmek, ve en kaliteli elemanları uygulamak ve seçmek imkanları vardır. Zira yer 
ve ebat imkanları tesisat mühendisinin elindedir.

b) Tüm boru, elektrik cihazları ve kablolama, filtre, titreşim ve gürültü ekipman ve kontrolları, iklimlendirme 
alanlarından uzakta olduğundan, ilgisiz şahısların, düzen ve proses tahribatından masun kalmaktadır.

c) Bu sistemler dış havanın (free Cooling) potansiyelinden faydalanma yeteneği fazla olduğundan soğutma ma-
kinalarının yüklenmesini azaltacak ve enerji tasarrufu getirecektir.

d) Otomatik kontrol vasıtasıyla,mevsimlik uyum (Change-over) sağlamaları çok kolay ve kısadır.
e) Her türlü çalışma şartlarında, geniş bir bölgeleme (zoning), esneklik ve nem kontrolü elde etmek mümkündür. 

Ara mevsim dışı zaman aralığında dahi aynı anda ısıtma ve soğutma yapma imkanına sahiptir.
f) Havadan havaya veya diğer ısı kazanç sistemleri uygulama olanaklıdır.
g) Değişik lokal ihtiyaçlara, hava akımı kontrollarına, optimum hava dağıtımı değişikliklerine fevkalede müsaittir.
h) Bu sistemler, alışılmışın dışındaki egzoz veya dış hava takviye miktarlarının (negatif veya pozitif basınçlan-

dırma) uygulamasına çok müsaittir.
ı) Tüm hava sistemleri, kış nemlendirmesine çok iyi adapte olmaktadırlar.
i) Kapalı bir sistem işleminde, büyük hava değişim miktarları için, kaliteli bir kontrol sitemi kullanmak kaydıyla, 

işlem hacminde ±0.15°C kuru termometre ve ±0.5% izafi rutubet hassasiyetini korumak mümkündür. Bugünkü 
bazı uygulanan sistemler, esasen, hacım şartlarını rahatlıkla sabit tutmaktadır.

2.8. Tüm Hava Sistemlerinin, Dezavantajları Aşağıdadır:
a) En büyük olumsuzluk kanalların geçişi için serbest hacım istemesidir. Bu da hacımları kısıtlamakta ve hacım 

yüksekliklerini etkileyerek bina yüksekliklerini artırmaktadır.
b) Hava dağıtımı için gerekli düşey şaft düzenlemesinde geniş kat planlarına ihtiyaç vardır.
c) Kanallara ve kritik noktalara varabilmek için içine girilebilir kapak ve kapılar gerekmektedir. Bu düzeni ku-

rarken mimar, mekanik ve statik mühendislerinin işbirliğine ihtiyaç vardır.
d) Özellikle geniş sistemlerde hava dengesini kurabilmek çok zordur.
e) Bina konstrüksiyonu dolayısıyla, bina dış çevresinde tesis edilen ısıtma sistemi, geçici ani ısıtma yükü istem-

lerine her zaman tam olarak cevap veremeyebilir.

3.0. HAVA SULU SİSTEMLER

3.1. Fan-Coil Sistem:

Fan-Coil üniteleri bir binada her bir küçük zonun (oda) klima santralı olarak da düşünebiliriz. Yani her bir fan-coil 
ünitesi basit bir klima santralı sistemidir.

Bir yandan, filtreden, ısıtıcı ve soğutucu serpantinden oluşmaktadır.

Bazen ısıtma ve soğutma için tek serpantin kullanılabilir buna iki borulu fan-coil unit diyoruz. Isıtma için ayrı 
soğutma için ayrı bir serpantin ve borulama var ise buna da dört borulu fan-coil sistemi diyoruz.

Bu sistemin genellikle kullanım alanları otel odaları, lüks apartmanlar, ofice binaları ve bazen hastahane yatak 
odaları. Geçmişte geniş ofis binalarında sıkça kullanılır idi. Merkezi santral sistemlerinin gelişmesi neticesinde 
ofis binalarında nadir kullanılmaya başlandı.

Fan-coil ünitesi uygulamalarında her bir ünite için ısıtma suyu, soğutma suyu borulaması elektrik dağıtımı ve en 
önemlisi yoğuşma suyunun atılması için ayrı bir drain hattı çekmek gerekir. Bazı ülkelerin bina kodları taşmaları 
önlemek için ikinci bir drenaj hattı veya taşma alarm sistemi ister. 



HVAC Sistem Seçimi TTMD 2016 Çalıştayı 79

 

 

Şekil 3.1.1.’de tipik bir fan-coil uygulaması görülmekte.

Şekil 3.1.2.’de de fan-coil uygulamasındaki psikometrik çizim görülmektedir.

Fan-coil kullanımı enerji verimli bir sistemdir.

Reheat olmadığı ve hava dağıtımı lokalize edildiği için fan enerjileri minimumdur.

Enerji su ile taşındığı için pompa güçleri merkezi sistemlere göre çok daha azdır.

Fan-coil sisteminin dezavantajı bakım sürelerinin uzun olması. Drenaj problemi mevcut. Ayrıca bu sistemde ses 
problemi vardır.
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3.2. Endüksiyon Sistemi.

Endüksiyonlu sistemde fan-coil gibi birim klimalı sistemdir tek farkla burada üflemeli bir fan yok merkezden gelen 
basınçlı ve şartlandırılmış bir hava ile (primer hava) endüksiyon özelliğinden faydalanarak mahaldeki havanın 
ısıtılması ve soğutulması suretiyle şartlandırma sağlanmaktadır.

Çalışma prensibi merkezi havalandırma santralında hazırlanan taze hava (primer hava) yüksek basınçta endük-
siyon ünitelerine dağıtılır.

Buradaki endüksiyon nozullarından yüksek hızla çıkarken belli bir miktardaki oda iç havasını endükler ve bir 
serpantin üzerinden geçirerek mahale şartlanmış iç ve dış hava karışımı üflenir.
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Bu sistemde kullanılan primer hava aynen fan-coil sistemindeki gibidir. Tek farkla fan-coil sistemindeki fan 
enerjisi daha düşüktür, çünkü endüksiyon sisteminde bu hava basınçlandırılır.

Endüksiyon üniteleri fan-coil gibi perimetrede dikey olarak kullanılan tipler gibi asma tavanda kullanılan tipleri 
de vardır.

Otomasyon olarak iki çeşit otomasyondan bahsetmek mümkün serpantin kontrolü ve bypass damper kontrolü 
bunlara ait tipler şekil görülmekte bu kontrollere ait psikometrik çizimler.

Şekil 3.2.3. ve Şekil 3.2.4.’de görülmektedir. 
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3.3. PANEL ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ

Bu bölüm, panel ısıtma ve soğutma sistemlerinin prensiplerini ve kullanımdaki donanımlarını içermektedir. 
Ek bilgi için; Bölüm 6, Panel Heating and Cooling in the 1996 ASHRAE Handbook- Systems and Equipment.

Genel:

Radyant panel sistemler oda yüzeylerinin sıcaklığının kontrolünü merkezi havalandırma sistemi ile birleştirir. 
Radyant yüzeyler odanın döşemesine, duvarlarına ya da tavanına yerleştirilebilir ve sıcaklık çevrim suyu, havası 
veya elektrik rezistansıyla korunabilir. Merkezi havalandırma sistemi basit tek zonlu sabit sıcaklık ya da sabit 
hacimli sistem olabilir ya da düzgün tasarlanmış çift kanal, tekrar ısıtma, çok zonlu, değişken debili sistemlerin 
özelliklerinden birkaçını ya da tamamını içerebilir. Sıcaklığı kontrol altındaki bir yüzey, eğer ısı transferinin %50 
ve daha fazlasını diğer yüzeylere ışınımla gerçekleşiyorsa bu yüzeye radyant panel denir.

Konut ısıtma sistemleri genelde taş döşemeye ya da alçı tavana gömülmüş serpantinlerden oluşur. Bu yapı, ısı 
yüklerinin sabit olduğu ve solar etkilerin bina tasarımıyla en aza indirgendiği yerlerde iyi çalışır. Ancak, büyük 
cam alanlı ve yüklerin hızla değiştiği binalarda sistemin yavaş cevap vermesi, gecikmesi ve duvar panellerin 
sisteme baskın çıkması açısından tatmin edici değildir. Hafif metal panelli tavan sistemleri yük değişimlerine 
çabuk cevap verir ve hem soğutma hem ısıtma için kullanılabilir.

Yerel faktörlerin gerektirdiği durumlarda sıcak hava ve elektrikli ısıtma elemanları kullanılır. Sıcak hava sis-
teminde hava panel yüzeyinin altındaki veya arkasında bir boşluğa doldurulur. Hava bu boşluktan normal bir 
difüzör yoluyla çıkıp odaya akabilir. Bu sistemler yerden ısıtmalı paneller şeklinde okullarda veya saçaklar gibi 
aşırı soğumaya eğilimi olan alanlarda kullanılır. Yerde ya da duvarda gömülü ısıtma elemanları ve birleştirilmiş 
elektrikli paneller, bina ve dairelerde ve yerel spot ısıtma sistemlerinin çeşitli uygulamalarında kullanılır. Elektrikli 
radyant panelleri kullanırken göz önüne alınması gereken iki etken, elektrik ile fosil yakıt maliyetleri arasındaki 
göreceli fark ve yerel elektrik şartlarıdır.

Radyant panel genellikle bir odanın tavanında yer almaktadır, çünkü tavan odadaki diğer tüm yüzeyleri ve nesneleri 
görür; ayrıca tavana döşemelerdeki gibi özel kaplamalar konulmadığı için yüksek yüzey sıcaklıklarına çıkılabilir. 
Düşük kütlesi nedeniyle yük değişimlerine hızlı tepki verir. Aynı şekilde radyant soğutma da bu konuya dâhil 
edilebilir. Metal tavan sisteminde sisteme kolayca müdahale edilebilmesi de bir diğer önemli özelliktir.

Yaygın olarak kullanılan tavan panel sistemleri delikli metal, asma tavan ve akustik tavanın doğal bir sonucudur. 
Bu radyant tavan sistemleri genellikle akustik asma tavan özellikleri, panel ısıtma ve soğutma ile kombine edile-
bilir binalar için tasarlanmıştır. Bu paneller binanın modülüne göre küçük birimler olarak ve zonlama ve kontrol 
için yüksek esnekliği sağlayacak şekilde tasarlanabilir. Yüksek tasarruf için, paneller büyük ve sürekli alanlara 
ayarlanabilir. İki adet metal tavan tipi mevcuttur. Birinci tip olan hafif alüminyum paneller (genellikle 305 mm’ye 
610mm) 15 mm’lik galvaniz borulu serpantinlere eklenir. İkinci tip, modüler panele şekil veren alüminyum saca 
metalurjik olarak bağlı bir bakır serpantinden oluşur. Modüler paneller yaklaşık olarak 910 mm’ye 1520 mm bo-
yutlarındadır. Çeşitli tavan sistemleri tarafından sabitlenir.

Radyant panel sistemlerindeki bileşenlerin ayarlanması diğer hava-su sistemleriyle benzerdir. Odanın ısıl şartları, 
konvektif ısıtma ve soğutmadan çok, direkt radyant enerji transferiyle sürdürülür. Mahalin ısıtma ve soğutma 
yükleri konvansiyonel yöntemle hesaplanır. Üreticiler ürünlerini; genellikle, mahal yüküne direkt olarak uygula-
nabilecek şekilde, toplam performansa göre derecelendirir. 

Panel ısıtma ve soğutmanın temel avantajları şunlardır:
1. Konfor düzeyi bilinen diğer iklimlendirme sistemlerinden daha iyidir, çünkü radyant yükler doğrudan etki 

eder ve hava hareketi normal havalandırma seviyelerindedir.
2. Panel sistem, duvarın dış tarafında herhangi bir mekanik donanım gerektirmez, bu yüzden duvarı, zemini ve 

yapısal sistemi basitleştirir.
3. Tüm pompalar, fanlar, filtreler vb. bir merkeze yerleştirilmiştir, bu yüzden de bakım ve işletim kolaydır.
4. Soğutma veya ısıtma üç ve dört borulu sistemlerde kullanılan merkezi zonlama ya da mevsimsel değişim 

olmadan, herhangi bir mevsimde elde edilebilir.
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5. Taze hava miktarları genellikle havalandırma ve nem alma için gerekli değerleri aşmaz.
6. Kullanılan mahal içinde, bakım ve tamir için, mekanik donanım gerektirmez.
7. Perdeler, ısıtma ve soğutma sistemleriyle müdahale etmeden duvarın dışına kurulabilir.
8. Modüler panel bölme değişikliklerini karşılamada esneklik sağlar.
9. Şartlandırılan mahalin içerisinde mekanik donanım için alan gerektirmez. Bu özellik, kullanımdaki binalarda, 

hastanelerde ya da yeterli alan bulunmayan, maksimum temizlik aranan yerlerde; diğer yöntemlerle kıyaslan-
dığında çok değerlidir.

10. Ortak merkezi klima sistemi hem iç bölgelere hem de çevre bölgelere hizmet edebilir.
11. Islak yüzeyli soğutma boruları kullanımdaki mahalden uzak tutulur, böylece potansiyel septik kirlenme azal-

tılır.

Panel sistemin kullanımında dikkat edilmesi gereken faktörler aşağıdaki gibidir:
1. Panel sistemin tüm avantajlarından yararlanmak için binanın en uygun yapısının ayarlanması için erken de-

ğerlendirme gerektirir.
2. Radyant panellere asma tavan içerisinde maksimum alanı sağlamak için gömülü aydınlatma armatürlerinin, 

hava difüzörleri gibi tavan gereçlerinin seçimi önem kazanır.
3. Paneller üzerindeki yoğuşma riskini kaldırmak için şartlandırılan havanın nem seviyeleri her zaman tasarım 

şartlarında ya da tasarım şartlarının altında tutulmalıdır.
4. Soğutma panelleri, yüksek neme sahip bölümlerde ve o bölümlere komşu bölümlerde kullanılmaz.
5. Herhangi bir hidronik sistemde olduğu gibi, pompa ve boru titreşimlerini, yüksek hızlı ve yüksek basınç dü-

şümü olan cihazların gürültülerini engellemek için borulama sisteminin tasarımı yapılmalıdır.
6. Tavanın veya tavana bitişik cihazların ısıl genleşmeleri de hesaba katılmalıdır.

Tipler:

Bazı tavan teçhizatları aktif ızgaraların odanın sadece bir kısmında bulunmasını ve dolayısıyla, geri kalan tavan 
alanı için uyumlu standart akustik panelleri kullanılması gerektirir.

Isıtma ve soğutma sistemleri için en sık kullanılan panel tipleri şunlardır:
• Metal tavan panelleri
• Tavan, duvar veya döşeme içi gömme boru
• Hava ısıtmalı zemin 
• Elektrikle ısıtılan tavan veya zemin

Metal Tavan Panelleri. Metal tavan panelleri normalde hem ısıtma hem de soğutma amaçlı tasarlanmış sistem-
lere entegre edilir. Böyle bir sistemde, yaz aylarında nemli hava kaynağına ihtiyaç vardır ve bu sistem hava-su 
kombinasyon sistemlerinden biri olarak sınıflandırılır. Böyle bir sistemde, yıl boyunca çeşitli miktarlarda basınçlı 
hava verilir. Metal paneller sadece ısıtma amaçlı uygulandığında, bir havalandırma sistemi ortam koşullarına 
bağlı olarak, gerekli olmayabilir.

Şekil 15-1 de alüminyum panel üzerine metalürjik olarak bağlanmış bakır tüpler kullanan bir metal tavan paneli 
sistemi gösterilmiştir. Bu panel çeşitli asma tavan sistemlerine monte edilebilir.

İki boru, üç boru ve dört borulu dağıtım sistemleri metal tavan panelleri ile başarılı şekilde kullanılabilir. Yaygın 
tasarımlar belirli bir ızgara üzerinde ısıtma için 11° C düşüş, soğutma için ise 3° C artış öngörmektedir, ancak 
bazı durumlarda yüksek sıcaklık farklılıkları geçerli olabilir. 
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Tavan, duvar ve döşeme içi gömme boru. Boru tavana gömülü olduğunda, kullanılan yapı genellikle aşağıdaki-
lerden biridir:
1 Boru veya tüp genellikle betonarmenin alt yüzeyinden bir inçlik mesafe içine yerleştirilir. Alçı sıva yapılacak 

ise, boru ahşapların arasına doğrudan yerleştirilebilir. Eğer sıva yoksa boru döşemeler tavan alt yüzeyinden 
en az 19 mm yukarıda olmalıdır. Bu yöntem Şekil 15-2 de gösterilmiştir.

 

2 Boru veya tüpler metal çıtalar üzerine ve alçı tavana gömülüdür. Çıta, bir asma tavan oluşturmak için ise hem 
çıta hem de ısıtma serpantinleri güvenli olacak ve çıtalar aşağıya gelecek şekilde, serpantinlerle temas halinde, 
desteklere bağlanır. Sonrasında alçı metal çıta üzerine uygulanır.

3 Küçük çaplı olan bakır boru tel çıta veya alçı çıta alt kısmına takılır. 
Sonra (Şekil15-3) tüpü gömmek için sıva uygulanır. 
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4 Kompozisyon pansiyon, ahşap lambri vb. gibi diğer tavan inşaat tipleri de vardır. 

Bazı başlık veya ızgara tipleri tavanlarda kullanılmış olmasına rağmen serpantinler genellikle kıvrımlı tiptedir. 
Serpantinler; plastik, demir içeren veya içermeyen boru veya tüp şeklinde olabilir, serpantin boruları merkezleri 
arasında 115-230 mm arası bir mesafe bulunur ve bu, gerekli çıktıya, boru veya tüp boyutuna ve diğer faktörlere 
bağlı olarak değişir.

Tavan panelleri olarak yaygın kullanılmasa da, duvar panelleri, tavanlar için açıklanan yöntemlerden biriyle 
oluşturulabilir.

Döşeme içi gömme boru inşaatı, zemin içi ya da zemin üstü olmasına göre değişiklik gösterir.

Zemin Kat. Sıfır kotta bulunan beton zeminlerde plastik, demir ve demir dışı boru ve tüpler kullanılmaktadır. 
Serpantinler, ya kıvrımlı, kesintisiz boru olarak üretilmiş ya da ısıtıcı serpantin şeklinde ayarlanarak boru merkez-
leri 150-460 mm aralıklı olarak düzenlenmiştir. Boru çevresini azaltmak ve yan kayıpları azaltmak için yalıtım 
yapılmalıdır. Şekil 15-4’de zemin kat için bir serpantin boru uygulaması gösterilmiştir. Serpantinlerin tamamen 
gömülü olması, bir arabirim üzerinde durmaması gerekmektedir. Isıtma serpantinlerini sabitlemek için kullanılan 
herhangi bir desteğin absorbsiyonsuz ve inorganik olması gerekmektedir.

Artı Kot Kat. Serpantinlerin yük taşıyan levhalara gömülü olduğu artı kotlarda, inşaat şartları konumlarını et-
kileyebilir. Aksi takdirde serpantin yapısı zemin katlarla aynı şekildedir.
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TARTIŞMA VE KATKILAR

Emre Özmen: İç hava kalitesiyle sıcaklık arasında hangisi tercih edilir denildi. Bununla ilgili tam yeri gelmişken 
bir bilgi paylaşmak istiyorum. İç hava kalitesi set değerinden sapmayla, sıcaklık set değerinden sapma kıyaslanır. 
Hangisi daha büyükse sistem ona öncelik tanır. Bizim uyguladığımız mantık budur. Bir de Sarven Bey’in verdiği 
ASHRAE bilgisine ilaveten, EN 15251’de 1200 ppm genelde tercih ediliyor. Tabi 1000 ppm’den biraz daha yüksek. 
Tabi enerji tasarrufu açısından biraz konfordan taviz veriyoruz ama 1200 ppm uygulanması, enerji verimliliği 
açısından biraz daha tercih ediliyor. 

Sarven Çilingiroğlu: Aslında orada ASHRAE’nin verdiği limitte dış havanın ppm’i artı 700 kabul ediliyor. Ör-
neğin dış havayı 500 ppm kabul ediyorsak; 500 ppm alırsak zaten 1200’i de bulabiliyoruz.

Emre Özmen: Ama İstanbul’da hava 400 ppm’den daha yüksek, 450-500 ppm’leri bulabiliyor. Zaten EN 15251’in 
üçüncü kategorisinde 800 ppm artı dış hava deniyor, dediğiniz gibi, aynı kapıya çıkıyor. Yani 1200 ppm aslında 
efektif bir sınır değeri olarak karşımıza çıkıyor.

İbrahim Kaya: VAV cihazları, VAV sistemleriyle ilgili ufak bir eklemem var. VAV cihazların seçimi, o VAV 
cihazın ne kadar kısıldığıyla çok alakalı bir konu haline geliyor. VAV cihazını düşük debilerde seçtiğiniz zaman, 
zaten cihazın kısma oranın yüzde onuna kadar ve cihazın yüzde 50 ile kıstığınızda oynayacağınız oran çok az 
oluyor. Dolayısıyla bizim karşımıza bu çok çıkıyor, VAV cihazlarının hava hızlarını düşük tutalım diye alt de-
bilerde seçtiğiniz zaman sizin için aslında enerji ekonomisi yapacak kısım kalmıyor. Direkt siz aslında kontrol 
mantığınızı %20-30’luk alanda bırakıyorsunuz. O yüzden VAV cihazlarında hava debilerini bu şekilde kontrol 
edip enerji ekonomisi yakalamak için bu cihazların izin verdiği üst limitlerde seçmek, hem cihazın hassasiyetini 
hem de enerji ekonomisini sağlamak açısından daha faydalı oluyor. O eğride gördüğüm; sıfıra kadar gidiyordu 
ama biz %10’da o eğrinin aslında kesilmesi lazım. Çünkü %10’un altında VAV cihazı kontrol dışı kalabiliyor. 
Bir diğer konu da bu fan-coil sistemleriyle ilgili. İki hafta önce biz TTMD İstanbul’da chilled-beam sistemleriyle 
ilgili sunum yapmıştık, orada da bu konuyu detaylı anlatmaya çalışmıştık. Bizim önemli gördüğümüz; fan-coil 
sistemlerinde mahâl havasında taze hava bırakılması konusu var. Bunu ben birçok projeciyle de konuşmuştum. 
Burada şöyle bir sıkıntı oluyor; bunun psikrometrik hesabını yaptığınızda, İstanbul şartları Antalya şartlarında, 
siz mahâl havasında mahâl sıcaklığını ve taze havayı bıraktığınızda, sizin iç gizli ısı yükünüzün yaklaşık 2-3 katı 
kadar gizli ısı yükünü taze hava ile taşıyorsunuz. Dolayısıyla burada da bu konunun çok ciddi irdelemesi gerektiğini 
düşünüyorum. 16°C’ye kadar havayı İstanbul şartlarında soğutsanız bile fan-coilin o gizli ısıyı alma direncinin 
dışında kalabiliyorsunuz. Bu da duyulan ısı oranı ancak 16 °C’de karşılanabilir hale geliyor. Bu da bence önemli 
bir konu. Bir de Sarven Bey, anlattığınız indüksiyonlu sistemlerle ilgili verileri yenilemek lazım. Bunlar artık 
eskide kaldı. Sistemler değişti. Onunla ilgili de belki bir başka sunumda bilgi verilmeli.

Sarven Çilingiroğlu: Ben sonuçta literatürü de koyuyorum. Damper uygulaması yok artık tabi, tamamen serpantin 
uygulaması var, ama böyle bir uygulamanın da olduğunu gösterebilmek amacıyla burada sunduk.

İbrahim Kaya: Fan power, VAV ile ilgili konularda bizim karşımıza çok çıkıyor, bu genelde maliyetten dola-
yı oluyor. Maliyeti yüksek olduğu için fan power sistemi onaylanmıyor. Ama fan power sistemi, şu an aslında 
Amerika’da da fazlasıyla kullanıma geçen aktif chilled beam sistemi. Fan power sistemde resirkülasyon havasını 
mahâlden almak için kullanılan fanın yerine, indüksiyon sistemde indiksüyon prensibi kullanılıyor. Bundan dolayı 
da Amerika’da özellikle hastane uygulamalarında, ofislerde, indüksiyon sistemi çok ön plana çıkmaya başladı.

Hakan Ercan: Benim aslında eklemek istediğim konu fan havalı sistemlerle ilgili. Özellikle fan havalı klima sis-
temlerinde düşük basınçlı sistemlerin kullanılması, işletmede bu fan elektrik tüketiminin düşürülmesi anlamında 
çok ciddi tasarruflar sağlıyor. Şöyle ki, laboratuvar, hastane gibi 7/24 çalışmasını beklediğimiz binalarda gerek 
klima santralinin içindeki iç dirençleri, gerekse kanal sistemindeki basınçların düşürülmesi, yani düşük basınç 
sistemlerin kullanılması çok önemli. Çünkü baktığınız zaman dinamik basınç kayıpları, hızın karesiyle doğru 
orantılı olarak düşüyor. Çok düşük basınçlarda klima santrali seçimleri işletmede çok iyi veriler elde etmemizi 
sağlıyor. Bir de bu VAV seçimleriyle ilgili benim söylemek istediğim bir şey var: Genelde bir VAV seçilirken 
bir ΔP öngörüyoruz. Bu aslında o kanal sisteminin başındaki ve ucundaki iki farklı noktanın arasındaki delta 
basınç farkı sadece. Hepa filtre kullanılması konusu var; diyelim ki aynı klima santralinde hepa filtre var, onun 
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basıncı çok yüksek, kullanmadığınız bir nokta var. Dolayısıyla o ΔP arttıkça az önce İbrahim Bey’in de söylediği 
gibi sistemde kullanılan VAV’lerde hassas kontrol yapabilmek için ΔP’nin doğru tanımlanması gerekiyor. Bir 
de VAV’lerin konumları anlık olarak gözetlenmeli. Çünkü biz bir yandan havayı basınçlandırıp gönderiyoruz, 
bir yandan da kısıyoruz. Aslında kısma da bir enerji harcama demektir. Dolayısıyla bu VAV’lerin ne kadar kısık 
pozisyonda kalması gerektiğini fan verimine de bakarak, yani fanın hangi noktada çalışıyor olduğuna bakarak 
bütün VAV’lerin konumlarını da otomasyon sistemine aktarıp VAV’lerin konumlarının değiştirilmesini sağlıyoruz. 
Örneğin %30-40-50-70 açıklıkta VAV’ler var. Bunlar, havaya karşı bir direnç yaratıyor ve bir enerji harcıyor. Eğer 
biz VAV’lerin pozisyonlarını bilir ve bunları bir otomasyon sistemine değerlendirirsek, daha açık bir pozisyona 
getirip, hepsini tekrar pozisyon aldırıp daha düşük basınçta çalıştırabiliriz. Bunlar işletmede uluslararası literatür-
deki araştırmalarda görüyoruz ki %30 oranında fan elektrik tüketimlerinde tasarruflara neden oluyor. Fan havalı 
sistemlerde çok dikkat edilmesi gereken konular diye düşünüyorum. 

Erdinç Boz: VAV kutuları kıstığı zaman normal olarak sizin ana sisteminiz de kısıyor dolayısıyla bir enerji kay-
bınız yok, yani orada enerjiyi düşürüyorsunuz.

Hakan Ercan: Şöyle izah edeyim. Şimdi aslında fana baktığınız zaman, fan daha yüksek bir basınçta çalışıyor. 
Fan basıncı aynı debi için düşünün, daha yüksek basınç gönderiyor kanal sistemine. Benim söylediğim şey, debiyi 
değiştirmeden fanı kendi frekans inventör eğrisinde, daha düşük basınç sağlamasını çalışıyoruz niye, çünkü karşı 
direnci düşürüyoruz. VAV’nin yaratmış olduğu basıncı siz düşürürseniz kritik hattınızın sonunda artık yeni bir 
basınç düşümü elde edersiniz. Diyelim, o santrali 10.000 m3/saat ve 1.000 Pa’a göre boyutlandırdık. Gönderiyoruz 
havayı. Zonlarımızdaki, şartlara göre belli miktarda hava üflememiz gerekiyor içeriye ve VAV’leri belli bir po-
zisyonda tutmamız gerekiyor. Kimisi %30, kimisi %60, kimi %70. En kritik VAV’yi %100 açık pozisyona getirip, 
diğerlerini tekrar pozisyonlandırıyoruz, böylece kanal sisteminde aslında aynı debide, bakın debiyle ilgili hiçbir 
değişiklik yapmadık, fakat fanın basıncını düşürmek suretiyle elektrik tüketimini azaltabiliriz. 

Erdinç Boz: Neden debiyi düşürmüyorsunuz?

Hakan Ercan: Debiyi düşürmüyorum, çünkü aynı debi ihtiyacı zaten var zonda. t1 anında 7.000 m3/ saat gönder-
meniz gerekiyor bütün o zona. Ben hava debisini değiştirsem içerideki konfor şartlarını sağlayamam. O yüzden 
debiyi değiştirmeden VAV’lerin yaratmış olduğu karşı basıncı düşürerek sadece kanal sistemini bir düşük basınca 
alıyorum. Debi değişmiyor bakın. Debiyi değiştiremem, çünkü o zaman mahalleri ısıtamam veya soğutamam. 
Off-set ediyoruz, yani basınç eğrisini aşağı doğru. Bu özellikle hastane kullanımlarında çünkü tüm gün çalışıyor 
bu tesisler. Çok önemli. Mesela klima santrali seçimi konusunda bakalım bir seçim yapalım, batarya yüzey hızını 
2,5 m/s aldığımızda ya da 1,5 m/s aldığımızda ne değişiyor? Klima santralinin boyutları büyüyor, mekân büyüyor 
vs. ama bunun bütün yaşam süresi boyuncaki performansına baktığınızda çok ciddi tasarruflar sağlıyor. Özellikle 
laboratuvar uygulamalarında kesinlikle biz düşük basınçlı klima santralı, örneğin batarya yüzey hızını 1,8 m/s 
yada maksimum 2 m/s alabilirsiniz. Bu gerçekten çok ciddi tasarruf sağlıyor. Örnek vermek gerekirse, mesela 
bir klima santrali seçiminde 2,5 m/s batar yüzey hızıyla, bütün iç dirençler, dış dirençler dahil edildiğinde, 2.400 
Paskal gibi bir basınç kaybıyla karşılaşıyorsunuz. 2 m/s çektiğinizde bu 1.500 Pa’a düşüyor. 1,5’a çektiğinizde 
800 Pa’a düşüyor, yani bütün kanal sistemi artı klima santralinin içerisindeki basınç kaybı 800’e düşüyor. Basınç 
biliyorsunuz elektrik tüketimiyle doğru orantılı bir şey. 

Erdinç Boz: Burada şunu anlayamıyorum, burada eğer debiyi kısarsanız, normal olarak sizin fandaki motor gü-
cünde ciddi düşme olacak. Siz oradan kazanacaksınız. Öbür türlü zaten sistemi devreye aldığınız zaman herhangi 
bir ΔP dizaynı tespitini sistemdeki çıkan basınca göre çünkü hesap ettiğiniz debiyi bilemiyorsunuz. Basıncı bile-
miyorsunuz. Sistemde basınç zaten hesap ayrı, yerinde gerçekleşen ayrı. Yerinde gerçekleşen duruma göre VAV 
boxlarını %100 açık hale getirerek bir şey yapıyorsunuz. Ondan sonra sistem salımına göre son noktada bir ayar 
yapıyorsunuz değil mi? Dolayısıyla sistem kendi içerisinde çalışıyor. Siz sistemin debisini zaten düşürüyorsunuz 
ister istemez. Çünkü genelde projede hesap edilen değerler sizin gerçekte bulduğunuz değerlerden daha büyük 
çıkıyor. Daha düşük çalıştırıyorsunuz. Benim bugüne kadar rastladığım bütün sistemlerde bu böyle.

Hakan Ercan: Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir birim düşünün doğu batı oryantasyonunda yerleşsin bu-
nun cepheleri. Siz normalde tasarım yaparken her bir zonun, her bir birim zonun kendi pik saatine göre o hava 
debisini hesaplayıp daha sonra toplayıp klima santrali seçiyorsunuz. Şimdi bu durumda, ama gerçek hayatta,  
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yani güneş doğudan doğduğu zaman, batıda güneş yok, orada pik saat 9’du orada 5’te.. Dolayısıyla klima santrali 
aslında VAV’ler daha düşük bir debide çalışıyor. Benim burada söylemek istediğim şey, VAV’ler odanın ihtiyacı 
neyse ısıtma, soğutma veya odada bir karbondioksit sensörüyle bir hava kalitesi gözetiyorsanız. Hangi pozisyon-
dalarsa, bu pozisyonda çalışmaya devam ediyorlar ve odayı ısıtacak, soğutacak miktarda hava üflüyorlar. Fakat 
burada önemli olan fan eğrisini etüt etmek gerekiyor. Çünkü hangi noktalarda fan eğrisi daha verimli çalışıyor, 
hangi noktalarda kötüye gidiyor, bunu da iyi bilmek gerekiyor otomasyon sistemince. O nokta çalışır iken VAV’lerin 
konumları ölçüyorsunuz, daha sonra düşük basınca geçirip, mesela diyelim ki %70 açıklıkta bir VAV’iniz var. 
Bunu tam açıyoruz. Tam açtığınız zaman ne oluyor oradaki basınç kaybını aslında düşürüyoruz. Daha sonra onun 
haricindeki bütün diğer VAV’leri de tam açık pozisyona göre, basınç da değişti ya, orada aslında iteratif bir şey 
var, bir operasyon var.

Erdinç Boz: Hepsi kendine göre içeriden aldığı feedbackle bütün VAV boxları kendileri oynayacaklar.

Hakan Ercan: Tekrar bunlara pozisyon veriyorsunuz, en yüksek açıklıkta olanı tam açık pozisyona getiriyor-
sunuz diğerlerini de buna göre tekrar pozisyonlarını belirliyorsunuz. Böylelikle VAV’nin basıncı düştüğü için, 
otomatikman kanal sisteminin basıncı da düşmüş oluyor. Daha sonra tekrar geriye dönüyorsunuz fana, fan acaba 
evet gerçekten bize elektrik tasarrufu sağlayacak bir noktada çalışıyor mu çalışmıyor mu kontrol ediyorsunuz. 

Sarven Çilingiroğlu: Şimdi burada aslında fan seçimi çok önemli, Hakan bey’in değindiği. Çünkü VAV santralla-
rında fanı seçerken tüm havalı sabit debili bir santralin fan seçimi gibi değil. Çok yüksek verimde seçemiyorsunuz 
çünkü yüksek verimdeki bir fanın eğrisine baktığınız zaman surge noktasına çok yakın oluyor. Kısılma çok az 
oluyor. Bunun seçiminde biraz daha düşük verimlere geçmeli. Çünkü %100 her zaman çalışmayacaktır. 

İbrahim Kaya: Şimdi aslında bu fan optimizer konusunda bir anlaşmazlık oldu herhalde onu basitçe söylemek 
istiyorum. VAV cihazlarında bizim aldığımız iki tane feedback oluyor, bir debi , bir de damper pozisyonu feedback’i. 
Bu fan optimizer olayı aslında tamamen şuna yarıyor. 10.000 m3/saatlik bir santralimiz var ve hesap ettik 800 Pa 
direnç çıktı. Bunların her biri 10 tane odaya basıyorsunuz diyelim ki, 2.000 ,1.000, böyle değişik odalarımız var. 
Bu damper feedback’lerinden aldığımız bilgide en açık VAV, diyelim ki %70. En açık VAV %70’se sistem diyor 
ki, normalde biz kanaldaki basıncı sabit tutacak sistem koyuyoruz aslında. Bu aslında enerji ekonomisinin karşı-
sında bir şey oluyor, enerji ekonomisini bozuyor. Bu fan optimizer olayı, sistemde basınç sensörünü koymaktansa, 
basıncı sürmektense, en açık VAV’i %100’e getirecek şekilde sistem basıncını sürekli değiştiriyor. Çünkü sizin 
hangi VAV’nizin açık olacağı VAV sistemlerinde bilemiyorsunuz. Belki kapattınız birinciyi ikinciyi, üçüncü en 
açık olacak. Dolayısıyla aldığınız damper pozisyonlarında, debiden hiç bahsetmiyorum, debinin ekonomisi ayrı 
bir konu, bu sadece basınç ekonomisiyle alakalı. Sisteminizin 800 Pa’a ihtiyaç değil de, 600 Pa’a ihtiyacı oldu-
ğunu damper pozisyonlarından anlıyorsunuz ve frekans düşürerek fanınızı daha verimli halde çalıştırıyorsunuz. 
Dolayısıyla burada yapılan şey, VAV’lerde damper pozisyonunu izlemek gerekiyor. Bu damper pozisyonlarına 
göre de sistemin basıncını, mesela bu konu nerede karşımıza çıkıyor bizim, bazen bu VAV sistemlerinde basınç 
sensörlerinde yerleşimiyle ilgili noktalar biliyorsunuz çok kritik. İşte kanal sisteminin 3’e böl, santrali 1/3 yapıla-
na koy. Bunların hepsi ampirik yaklaşımlar. Çoğu zaman da bunu yapacak yeriniz doğru yaklaşımınız olmuyor. 
Dolayısıyla bu fan optimizer sistemi burada bunu yapmanıza gerek yok diyor. Bunu son noktada, nihai noktadaki 
damper pozisyonlarından yorumlayarak fanın frekansını kısıyor aslında. Bu Erdinç Bey'in dediği debi kontrolü, 
ayrı bir enerji ekonomisi. Ama basınç kontrolü, basıncı doğru değerlendirmek de ayrı bir enerji ekonomisi sağlıyor. 
Bu fan optimizer konusu tamamen. Debiyi kısma açma bunların hepsi zaten VAV sistemi dediğiniz gibi değişken 
debili sistem. İhtiyacınız varsa 500, ihtiyacınız yoksa değil. 

Sarven Çilingiroğlu: Aslında damperleri daha açık konuma getirip sistemi rahatlatıyorsunuz.

İbrahim Kaya: Şöyle diyeyim, birçok işte biz şunu görüyoruz, damper konusunu işleyen işlerde, en açık VAV 
%70 mesela. Bu %30’luk direnç, ekstra bir basınç kaybı yaratıyor. 

Kani Korkmaz: Bu tabi önemli bir konu, bunu daha sonraki bir tartışmada detaylı konuşabiliriz.
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Emre Özmen: VAV’lerin Sarven bey’in sunumunda sıcaklığa yönelik bir kontrol ekipmanı olduğu vurgulandı 
ki çok doğru. Yalnız ben sıcaklığı tutturmak için bir başka parametreyi sıklıkla kullandığımızı hatırlatmak is-
tiyorum: Basınç. Orada basınç kontrolünde sıklıkla kullanıyoruz ki laboratuvar sistemleri zikredildi. Üflemede 
sabit CAV ile üfleyip, hepafiltre ederek emişten oda basınç sensörüne göre, emişteki VAV’i regüle ederek oda 
basıncını istediğimiz set değerine getiriyoruz özellikle ilaç fabrikalarında oldukça kritik bir konudur bunu hatır-
latmak istedim. Burada odadaki sıcaklığı ise set eden ısıtma terminallerini mahâl sıcaklığına göre regüle ederek 
sağlıyoruz. Basıncı VAV ile sağlıyoruz. Son olarak az önceki konuya başka bir bakış açısı getirmek istiyorum. 
Hidrolik sistemlerde değişken debili, iki yol vanalı sistemlerde pompa set değeri biliyorsunuz ΔP bir set değeri 
vardı. Bu set değeri vana açıklık bilgisine göre kaydırılabiliyor. Bu reset ediliyor, yani set değeri fiks değil, vana 
bilgilerine kaydırılıyor. Bu ciddi manada bir enerji tasarrufu sağlıyor. Az önceki konuda o şekilde VAV’leri süren 
fanın statik basınç set değeri de, VAV açıklık bilgilerine göre kısmi debiye göre değil, kaydırılabilir. 

Ersin Gökbudak: Aslında tartışılan şu, bir örnekleme yapayım: çok basit bir sistem düşünün. Ardı ardına 3 tane 
farklı mesafelerde üniteler var. Her birinin de Q debisine ihtiyacı var. En yakın, ikinci yakın, üçüncü yakın. Biz 
pompamızı nasıl seçiyoruz, 3 Q olacak şekilde ve balanslama yapılacak şekilde bir pompa seçiyoruz. En uzaktaki 
normal şartlarda eşanjörde balans vanamızda herhangi bir kısma yapmıyoruz. Tam açık yapıyoruz. İkinciyi biraz 
daha kısıp en yakını daha çok kısık yapıyoruz. Burada tartışılan konu aslında şu, elimizde öyle bir sistem var, 
en uzaktaki yani en kritik hidronik devredeki eşanjörün girişindeki vana da biraz kısık. O vana biraz kısıksa, 
ikincisi daha da kısık olacak, öbürü daha kısık olacak. Hakan bey’in söylemek istediği böyle bir durum varken, 
en uzaktakini tam açık hale getirelim, diğerlerini de ona göre pozisyonlayalım, pompa basıncını biraz aşağıya 
indirelim. Debi değişikliği yapmadan bunu yapalım ve bu söylenen şey. Tahmin ediyorum Erdinç Bey’in de buna 
itirazı olamaz, sadece ifadelerde bir takım farklılık var. Komple sistem basıncını aynı mantıkta bir aşağıya çek-
mek, bu çok anlaşılır bir şey. 
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Binalarda HVAC sistem seçimi VRF(V), WSHP ve ROOFTOP sistemleri
Hakan Ercan

Enerji yönetmeliklerinin sıkılaşmasıyla ve çevreye verilen zararlar göz önüne alındığında enerji verimliliği hususu 
sistem seçiminde son derece önemli bir parametre haline gelmiştir. Bu yazıda sistem verimleri ve parametreleri 
incelenmiş ve güncel bir örnek olarak ASHRAE HQ binası HVAC sistemi gözden geçirilmiştir.

1. GİRİŞ

Günümüzde önemi giderek artan enerji tasarrufu konusunun bir sonucu olarak gündeme gelen binaların mimarisine, 
geometrisine, ısıl yüklerine ve bölgesel koşullarına uygun HVAC sistemi seçimi karşılaştırmalarla açıklanmıştır. 
Buna ek olarak enerji tüketimi ve ilk yatırım maliyetleri bakımından uygun çözümler değerlendirilip, test, dev-
reye alma, işletme ve bakım senaryoları incelenmiştir. Karşılaştırmalara konu HVAC sistemleri olarak VRF(V), 
WSHP ve Rooftop sistemleri seçilmiştir.

2. VRF(V) SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLER

1982 yılında piyasaya ticari bir ürün olarak çıkan VRF sistemleri, değişken debili soğutkan teknolojisine sahip 
olup iç üniteler (evaporatör), bakır borulama ve dış ünitelerden (kondenser) oluşmaktadır. Yapı olarak split klima 
türevi olup daha kompleks bir yapıya sahiptir. Değişken soğutkan debisi teknolojisi, her bir evaporatörden geçen 
gaz debisinin kontrol edilebilmesi ve bunun sonucu olarak değişken kapasite ve konfigürasyonlar, bireysel zon 
kontrolü, farklı zonlarda aynı anda ısıtma veya soğutma yapabilme imkanı ve ısı geri kazanımı gibi imkanlar 
sunmaktadır. VRF sistemleri hava soğutmalı ve su soğutmalı olarak iki tiptir ve uygulama açısından 2 borulu ve 
3 borulu olarak ana gruplara ayrılır. 2 borulu sistem chiller veya ısı pompası, 3 borulu sistem ise ısıtma ve soğut-
manın aynı anda yapılabildiği 4 borulu hidronik sistem olarak kabul edilebilir. VRF sistemi tiplerinden bağımsız 
olarak taze hava ihtiyacını karşılayamadığından ilave bir havalandırma sistemine ihtiyaç duymaktadır.

2.1. VRF(V) SİSTEM BİLEŞENLERİ

Modern VRF sistemleri inverter teknolojisi ile tek dış üniteden çoklu iç üniteler beslenmesine imkan sağlamak-
tadır. Değişken devirli kompresörler, kompresör emme basıncı ile belirlenen toplam ısıtma veya soğutma yük 
değişimlerini takip etmek için hız değiştirme kapasitesine sahiptirler. Kapasite kontrol aralığı %6 - %100 olarak 
alınabilir. Buna ek olarak sistemde elektronik genleşme vanası kullanılmaktadır. İç ve dış üniteler arası bağlantıyı 
sağlayan her türlü borulama ekipmanı (bakır boru, joint vs.) bileşenlerdendir. Burada altı çizilmesi gereken bir 
diğer husus, VRF sistemlerinde üreticiye göre değişkenlik gösteren yatay ve dikey bakır borulama limitleri vardır.

2.2. VRF(V) SİSTEM TİPLERİ

2 Borulu Sistem

İç ve dış üniteler arasında soğutkan taşıyan bir adet ana gidiş ve bir adet ana dönüş borularının bulunduğu sis-
temdir. Sistem çalışırken tüm iç ünitelerle ya ısıtma ya soğutma yapılabilmektedir. Isıtma ve soğutma aynı anda 
yapılamamaktadır. Soğutma modunda iç üniteler evaporatör, ısı pompası modunda iç üniteler kondenser olarak 
çalışmaktadır. Uygulama alanı olarak açık ofisler, alışveriş merkezleri, çekirdek ofisler gibi aynı anda soğutma 
veya aynı anda ısıtma ihtiyacı olan yapılar örnek gösterilebilir. Aşağıdaki şemada sistemin işleyişi anlaşılabilir.
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Görsel - 1 (2 Borulu VRF Sistemi)

3 Borulu Sistem

3 borulu sistemin temel avantajı ve kullanılma sebebi, aynı anda soğutma ve ısıtmayı birlikte yapabilmektir. Sistem, 
likit soğutkan, sıcak gaz ve emme hattından oluşmaktadır. Soğutma yapan iç ünitenin likit hattı ve emme hattı açık 
konumda olup (evaporatör), ısıtma yapan iç ünitenin sıcak gaz ve likit hattı açık konumdadır (kondenser). 3 borulu 
VRF sistemine İlave edilecek bir eşanjör ile ısı geri kazanımı yapılarak COP değeri yaklaşık olarak 7 olmaktadır.

Görsel - 2 (3 Borulu VRF Sistemi)
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2.3. VRF(V) SİSTEM AVANTAJLARI

VRF sistemleri, merkezi soğutma sistemlerine oranla hafif ve modülerdir. Buna ek olarak standart konfigürasyon 
ve sofistike elektronik kontroller sayesinde tak-çalıştır tarzına yakın bir devreye alma imkanı sunmaktadır. VRF 
sistemi direkt genleşmeli olduğu için bakım masrafları açısından da sulu sistemlerle kıyaslandığında avantajlı 
olması beklenmektedir. Faz faz veya kat bazında gruplandırma ile binalarda kısmi kullanım imkanı sunulmak-
tadır. Kapasite modülasyonu açısından ise çoklu ve invertörlü kompresörler ile yüksek kısmi yük performansı 
sunmaktadır. Dış üniteleri dışarda konumlandırılabildiği için mekanik odaya ihtiyaç duymadan uygulanabilir. 
Ses seviyesi konusunda ise VRF sistemi düşük gürültü değerleri sunmaktadır.

2.4. VRF(V) SİSTEMİ İLK YATIRIM MALİYETİ

Diğer tüm sistemler gibi VRF sistemleri de ilk yatırım maliyetleri binaya veya kullanılacak sisteme göre değiş-
kendir. Eşit kapasiteli sulu soğutma sistemlerine (chilled water) oranla %5 ile %20 arasında daha fazla ilk yatırım 
maliyeti olduğu bazı kaynaklar tarafından tahmin edilmektedir, fakat gerçek maliyetler projeye göre değişkenlik 
gösterebilir. Aynı kaynaklar Brezilya’daki 9300 m2 büyüklüğündeki bir ofis binası için ilk yatırım maliyetinin 
sulu soğutma sistemine oranla %15 ile %22 oranında daha fazla olduğunu ancak bu ciddi farkın bir bölümünün 
ithalat tarifelerinden kaynaklandığını belirtmektedir. Başka bir kaynak ise Almanya’daki 4000 m2 alana sahip bir 
otel binasında, VRF sistemi ile vidalı hava soğutmalı hidronik bir sistem karşılaştırılmış ve maliyetin neredeyse 
aynı olduğu belirtilmiştir.

2.5. VRF(V) SİSTEMİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ

İlk yatırım maliyetlerinde olduğu gibi enerji verimliliği de uygulama yapılacak binaya, uygulama yapılacak 
iklime veya kullanılacak sisteme göre değişkendir. Brezilyada 538 ton (1892 kW) kapasiteli bir sistem için VRF 
sisteminin hava soğutmalı vidalı soğutma grupları kullanılan sisteme oranla %30 civarında bir tasarruf sağladı-
ğı belirtilmektedir. Bir başka simülasyonda 700kW’lık R410a kullanılan VRF sisteminin hava soğutmalı (sabit 
debili) ve su soğutmalı sistemlere oranla yıllık %30-%40 enerji tasarrufu sağladığı belirtilmektedir. VRF sis-
temlerinde son yıllarda değişken devirli kondenser fanları ve ECM (electronically commutated motor) kullanan 
motorlar sayesinde enerji verimlilik değerlerinde ciddi artışlar kaydedilmiştir ancak VRF sistemleri -18 ºC gibi 
düşük sıcaklıklarda çalışabilse de verimlilikleri ciddi oranlarda düşmektedir. Bu nedenle soğuk iklimlerde VRF 
kullanımı iyi analiz edilmelidir.

2.6. VRF(V) SİSTEMİNDEKİ ZORLUKLAR

VRF sistemleri tüm binalar için uygun olmayabilir. VRF üreticilerine arasında değişiklik göstermekle beraber, 
bakır borulama konusundaki yatay ve dikey mesafe sınırlamaları bulunmaktadır. Buna ek olarak uzun borulama 
uygulamalarında gaz kaçağının tespiti ve tamiri hidronik sistemlere oranla daha zordur. Tüm diğer split sistemler 
gibi VRF sistemleri de havalandırma yapamaz. O nedenle ayrı bir havalandırma sistemine ihtiyaç vardır. VRF 
sistemlerinde kW başına kullanılan soğutucu gaz miktarı fazla olduğu için ozon dostu akışkan kullanımı çok 
önemlidir. Yeni gazların (R410A, R407C) kullanımı ve ilgili kontroller bu teknolojiyi kabul edilebilir bir noktaya 
getirmeye çalışmaktadır.

2.7. VRF(V) SİSTEMİ VE CHILLER SİSTEMİ KARŞILAŞTIRMASI

VRF sistemi ile aynı anda ısıtma-soğutma ve ısı geri kazanımı yapılabilmekteyken, 4 borulu sulu soğutma sis-
teminde ise aynı anda ısıtma ve soğutma yapılabilmektedir. VRF sistemleri yüksek ilk yatırım ve düşük bakım 
maliyeti sunarken, sulu soğutma sistemi bakım, temizlik ve korozyon önleme konusunda daha yüksek masraflara 
sahiptir. Borulama anlamında VRF sistemi sınırlıyken sulu sistemde teorik olarak bir sınır bulunmamaktadır. 
Mekanik oda ihtiyacı bakımında ise VRF sisteminde ihtiyaç yokken sulu sistemde chiller ve pompa dairesi gibi 
ilave alan ihtiyaçları doğmaktadır. Sistemdeki gaz kaçakları anlamında VRF sistemi daha risklidir buna karşılık 
sulu sistemde sadece chiller odasında kaçak tehlikesi vardır.

3. WSHP SU KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİ GENEL BİLGİLER

Su kaynaklı ısı pompaları ısı kaynağı ve rezervuarı olarak su kaynaklarını (soğutma kulesi, nehir, göl, deniz, yer 
altı suları, toprak) kullanan klima sistemleridir. Sistemin öne çıktığı bir nokta olarak ısıtma ve soğutmanın aynı 
anda yapılabilmesi gösterilebilir. Su kaynaklı ısı pompası, ısı pompaları (sudan havaya), borulama devresi, sirkü-
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lasyon pompaları, soğutma kulesi veya su kaynaklarına bağlı bir eşanjör sistemi, kazan veya atık ısı kaynakları 
gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Sistemin bir diğer özelliği ise borulama devresi (water loop) üzerinden ısı geri 
kazanım imkanı sunması ve dış hava ısıtma yüklerinde sağladığı enerji tasarrufudur.

WSHP sistemi çalışma prensibi, soğutma prosesi için bir soğutma kulesinden (açık veya kapalı tip) veya uygun bir 
soğuk su kaynağından pompalar aracılığı ile beslenen suyun soğutkan olarak kullanılmasıdır. Isıtma prosesinde 
ise benzer şekilde sisteme ilave edilen bir ısıtma kazanı veya başka kaynaklardan sağlanan sıcak suyun pompalar 
ile sisteme beslenmesidir.

Görsel - 3 (WSHP Çalışma Prensibi)

Sistemin düşük sıcaklık rejimleri kullanması sebebiyle atık ısıları değerlendirme imkanına sahip olması ve boru 
devresindeki akışkan rejimleri dolayısı ile yoğuşma riski olmaması WSHP sisteminin öne çıktığı diğer noktalardandır.

WSHP sisteminde alternatif uygulama olarak su veya toprak kaynaklı sistem ve buna ek olarak hibrit sistem su-
nulabilir. Aşağıdaki görsellerde çalışma prensipleri anlatılmıştır.

Görsel - 4 (Su veya Toprak Kaynaklı WSHP Sistemi)
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Görsel - 5 (Hibrit WSHP Sistemi)

3.1. WSHP SİSTEM PERFORMANSI

Geçiş mevsimlerinde dış hava sıcaklığının düşük olduğu durumlarda, bina iç mahallerinde soğutma, dış kabukta 
ise ısıtma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Soğutma modunda çalışan ısı pompaları, boru devresindeki suya enerji 
aktararak mahali soğutmaktadır. Burada suya atılan enerji ile ısıtmaya ihtiyaç duyulan kabuk kısmındaki enerji 
talebi karşılanabilir. Toprak koşullarının uygun olduğu uygulamalarda ise toprak enerji rezervuarı gibi kullanılarak 
soğutma kulesi ve kazan ihtiyaçları azaltılıp sistem performansı artırılabilmektedir. Bunlara ek olarak bir diğer 
sistem performansını artırıcı uygulama örneği ise su tarafında ekonomizer kullanımı ile şartların uygun olduğu 
durumlarda serbest soğutma (free cooling) imkanı sağlanmasıdır.

Sistem performansının genel bir değerlendirmesi olarak Atlanta’daki bir ofis binası için WSHP sisteminin, HVAC 
enerji miktarını %20 düşürdüğü görülmüştür. Bu değer Louisville’de %15 ve Minneapolis’de ise %8 oranında-
dır. Aynı binalarda GSHP (Toprak kaynaklı ısı pompası) kullanılması durumunda ise oranlar %37, %40 ve %24 
civarında olacaktır.

3.2. WSHP KULLANILAN MAHALLERDE PRIMER HAVALANDIRMA

WSHP sistemi kullanılması durumunda mahalde havalandırma ihtiyacının çözülmesi adına bir primer havalandırma 
sistemi tasarlanmalıdır. Primer sistem ile WSHP’ın birlikte kullanımı halinde döngüdeki suyun klima santrallarının 
ön ısıtma devresinde kullanımı ile enerji geri kazanımı yapmak mümkün olmaktadır. Isı geri kazanım sistemleri ile 
birlikte kullanım sayesinde santral ısıtma ve soğutma boruları elimine edilebilmektedir. Faturalandırma anlamında 
ise primer havanın şartlandırma maliyetleri, birimler arasında kendi sayaçları üzerinden pay edilebilmektedir.

4. ROOFTOP SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLER

Rooftop sistemleri genel anlamda merkezi sistem bulunmayan veya kurulması planlanmayan mahaller için uy-
gundur. Bu sistem ile neredeyse tüm klima santrali alternatifleri sağlanabilmektedir. Örnek olarak, çeşitli taze 
hava karışım oranlarına ek olarak %100'e varan dış hava imkanı sağlanabilmektedir. Rooftop sistemleri serbest 
soğutma (free cooling), gece soğutması (night cooling) ve ısı geri kazanım (plakalı veya tamburlu) imkanlarıyla 
öne çıkmaktadır. Mimari gereksinimlere göre sulu, DX (direkt genleşme) ısı pompalı ve direkt yanmalı ısıtma 
yöntemleriyle ısıtma, DX (direkt genleşme) gibi farklı yöntemlerle de soğutma yapılabilmektedir.
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4.1. ROOFTOP SİSTEMİ AVANTAJLARI

Rooftop sistemi ile ılıman iklimlerde ısı pompasının doğrudan havadan havaya olması nedeniyle hızlı ısıtma ve 
soğutma sağlanabilmektedir. Buna ek olarak merkezi sistemlerde kaçınılmaz olan karmaşık borulama, balans-
lama ve otomasyon gibi ihtiyaçların olmaması rooftop sistemleri için bir diğer avantaj teşkil etmektedir. Ayrıca 
sistem çatıya konumlandırılabildiği için mekanik oda ihtiyacı ortadan kalkar ve dış hava alış ve egzoz atış için 
ilave alanlara ihtiyaç duyulmaz.

5. ASHRAE HQ BİNASI (ATLANTA) İNCELEMESİ VE SİSTEM SEÇİMİ

2008 yılında renove edilirken üyeler ve profesyoneller için “yaşayan laboratuvar” olması planlanmıştır. Bina ta-
sarlanırken üç ayrı HVAC sistemi ile çözüm yapılmıştır. Birinci kat için VRF sistemi, ikinci katta GSHP (toprak 
kaynaklı ısı pompası) sistemi, üçüncü katta ise DOAS tam havalı klima sistemi kullanılmıştır. Böylece sistemler 
arasında aynı bina üzerinden karşılaştırma imkanı yaratılmıştır. Sistemlerin performanslarının değerlendirilmesi 
adına 2011 ve 2013 yılları arasında enerji tüketimleri ölçülüp kayıt altına alınmıştır. Aşağıdaki görselde Atlanta 
için iklim verileri sunulmuştur.

Görsel - 6 (Atlanta İklim Verileri)

Görsel - 7 (Atlanta İklim Verileri-2)
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5.1. ASHRAE HQ BİNASI BİRİNCİ KAT (VRF SİSTEMİ)

Yaklaşık 1600 m2 alana sahip olan katta VRF HR (üç borulu) sistem kullanılmıştır. Ofis, öğrenme merkezi, server 
odası ve giriş fuayesi mahallerinden oluşan kat için 28.6 tonr (100.6 kW) kapasite belirlenmiştir. Bu kapasiteyi 
karşılamak için 22 adet iç ünite ve 2 adet ısı geri kazanımlı dış ünite kullanılmıştır.

5.2. ASHRAE HQ BİNASI İKİNCİ KAT (GSHP SİSTEMİ)

Yaklaşık 1445 m2 alana sahip olan ikinci katta GSHP (toprak kaynaklı ısı pompası) sistemi uygulanmıştır. Ofis 
ve iki adet konferans salonu yer alan kat için 31.5 tonr (111 kW) soğutma kapasitesi belirlenmiş ve 14 adet sudan 
havaya ısı pompası, 22 adet iç ünite kullanılmıştır. Buna ek olarak 122 m derinlikli 12 adet kuyu yapılmıştır.

5.3. ASHRAE HQ BİNASI YILLIK ENERJİ TÜKETİMLERİ

Aşağıdaki tablolarda kullanılan sistemlerin enerji tüketimleri karşılaştırılmıştır.

 

Tablo - 1 (Aylık Enerji Tüketimleri, kWh)

Tablo - 2 (Aylık Enerji Tüketimleri, kWh/ft2)
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Tablo - 3 (VRF Ortalama Enerji Tüketimi, W/ft2)

Tablo - 4 (WSHP Ortalama Enerji Tüketimi, W/ft2)

Tablo - 5 (3 Nisan 2013 Tarihi İçin Enerji Tüketimleri, W/ft2)
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Tablo - 6 (14 Haziran 2013 Tarihi İçin Enerji Tüketimleri, W/ft2)

6. SONUÇ

ASHRAE HQ binası örneğinde de açık şekilde görüleceği üzere mimari ve mekanik ihtiyaçların yanında iklim 
koşullarına ve çevresel faktörlere de bağlı olarak sistem seçimi yapılması gerekmektedir. İlk yatırım maliyetlerinin 
yanında işletme maliyetleri de iyi analiz edilerek kullanılacak sistemin belirlenmesi doğru olacaktır.

TARTIŞMA VE KATKILAR

Abdullah Bilgin: Hepsini yan yana koyup baktığımızda ısı pompası konuşuyoruz, aslında hepsi de ısı pompası. Şuna 
dikkat etmek lazım, eğer bir ısı pompası doğal kaynak kullanıyorsa ki, doğal kaynaklar da hava, su, toprak olarak 
sıralamasını yapıyoruz. Kaynak ne kadar mükemmelse ki burada suları konuştuk. Yer altı suları, deniz suları, akar-
sular vs. böyle bir kaynak kullanıyorsak, toprak kullanıyorsak mükemmel, zaten sonuçlar gösteriyor. Hava değişken 
olduğu için, hava kaynaklı ısı pompaları, VRF vs tartışılır. Bir başka konu, yine kaynaktan bağımsız olarak binaya 
dönüp baktığınızda bir bina eş zamanlı olarak iki yükü doğurabiliyorsa, eş zamanlı olarak hem ısıtma hem soğutma 
yükü doğurabiliyorsa, ve bunlar birbirine ne kadar yakınsa, o kadar mükemmel. Birinden aldığını diğerine veriyor, 
kaynak kullanmıyor. Sıkıntı şu, görüyoruz ki bir ısı pompası sistemi, sulu, yılda bir defa kazana kışın, yılda bir defa 
da kuleye mahkum kalıyorsa, kendi içinde ısı transferi yapıyorsa burada ciddi olarak etüt yapmayı düşünmek gerekir. 
O zaman sistemin bütün avantajları diğer bir sistemin gerisinde kalabilir. Bir başka konu roof top’la ilgili, özellikle 
doğalgazlı kastediyorum. Bu kışın sıfıra yakın değerlerde bir havayı kullanıyor, yanma havası olarak kullanıyor ve 
yine aynı şekilde ısıttığı hava, taze hava, %100 değil, karışım değil. Dışarıdan aldığı hava da sıfıra yakın veya sıfırın 
altında. Burada doğalgazlı bir yakıcının yoğuşmalı olması son derece önemli ve çok büyük bir potansiyel var orada, 
yoğuşma potansiyeli. Dönüp baktığımızda mutlaka uygun bir ortam varken ve bugün doğalgazı referans aldığımızda, 
egzoz sıcaklığı artı yoğuşmanın tamamını değerlendirme potansiyelimiz de var. %18’lik bir geri kazanım potansiyeli 
var yoğuşmalı sistemde. Bizim sulu sistemlere kıyasla daha da elverişli bir ortam. Potansiyel çok daha rahat %18’e 
yaklaşma şansımız çok daha fazla. Ama Türkiye’de yoğuşmalı doğalgazlı roof top’lar yaygınlaşmadı, bunu bir eksiklik 
olarak görüyorum ve bu konudaki çalışan firmalarımıza bir öneri olarak söylemek isterim. Bizlerin tasarımcılar olarak 
olabildiği kadar yoğuşmalı kullanmaya dikkat etmek lazım. Bir şey daha var: Enerji verimliliği açısından baktığımızda 
su soğutmalı sistemler, hava soğutmalı sistemlere göre daha verimli. Enerjiyi konuşuyorsak, verimi konuşuyorsak ki, 
enerji verimliliğini konuşmak lazım, İşi parasal tarafa döktüğümüzde yapay fiyatlarla yanlış sonuçlar elde ediyoruz. 
Çok somut bir örnek, Ankara’da ticari binalarda su fiyatı 16 TL/m3. Ne kadar biz burada enerji etkin hesaplamalar 
yaparsak yapalım ve enerji etkin sonuçlara da ulaşabiliriz ama Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği yapay 
bir fiyat işin içine girdiği zaman hesaplar allak bullak oluyor. Başka tarafa gidiyoruz. 



HVAC Sistem Seçimi TTMD 2016 Çalıştayı 99

Hakan Ercan: Yapay fiyat dediniz, biz tasarımcılar olarak bir analiz yapıyoruz, fizibilite analizi. Piyasadan da 
fiyat alıyoruz, soruyoruz bu cihaz ne kadar, öbürü ne kadar diye. Firmaların tasarımcıya yaklaşımıyla, son kul-
lanıcıya yaklaşımı parasal anlamda çok farklı oluyor. Diyor ki 100 TL bu cihaz ama bakıyorsunuz %50 iskonto 
yapmış. Şimdi böyle olunca tasarımcının yapacağı fizibilite aslında çöpe gidiyor. 

Abdullah Bilgin: Şimdi enerjiyi konuşuyorsak Ankara’da Kurtboğazı barajından soğutma kulesine gelinceye 
kadar suyun yolda tükettiği enerjidir, bence ona göre bakmak lazım. Ama orada ticari binalardan siz vergi deyin, 
başka bir şey deyin, bu yolda alınan para bizim enerji verimlilik hesaplarımızı alt üst edebiliyor. Şunu söyledik biz 
bakanlıktaki arkadaşlara, BEP yönetmeliği vs. yazılırken. Su soğutmalı sistemlere farklı bir sayaç takılıp bunlara 
gerçekçi ve reel fiyatlar uygulanırsa, su soğutmalı sistemlerin kullanımındaki ticari engeller daha çok aşılır diye 
düşünüyorum ve her platformda paylaşıyorum. 

Yalçın Katmer: Bu sunumu dinlerken aklıma bir şey geldi, doğalgaz hayatta kalan en enerji verimliliği yüksek 
olan değil, en zeki olan değil, en güçlü olan değil, adaptasyon kabiliyeti en gelişmiş olan. Bu minvalde bakınca 
dünya bir yere gidiyor. İnternete bağlı cihazlar yapılıyor. Acaba bu sistemleri internete bağlanabilirlik özelliği 
açısından incelediniz mi?

Hakan Ercan: Bu konuyla ilgili çok araştırma yapmadım ama rastladığım kadarıyla söyleyelim. Bu kadar büyük 
ölçektekiler değil ama daha bireysel olanları internetten açıp kapama ya da sıcaklıkları set etme gibi özelliklerin 
olduğunu biliyorum. Roof top sistemleri için bilmiyorum aynı şey mümkün mü ama bunlar çok rahatlıkla yapı-
labilecek şeylerdir diye düşünüyorum.

Tamer Çalışkan: Hakan Bey, bu karşılaştırma tablosu çok önemliydi, VRF ile şeyi karşılaştırdığınız. Burada şimdi 
bir binayı yapıyoruz, VRF için söylüyorum. Sonuçta o binada o VRF 10-20-30 sene kullanılacak. O binadaki her-
hangi bir ekipman arıza yaptığında sonuçta biz o binayı kuran firmaya mecbur kalıyoruz aynı bir laptop gibi. Ama 
dışarıdan bir bilgisayarın parçalarını topladığınızda, chiller değiştirebiliyorsunuz, fan-coil değiştirebiliyorsunuz vs. 
Şimdi şöyle bir gelişme görüyorum, sizin ilk söylediğiniz gibi, Amerika’da VRF biraz yavaş gelişti ama VRF ile 
ilgili reklamlar artmaya başladı. Ama sonuçta hep rekabet boyutuna giriyor, rekabet boyutunda da işletme giderle-
rinin, VRF’nin uzun vadede çok çok düşük bakım masrafları tarafıyla ilgili soru işareti yaratacağını düşünüyorum.

Uğur Darcan: Özellikle VRF firma sistemlerinin pazara ilk çıkışı 1990’lı yıllar. Şu an 20 yılı aşkın bir süredir VRF 
klima sistemleri hayatımızda. %3’lerle başlayan klima sistem klimalarından pay alma oranı şu an %50’leri geçmiş 
durumda ki realistik bir gerçek olarak artık VRF klima sistemleri sektörün gündeminde ve yoğun olarak kullanılıyor. 
İlk yatırım maliyetlerine baktığımızda VRF klima sistemleri 2000 yılının başında gerçekten %30-40 daha fazlaydı. 
Neyle kıyaslarsak, chiller, fan-coil, boru tesisatı, basit bir otomasyonla karşılaştırırsak. Ama bugün için bu kıyaslamayı 
yaptığımızda ki, basit bir iş merkezi veya otele benzer bir sistemin kıyaslamasına baktığımızda %5 ve %20 oranında bir 
pahalılık olduğunu belirttiniz. Buradaki oran bence çok daha düşük. Hatta VRF ile ilgili, VRF ilk uygulaması sistem 
uygulamasında daha uygun fiyatlarla olabilmekte. VRF klima sistemlerini teknoloji olarak değerlendirirsek, ilk çıktığı 
yılla 20 yıllık zaman zarfında VRF klima sistemlerinin teknoloji geliştirme hızı maalesef sistem klimalarının çok daha 
ilerisinde olmuştur. Çok hızlı bir teknoloji gelişimi yapılmıştır. İlk çıktığı yıllarda -18, -20°C dış hava sıcaklıklarındaydı. 
Isıtma soğutma kapasitelerinin tayininde özellikle dikkat edilmesi gereken dizayn kriterleri vardır. VRF’nin dizayn 
kriterlerinin tasarımcılar, uygulayıcılar ve müteaahit firmalar tarafından doğru bilinmesi, algılanması gerekir. Biz hala 
sektörde spesifik proje uygulamalarında bunlardan bilinemeyen alt uygulama yetersiz olan noktalar olduğunu görüyoruz. 
Örneğin bir klima santrali entegrasyonunda dış hava %100 kullanımı kesinlikle olmaması gerekir. VRF uygulamalarında 
+6, +7 derece gibi kışın altında havanın VRF’de klima santraline verilmemesi, yaz şartlarında 30 derecenin üzerinde 
taze hava girişlerinin yapılmaması, buna özel önlemlerin alınması gerekir. Tesisat uygulamalarına, büyük proje uygu-
lamalarına baktığımızda, VRF tesisatıyla ilgili çok sayıda örnek proje konusunda hem uygulama, hem satış, hem de 
projenin sonraki aşamalarındaki işletme ve servis imkanlarının gayet geniş bir tecrübemiz var. Burada baktığımızda, 
büyük rezidans uygulamalarında, modül sayısı artırılarak oluşturulan dış ünitelerde çok sayıda dairenin birleştirilmemesi 
gerektiği konusunda bir iki görüşü iletmek istiyoruz. Çünkü bir otelin, bir dış ünite koyduğunuz zaman çok sayıdaki iç 
üniteyi bağlayabilir, servis verebilir, müdahale edebiliyorsunuz. Ancak bir rezidans uygulamasında dairelere girmek, 
ulaşmak, bunlara servis verme konusunda Türkiye şartlarında ciddi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. 
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Hakan Ercan: Benim şahsi kanaatim, konutlarda VRF sistemin çok efektif olmadığı yönünde. Belirttiğiniz ne-
denlerle yani, konut kullanıcısını evde olmadığı durumlarda bir problem çıkması durumunda oraya erişememek 
durumu. Biz daha ısıtmayı doğru düzgün paylaştıramıyoruz. Soğutma daha pahalı bir şey, orada daha büyük 
anlaşmazlıklar çıkıyor.

Uğur Darcan: Neticede VRF uygulamaları ağırlıklı olarak, bir otelde bir iş merkezinde daha uygun çözümler 
üretiyor ama bir konut uygulamasında konfor ihtiyacına göre cevap verme yeteneği diğer sistemlere göre daha 
azdır aslında. Boru mesafeleri, uzunluklar, metrajlar konusunda ciddi gelişmeler vardı. Bir önceki arkadaşımın 
dediği, VRF uygulamaları internetten kontrol edilebilen gelişmiş uygulamalar var.

Gürkan Arı: Mukayese yaparken koşulları da belirtirsek sanki çok daha sağlıklı olur, çünkü VRV veya VRF 
sistemi %5, %10 daha pahalı dediğimiz anda bana hiçbir şey ifade etmiyor. Benim bir projemde VRF sistemi 2 kat 
daha pahalıydı, işletme olarak da enerji sarfiyatı 2 kat daha pahalıydı. Dolayısıyla koşulları belirtmek lazım. Bir 
de 1994’ten beri ben bu sistemleri kullanan birisiyim, keşke örneklerimizi Türkiye’den, İstanbul’dan Ankara’dan, 
Erzurum’dan verebilsek ki bir çok projecimiz , tasarımcımız var bunları yapıyorlar. Yaklaşık 15 veya 17 yıl ka-
dar önce yine bir TTMD seminerinde sayın Fatma Çölaşan’ın bir sunumu vardı. Yanılmıyorsam İncirlik’teki bir 
projenin 3-4 sistemle işletme ekonomileri de detaylandırarak anlatılmıştı. O tür bir mukayese yapılırsa çok daha 
anlamlı olacaktır. Ben hayatımda henüz Brezilya’ya gidemedim, anlattığınız Brezilya’nın hangi bölgesiydi onu 
da bilemiyorum. Mukayese de edemiyorum, kafamda da canlandıramıyorum. O tür projelerde inşallah bizler de 
gerekli bedel ve zaman verilir tasarımcılarımıza da, aynı proje için 2-3 alternatif çalışma yapılır sunulursa daha 
sağlıklı sonuçlar ortaya koyulur.

Hakan Ercan: Buradaki sorun literatür, kaynak sorunudur, elimizde veri yok bunları değerlendirelim, nerede 
olduğumuzu görelim. Bir hedef verelim ve ona doğru yürüyelim. Ben katılıyorum, elbette biz de Türkiye’deki daha 
reel bir örnek vermek isteriz ama burada literatür yetersizliği, tasarımcıların en büyük sıkıntısıdır. Dolayısıyla 
bu örnekleri ASHRAE kaynaklarından aldım. Belki bu konuda yapılan, yaşayan binalarımızdan bir takım geri 
dönüşler alabilirsek, bizim böyle bir şeyimiz yok maalesef. Biz gündelik işlerimizle meşgul olduğumuz için, bu 
binada ne oldu acaba falan diye sormuyoruz. Bunları sormak lazım, ya da bunları bir yerde toplamak lazım. Ben 
katılıyorum söylediklerinize. Belki ASHRAE gibi biz de bir örnek bina yapabiliriz. Şimdi onlar en son, bu binanın 
benzerini Çin’de yapacaklarmış, yani farklı bir iklim koşuluna bu binayı götürüyorlar. Belki 3-5 sene sonra belki 
siz anlatırsınız onu da biz öğreniriz. TTMD’de buna ön ayak olabilir, teşvik edilmesi konusunda. Ülkemizdeki 
tarifelerle, ülkemizdeki iklim verileriyle, bizim anlayabileceğimiz bilgilerle bunu anlamak ben de isterim.

Soru: Konu, roof top’larda %100 taze hava kullanılmasıyla ilgili aslında, öncellikle böyle çözümler sunulduğunu 
biliyorum. Ancak bunun ne kadar doğru olduğunu da tartışmak gerektiğini düşünüyorum. Direkt genleşmeli sis-
temlerde %100 hava uygulamaları büyük problem. Özellikle kapasite kontrolünde yaşanan sorunlara bağlı. Isı geri 
kazanımı içermeyen, roof top çözümlerinin %100 taze havayla çalıştırılmasının doğru olmadığını düşünüyorum.

Hakan Ercan: Doğru katılıyorum size. Bazı dönemlerde özellikle hava durumunun radikalleştiği durumlarda 
cihazlar resirküle de çalıştırılabilir ya da taze hava oranları düşürülebilir. Bunlar birçok Alman market zincirinin 
de standart uygulamasıdır aslında. 

Mukadder Gültekin: Öncellikle benim VRF firmalarından yana bir şikayetim var. Her biri yatırımcıları dolaşıp, 
her derde deva diye sunuluyor. Daha projeye başlamadan ben binamda VRF istiyorum talepleri geliyor. Bu yanlış, 
bu ülke için yanlış. İstanbul’da çok büyük bir bina, yıllar önce tamamlanmış ve VRF ile çözülmüş. Sonra biz bir 
katını, bir firma adına fit out proje yönlendiriyoruz. Tabi mimar tavanda şov yapıyor, menfezler vs bilmem ne.. 
Karşımızda global bir marka var.

Deniliyor ki bizim teknolojimiz değişti, dolayısıyla biz burada kaset iç ünite dışında bir ürün size veremeyiz. Ne 
demektir, sadece o global markaya bağlısınız. Orada o mimari tüm tasarımı alt üst ediyorsunuz. Evet teknolojiyi 
takip eden bir sistem ama yıllar önceki ürününüzü bugüne adapte edemiyorsam ve müşterime çözüm sunamı-
yorsam bu yanlış. Eğer orada, ki bahsedilen bina da çok büyük bir bina, sorunun VRF ile çözülmüş olmasını ben 
bilemiyorum neden tercih edildiğini. Yıllar sonra başka bir tüketiciye çözüm üretemiyorsunuz. O global markayla 
ciddi çatışmalar yaşadık, çözüldü mü çözüldü ama bayağı bir zorluklar yaşadık bunu söylemek istiyorum.
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Kani Korkmaz: Söylediğiniz şey son derece doğru. Aynı zamanda proje safhasında da bağımlı kılıyorsunuz. 
Siz bir markaya göre projeyi çözüyorsunuz, ondan sonra ihaleye çıkıyor. Ama farklı markalara gidiyor. Herkesin 
kendine göre sistemleri var. Onun için bunun içerisine tasarımcı lafını sokmayı çok doğru bulmuyorum. Çünkü 
ben bağımsız değilim, bağımlıyım. Bir şekilde çözüyorum, sonra uygulama farklı, tekrar proje üzerinden gidiyor. 
O zaman VRF sistemlerine temel verilerini vermeliyim, ondan sonra tekrar bir projeye doğru gitmeli.

Turgay Yay: Bir katkıda bulunmak istiyorum. Mukayesenizde ilk satırdaki konuda, burada 4 boru fan-coilde 
her iki ısı kaynağının kazan ve chillerin hazır olması lazım fan-coil’e kadar. Soğuk su veya sıcak suyu getirmesi 
lazım, diğer tarafta ısı geri kazanımlı bir VRF sistemde, odalar arası 3. boru vasıtasıyla ısı transferi yaptığınız 
için, %50’lere varan enerji tasarrufu yapabiliyorsunuz. Orada 4-4,5 COP’ler, ara mevsimlerde özellikle 7-7,5’ları 
görebiliyor. Sezonsal verimlilik olarak bakarsak bu, pik yük zamanları değil de, burada da 9’ları geçiyor. VRF 
sistemlerde evaporasyon sıcaklığının değişkenliği, soğutucu akışkan sıcaklığının değişkenliği kullanılıyor. Bu-
nun yanında eskiden kullandığımız debi kontrolü, en son reglaj için iç ünitenin girişindeki genişleme vanasında 
yapılıyor. Bunu nasıl yapıyoruz, pik yük zamanları minimum evaporasyon sıcaklığıyla. Kısmi yüklere göre +6 
ila 16 evaporasyon sıcaklığında değişkenlik yapabiliyoruz. Kullanıcı otomatik mod diye bir modda, ihtiyaca göre 
odanın şeyini sistem ayarlıyor. Kullanıcı üfleme sıcaklığına göre, istediği üfleme sıcaklığı prosese göre ilk devreye 
almada onun istediği modda çalıştırılabiliyor. Farklı modlar var. 

Diğer bir konu, menfezde terleme. Bu da evaporasyon sıcaklığını düşük seçen markalar var. Yani 9 derecelerde. 
Tasarımcıların kontrol etmesi lazım.

Hüseyin Erdem: Marka niye seçiyor, marka işverene karşı bunu seçme zorunluluğu mu var? Burada bir tasarım 
var, hadi iyi kötü uygulamacılar var. Marka niye gider de işverene bunun seçimini yapar. 

Turgay Yay: Siz listeleri verdiğiniz zaman her marka kendi programına göre seçimini gönderiyor. Yani klasik 
bir kapasiteyi, 2 ,2 kW benim cihazım ama 2,4 kW verebiliyor diyebiliyor. Bu tasarımda dikkat edilmesi gereken, 
kontrol edilmesi gereken bir konu.

İstanbul şartları için söylüyorum, 2,7 COP’nin altındaki bir VRF sistem, doğal gaza karşı dezavantaja, işletme 
maliyetinde dezavantaja düşüyor şu anki birim fiyatlara göre. Ama bu yılda kaç kere düşecek, onu da yorumla-
rınıza bırakıyorum.

Kani Korkmaz: Markaya doğru tasarımcı sistem çözmemesi gerekir. Oradaki temel sıkıntılar bu. Madem bu 
kadar %50 pazar payı var, böyle bir konuda gerçekten bu can yakıcı bir durum ve bunun apayrı bir zeminde de-
ğerlendirmemiz gerekiyor. 

Ersin Gökbudak: Ben bir uygulamacıyım. VRV sistemi uygulamıyorum ama benim konumun dışında diye dü-
şünerek yapmıyorum bunu. Değilse yani mutlaka böyle hızlı gelişimi de böyle hızlı olan, pazarda da böyle geniş 
yer bulan bir sistem mutlaka pek çok artıları olan bir sistemdir diye düşünüyorum. Ama ben müteaahit olarak 
böyle bir uygulamaya girmeyi kendi açımdan yanlış görüyorum çünkü bu çok firma bazında uygulama var, gör-
düğüm kadarıyla. Tasarım için de aynı şeyi söyleyebilirim. Yani ben bir bina da olsa VRF uygulayacak olsam, 
tasarımcıya gerek duyar mıyım bilmiyorum. Giderim hangi firmaysa onu seçerim, ondan alırım. Ki kendileri 
de söylüyor arkadaşlar, firma bazında çok değişken verileri olan bir yapı. O anlamda ciddi rahatsızlıklar veriyor, 
taahhüt gruplarına da veriyor eminim ki tasarımcılara da veriyor. Bu tarafı rahatsız edici. Benim esas söylemek 
istediğim, birincisi sesle ilgili bir konu vardı bu konuda ben biraz tereddütteyim yani hangi VRV’nin neredeki 
sesi, hangi sistemin hangi sesinden.. yani bir fan-coil sistemiyle ve iç üniteli VRV ses karşılaştırması mıdır bu 
yoksa bir merkez ünitelerinin karşılaştırılması mı?

Hakan Ercan: Merkezi ünitelerin karşılaştırılması.

Ersin Gökbudak: O da tabi direkt kullanıcıya, yararlanıcıya etki eden bir unsur değil eğer iyi bir dizayn yapıldıysa 
diye düşünüyorum. İkincisi enerji konusu, bunu çok önemli addediyorum. Eğer sistemleri birebir tanımlayamazsak 
%30-40 gibi rakamların yazılmasına ben çok taraftar değilim açıkçası. Yatırım anlamında da öyle. %5-15.. biz 
VRV’yi bir tarafa bıraktığımız zaman diğer sistemleri karşılaştırırken bile birebir tanımlarken pahalılık enerji 
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verimliliğini karşılaştırıyoruz. Özellikle VRV olmayan sistemlerde, pek çok sistem var, hangi sisteme göre %5-20 
veya %30-40 gibi bir değer, bu bize algı yaratır diye düşünüyorum, bir değerlendirilmesini istiyorum. En önemli 
konulardan biri de bence ömür boyu maliyetler anlamındaki karşılaştırma belki önemli bir kriter. En önemli 
dezavantajı VRV anlamında, firmaya bağımlılık diye görüyorum. Tasarım aşamasından başlayan, uygulama 
aşamasından devam eden. Bakım işletme ve artı yedek parça anlamında çok yabancıların dediği, single source, 
gibi bir noktada bağlı kalmak tahmin ediyorum en sıkıntılı taraf.

Mustafa Bilge: Bu VRV pazarının bu kadar büyümesinin sebebi hakikaten ilginç bir şey, İSKİD verilerinde de 
gözüküyor %200-300 artışlar. Hem klima sektörünün pazarı büyürken, merkezi santral satış duruyor, VRV satışı 
patladı. Böyle bir büyüme dünyada yok, hiçbir ülkede yok, bunu biraz araştırmak lazım. Ben biraz araştırınca, 
demin söylendi, çünkü Anadolu’da her firmanın, VRV firmasının 3-4 tane bayisi var. Büyük bir pazar Anadolu 
için. Yatırımcıyla mutlaka ilişkiye giriliyor, proje aşamasında daha bu binanın VRV olacağı, üstün teknoloji ola-
cağı söyleniyor. Ya da daha kötüsü, yapılmış bir projeyi VRV’ye dönüştürme eylemlerini görüyoruz. Buradaki 
VRV’ci arkadaşlar pazarın büyümesinde ticari anlamda başarılılar ama etik olarak doğru mu yaptıkları tartışılması 
gerekir. İkincisi verimlilik, yani biz senelerce kombiler çok verimli diye hepimiz dedik simülasyonlarda, katalog-
larda. Sonra ne dediler, hayır biz yanlış yapmışız şu anda merkezi sistemler daha verimliymiş, oraya geldik yani. 
Bırakın şeyi, dünya bölgesel soğutma, ısıtmaya gidiyor. Bırakın merkeziyi, bölgesel ısıtma yapılıyor. Biz kombi 
gibi, bireysel sistemler verimlidir ekonomiktir, üstün teknolojidir diye bir taraftayız, dünya öbür tarafa gidiyor.

Üçüncü bir konu, sıralama faktörü vardı BEP-TR’de. Diyor ki BEP-TR 13.1’de; toplam kullanım alanı 2 bin met-
rekare üzeri olması halinde merkezi ısıtma yapılır. Madde 15.1 toplam soğutma ihtiyacı 250 kW’dan büyük olan 
konut dışı binalarda, merkezi soğutma sistemi yapılır. 250 kW diye bir sınır var, fakat yine VRV’ci arkadaşlar 
gidiyorlar BEP-TR yönetmeliğini yapanlara. “VRV de merkezidir, merkezi sistemdir” diyorlar. Bir binada 20-30 
tane dış üniteyi bir yere topluyorlar. Bunu merkezi sistem olarak ikna etmeye çalışıyorlar ilgilileri. Biz görüştük 
yönetmeliği yapan arkadaşlarla, mümkün değil bizim bunu kabul etmemiz. Ama yönetmelik ne diyor, VRV ile 
yapılan bir sürü bina var. 

Hakan Ercan: Bir şey eklemek istiyorum. Piyasada gördüğümüz kadarıyla, VRF firmalarının mekanik tesisat 
projelendirme hizmetlerine dahil olmasını doğru bulmuyorum çünkü ister istemez, bu işin doğasında var çünkü, 
daha yanlı davranıyorlar ve objektifliklerini kaybediyorlar. Ben bu konunun gerçekten bu işe emek veren siz bü-
yüklerim gibi bu işin uzmanlarına bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Yanlı davranmamanız mümkün değil. 
Bugün bir firmada çalışıyorsanız onlardan, yarın başka bir firmaya geçtiğiniz zaman onun artılarını çıkarmanız 
gerekiyor. Satışın doğasında bu var. O yüzden ben VRF firmalarının projelendirme konularında aktivasyon gös-
termelerini doğru bulmuyorum. Bu işi yapmaları doğru değil.

Abdullah Bilgin: BEP-TR yönetmeliği hazırlanırken baştan sona biz vardık. Aslında BEP’teki o iki sınırlama, 
biri kombinin önünün kesilmesine, diğeri de splitin önünün kesilmesine yönelikti. Yani VRF’li ürünün önünün 
kesilmesine yönelik orada bir çalışma olmadı. Bugün giderlere baktığınızda ülke genelinde, belediyeler olsun, 
bakanlıklar olsun, burada farklı bir şey var. Bazıları bunu merkezi sistem kabul ediyor, bazıları kabul etmiyor. 
Hatta Bayındırlık Bakanlığına o dönemde sorulmuş yazılı açıklamalar var, buna verilen cevaplar da var. Aslına 
bakarsanız bizim yapmamız gereken o binanın o iklim koşullarında, o gece gündüz farklılıklarında, o kullanım 
tarzına bağlı olarak en uygun sistemi bizlerin tasarımcılar olarak belirlemesi gerekiyor. Yoksa her yere bu buraya, 
mümkün değil. Tasarımcının doğru karar vermesi lazım enerji yönetim kullanım şekline, çevreye vs bütün kriterleri 
göz önünde tutarak. Ama başka bir şey de söyleyeyim ben size. Ankara’da biz geçen sene bir proje için 6 farklı 
çalışma sunduk farklı kriterlerde. Aynen cevap şu: çok iyi çalışmışsınız teşekkür ederiz, buna bakmaya gerek yok. 
Ben bu binayı en az para harcayarak, en az yatırım yaparak ve yarım yamalak teslim ederek müşterinin, kiracının 
tamamlayacağı şekilde nasıl yaparım. Yaklaşım bu. Yani yönetmeliklerin bizim mevzuatın, o binanın tasarlandığı 
biçimde iskan dönemine kadar doğru düzgün bitirilmesi konusunda da, bina başka bir şey yapılan başka bir şey, 
metrekareler başka kullanım şekli başka. Çok garip bir durumdayız, her şey yönetmeliklerde biraz daha belirgin 
ve binanın doğru düzgün bitirilmiş şekilde kullanıcıya teslim edileceği noktaya kadar kontrol edilmesi lazım.
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• Alpay Akgüç, 

 EnergyPlus ve DesignBuilder Simülasyon Araçlarının İşlevi ve Kullanımına Yönelik Genel Bir Bakış

• Volkan Ünlü,

 Hourly Analysis Program (HAP)

SİSTEM KARŞILAŞTIRMA KRİTERLERİ
ve YAZILIMLARI

Oturum Başkanı: Bahri Türkmen
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Karşılaştırma Kriterleri
 Bahri Türkmen

a- Muhtelif Tip Tesislerin Mukayese Edilebilirliği:
 Dikkat edilecek husus, mukayese ederken benzer özellikleri olan sistemlerin birbiriyle mukayese edilebilmesi-

dir. (Mukayese edilebilirlik) kelimesi, oda hava kalitesini, yük durumuna göre değişime uyum sağlayabilmesi, 
yapıdaki bölünmelere göre fleksibilitesinin bulunması, ünitelerin ömrü ve niteliği ve tesisin teknik seviyesini 
kapsamaktadır. Örneğin, bir indüksiyon üniteli tesis, tek zonlu bir (Low velocity) tesis ile katiyen mukayese 
edilemez, 2 Borulu Fan coil sistemi ile 4 borulu sistemler birbirleri ile katiyen karşılaştırılamaz. Fakat bir de-
ğişken hava hacimli (VAV) sistemi, su ve toprak kaynaklı ısı pompası sistemi ile veya 4 borulu bir sistem ile 
pekâlâ mukayese edilebilir.

 Bir bina uygulaması için en uygun sistem, uygulanabilir sistemler içinde detayların analizi ve mukayesesi ile 
tayin edilebilir.

 Deneyimli bir tasarımcı, tecrübelerinden istifade ederek ve en muğlak hallere çözüm getirerek bu konuda 
faydalı ve gerekli hizmeti verebilir.

b- Sistemlerin Yüksek ve Yaygın Binalara Uygulanma Yetenekleri:
 Yüksek ve yaygın yapılara uygulanması düşünülen iklimlendirme sistemlerinden istenen bazı özellikler vardır. 

Bu özellikler:
- Yapı inşaatını zorlayıcı nitelikte olmaması,
- Tekerrür eden yapı ritmine uyması ve flexibilitesinin bulunması,
- Yapıda konfor şartlarını eksiksiz yerine getirmesi,
- Yangın tehlikesinde kolayca kontrol altına alınabilmesi hatta yangın tecridine ve bu gibi hallerde yapının tah-

liyesine yardımcı olabilmesi,
c- Yapı İnşaatını Zorlayıcı Nitelikte Olmaması:
 Bilindiği gibi hava ile iklimlendirmede hava kanallarının büyüyen kesitlerini taşımak inşaatın şartlarını zor-

laması yönünden yapıya zarar verecek niteliktedir.
 Kat çıkışlarında, yapı betonarme strüktürde ise, perdelerde açılacak daha büyük delikler yapı statiğini sarsıcı 

istikamette olabilir. Ayrıca katlarda kanal yüksekliklerinin artması kat yüksekliklerini artırıcı biçimde olabilir.
 Bu nedenle yüksek ve yaygın yapılarda yüksek hava hızlı (High velocity) sistemleri kullanmak ihtiyacı doğ-

maktadır.
 Bu sistemlere örnek olarak:
- Su kaynaklı ısı pompası (Heat pump),
- Değişken hava hacimli (VAV) sistemleri,
- Indüklemeli (Induction) sistemlerini örnek verebiliriz.
- Primer hava devresini yüksek hızlı yaparak Fan-Coil sistemlerini de kullanmak mümkündür.
 Asma tavanlar için, sistemlere göre yaklaşık ölçüler:
 Uygulanan klima sistemlerine göre gerekli minimum asma tavan yükseklikleri, yapının mimari formuna ve 

fonksiyonlarına göre çok değişim gösterir. Sistemlere göre yaklaşık değerler aşağıdaki gibidir:
• Primer hava devreli, fan-coil sistemi:
 Fan-coil döşemede ............................................................300-350 mm
 Fan-coiller tavandan .........................................................450-550 mm
• Çevrede sitatik ısıtmalı (tek kanallı) VAV sistemi............550-650 mm
• Su kaynaklı (water surce) ısı pompası + primer hava ......550-600 mm
• Çift kanallı sistemler ........................................................600-700 mm
 Bu değerler, katlarda sprinkler borularının bulunduğu da hesaplanarak verilmiştir.
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d- Tekerrür Eden Yapı Ritmine Uyması ve Flexibilitesi Bulunması:
 Yüksek ve bazı yaygın binalar mimari forma göre tekrar eden katların üst üste dizilmesinden meydana gelmiştir. 

Ayrıca katlarda akslara göre bir modülleme yapmak mümkün olabilir. Bu özelliklere dikkat ederek tesisatta da 
bir modülleme yapmak gereklidir (ileride bu modüller ayrı ayrı hacimler olarak kullanılabilir.). Her modüle, o 
bölümün iklimlendirme ihtiyacını karşılayacak sistem elemanlarını yerleştirme imkanı veren mekanik tesisat 
sistemlerini kullanmak uygun olacaktır. Bu sistemler gerek tüm hava (all - air), gerekse hava - su (air - water) 
genellemelerinde bulunmaktadır.

e- Yapıda Konfor Şartlarını Eksiksiz Yerine Getirebilmesi:
 Yaygın ve yüksek yapı, büyük bir yatırımdır. Bu yatırımda herşeyin mükemmel olması gerekir. Ayrıca bu 

yapılar kendi içlerinde bağımsız birer ticari kenttir. Böyle bir kentin tüm ihtiyaçlarını karşılaması önemlidir. 
Bu nedenle seçilecek mekanik tesisat sistemleri, iklimlendirmenin tüm gereklerini yerine getirmelidir. Gerek 
sıcaklık dereceleri, gerek nem oranları, gerekse hava dağıtım hızları ve gürültü susturulması bakımından tam 
bir konfor sağlanmalıdır. Bilhassa ara mevsimlerde yönlenmelere göre değişen iklim ve yük şartlarında tam 
bir zonlama yaparak konfor düzeyini yüksek tutma uyumuna sahip olmalıdır.

f- Yapıda Enerji Tasarrufu Gerçekleştirmesi:
 Yaygın ve yüksek yapılara uygulanacak bir mekanik tesisat sisteminin en büyük özelliklerinden bir tanesi enerji 

tasarrufu sağlama yeteneği olmasıdır. Böylesine büyük bir düzendeki enerji sarfiyatı işletmede büyük paraları 
gerektiren bir olaydır. Bu hususu düşünerek işletmede büyük tasarruflar sağlayacak sistemleri seçmekte fayda 
vardır. Örneğin çalışmayan bir hacmi iklimlendirmek büyük bir kayıptır. Buna göre seçilen sistem, tüm tesisat 
faaliyette iken arada zuhur eden iklimlendirilmesine ihtiyaç olmayan bir bölümü kendi arasında faaliyetten 
menetmelidir. Son gelişmelere göre bu düzenler mevcuttur. Bunları uygulamak gerekir.

g- Ömür:
 Isıtma ve soğutma tesisatında kullanılan bir çok ana malzemenin muhtelif ömür değerleri vardır. Bunlardan 

bir kaçını sayabiliriz (Değerler ASHRAE 2007, HVAC Applications SI Edition owning and operationing costs 
36.3 sayfa Table 4'ten) alınarak analiz yapılmaktadır.
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h- Yer Kazancı Ve Kazanılan Yerlerin Maliyete Çevrilmesi:
 Isıtma sistemlerinde muhtelif şekilde yer kazancı olabilir. Örneğin a) Seçilen ısıtıcı tipine göre yer kazancı 

olabilir. Daha geniş ısıtıcı veya daha dar ısıtıcı seçilebilir. b) Seçilen sisteme göre yer kazancı olabilir. Yerden 
ısıtma ile münferit ısıtıcılar ile yapılan ısıtma sistemi aralarında yer kazancı olabilir.

 Ayrıca kazan daireleri bakımından farklar olabilir. Örneğin, çok bloklu bir sitede her bir bloğa konan kazan 
dairelerinin işgal ettiği alan ile tüm siteye hitap eden merkezi bir kazan dairesinin işgal ettiği alanı aynı değildir. 
Merkezi olan kazan dairesinin işgal ettiği alan ile blok altlarında olan tesisat alanlarının parasal değerleri de 
göz önüne alınmalıdır. 

Mekanik Tesisat İçin Ayrılması Gereken Mekanlar:
• Ana makine dairesi yüksekliği: 5.0 - 5.5 m Net
• Ara tesisat katı yüksekliği.......: 4.0 - 4.5 m Net
• Mekanik tesisata ayrılan toplam alan, yapı alanına nisbetle %4~8 dir.
 Bunları sistemlere göre tasnif edersek karşımıza, yaklaşık, aşağıdaki alanlar çıkar:
• Fan-coil unit+primer hava (toplam alanın) …………….%5
• Bina çevresinde cihazı + primer hava (Top.Al.)………..%5
• Tek kanallı hava sistemleri (toplam alanın) ……………%7
• Çift kanallı hava sistemleri (toplam alanın) ……………%8
• Çevre ısıtmalı VAV sistemi (toplam alanın) …………...%6.0-6.5
• Su kaynaklı ısı pompası (toplam alanın) ………………..%6.0-6.5

3- Karşılaştırma Analizi
a. İlk yatırım masrafları
b. İşletme masrafları
c. Bakım masrafları

Muhtelif Tip İklimlendirme Tesisleri İçin Ekonomik Kıyaslama:

Bir tesisin fiyatı veya maliyeti, ilk yatırım masrafları ile tesisin ömrü boyunca işletme bedellerinin toplamıdır. 
Zira işletme masrafları da muhtelif tip masrafları ihtiva eder ve ilk yatırım masrafları işletme esnasında azalabilir. 
Böylece amortisman ve karlılık hesapları yapılarak toplam sermaye değeri tayin edilebilir.

Bir iklimlendirme tesisinin ekonomikliği hakkında hüküm verebilmek için aşağıda belirtilen maliyetleri tayin 
etmek gerekir.

- Kapital değeri (Capital Cost)
1) Amortisman, aşınma payı (Depreciation)
2) Kârlılık

- İşletme masrafları (Running Cost)
1) Enerji masrafları
2) Onarım masrafları
3) Bakım masrafları

Yukarıdaki tariflerden de anlaşıldığı üzere, bir tesisin ilk yatırım masrafları yüksek fakat işletme masrafları 
düşük olabilir. Diğer bir tesisin de ilk yatırım masrafları düşük fakat işletme masrafları yüksek olabilir. Ayrıca 
enerji sarfiyatı ve enerji fiyatı da münferiden önemli bir etkendir. Zira enerjinin bugünkü durumu ile gelecekteki 
durumu büyük rol oynar. İklimlendirme tesislerinde enerji tasarruf etmek mümkün olduğu için teknik tecrübelere 
istinaden pahalı bir tesis amortisman müddetini uzatarak ucuzluğunu ispat edebilir.
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EnergyPlus ve DesignBuilder Simülasyon Araçlarının İşlevi ve Kullanımına 
Yönelik Genel Bir Bakış

Alpay Akgüç

Binalar iç ve dış çevresi ile sürekli etkileşim halinde olan ve çevrelerindeki değişimlere dinamik olarak tepki ve-
ren sistemlerdir. Binalar, üzerinde bulundukları bölgenin topoğrafyası, bitki örtüsü, iklimi gibi dış çevreye bağlı 
parametrelerden etkilenirken kullanıcı yoğunluğu, aydınlatma, iç ekipman ve binayı koşullandırmakta kullanılan 
mekanik sistemler gibi kullanımı zamana bağlı değişkenlik gösteren iç çevreye bağlı parametrelere göre de farklı 
tepkiler verirler. Bunun yanında, iç ve dış parametrelerin birbirleri ile olan etkileşimleri de binanın dinamik dav-
ranışında önemli değişimlere sebep olabilir.

Şekil 1. Binanın iç ve dış çevreye bağlı etkenler ve parametreler ile olan dinamik etkileşimi [1]

Bina tasarımında her bir tasarım parametresi binanın enerji performansı üzerinde farklı etkiler gösterirken bu 
parametrelerin birbirleri ile etkileşimleri de mümkündür. Binanın daha enerji verimli olması için kullanılan bir 
parametre diğer bir parametreyi olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir.

Bilindiği üzere, gönüllü yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde (LEED, BREEAM,…) en yüksek puanlar bina enerji 
performansının yüksek düzeyde iyileştirmesi ile kazanılabilmektedir. Özellikle ülkemizde henüz, ülke şartlarına 
uygun bir yeşil bina sertifika sistemi olmadığı için, başvurulan gönüllü yeşil bina sertifika sistemlerindeki kıs-
tasların ülkemizin orijinal koşulları, yapı formları, kullanıcı alışkanlıkları ve ihtiyaçları gibi yerel değişkenleri 
karşılamadığı ve bu nedenle bir çok krediden puan alınamadığı düşünülürse, enerji performansı iyileştirmelerinden 
kazanılacak puanlar daha da kritik hale gelmektedir.

Binanın enerji performansı, öncelikle binanın konumuna, yönlendirilişine, iklim koşullarına ve iç yüklerine uygun 
mimari formasyona ve kabuk tasarımına bağlıdır. Binanın konsept geliştirme aşamasından başlanarak bu bilinçle 
tasarım kararları verilmeli, verilen tüm kararlar mümkünse dinamik yıllık simülasyonlar ile doğrulanmalıdır. Bu 
süreç, daha önce bu yöntemle çalışmamış tasarım ekiplerince zaman kaybı olarak nitelendirilse de, özellikle yeşil 
bina sertifikasyon sistemlerinden kazanılacak puanların maksimize edilmesi hedeflenen projelerde bu aşamanın 
geleneksel tasarım süreci ile geçilmesi, istenen puan seviyelerine ulaşamama, konsept kararlarını bozmamak üzere 
iyileştirme çalışmalarını kısıtlama, proje tasarım aşamalarının sonlarında iken başa dönme, ilk tasarım kararlarını 
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yeniden oluşturma gibi nedenlerle hem zaman hem maliyet kayıplarına neden olabilmektedir. Ayrıca tasarımın 
ilk aşamalarından itibaren bina enerji performansının test ediliyor olması, tüm tasarım ekiplerinin geleneksel sü-
reçte çok sonraki aşamalara bıraktığı kararları da erken tasarım aşamalarında alabilmelerini sağlayarak, tasarım 
sürecini kısaltmakta etkin bir rol oynar.

Bina dinamik enerji simülasyonları, özellikle kompleks yapılarda model hazırlama aşaması ve yıllık simülasyon 
süreleri düşünüldüğünde, zaman alıcı olabilmektedir. Bu nedenle, enerji performans simülasyonlarının, bina ta-
sarım sürecinin en başından itibaren, konusunda uzman kişilerce ve tüm tasarım ekibiyle iletişim halinde olarak 
yapılması, süreci kısaltmakta ve hata payını azaltmaktadır [1]

Şekil 2. Bina enerji modellemesinin bina tasarım, enerji ve maliyet kararları ile etkileşimi [2]

Binanın enerji performansını simüle etmenin kullanıcıya ve yatırımcıya faydaları nedir?
• Farklı tasarım stratejileri geliştirilmesine olanak vermesi ve stratejilerin uygulanmadan önce test edilmesinin 

sağlanması
• Gerekiyorsa tasarıma müdahale edilerek enerji tüketim değerlerini düşürecek gerekli önlemlerin alınması
• Gerekli konfor değerinin sağlandığının test edilmesi
• İç hava kalitesi değerlerinin sağlanması
• Binaya en uygun mekanik sistemlerin tasarlanması ve kontrol stratejileri geliştirilmesi
• Yeni teknolojilerin (malzeme, ekipman, ileri denetim sistemleri) uygulama öncesi de test edilebilmesi
• Enerji etkin tasarım için optimum çözümler
• Yaşam dönemi maliyetlerinin düşürülmesi
• Sürdürülebilirliğin sağlanması [3]

Günümüzde binalar yaklaşık olarak dünyadaki üretilen enerjinin %37’sini ve enerji kaynaklarının %40’ını tüket-
mektedir. Bunların yanında dünyadaki atıkların %40’ını binalar oluşturmaktadır. Tüm bunlar düşünüldüğünde 
binalar tarafından gittikçe artan bu atıkların ve tüketimin doğru optimize edilebilmesi için detaylı dinamik 
metodolojiyi kullanan bina performans simülasyon araçları kullanılarak tasarımın en başından itibaren tüm bina 
tasarım parametrelerinin konfor, tüketim ve maliyet ekseninde ne kadar rol oynadığının yıllık analizlerle belir-
lenmesi gerekmektedir.
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ENERGYPLUS: 

EnergyPlus, 1970’lerin başlarında USA’da geliştirilmeye başlanmış DOE-2 ve BLAST gibi iki önemli progra-
mın daha sonra birleştirilmesiyle ortaya çıkan ve bu gün USA’daki Lawrence Berkeley Laboratuvarı’nda hala 
geliştirilmeye devam eden kapsamlı bir bina enerji performans modelleme aracıdır [4]. EnergyPlus kullanılarak 
binaların cephe sistemlerinin tasarımı ve analizi, yapay ve gün ışığı ile aydınlatma tasarımı, ısıl ve görsel konfor 
analizi, ısıl yük hesabı, iklimlendirme sistemlerinin tasarımı ve analizi, yenilebilir ve bölgesel ısıtma/soğutma 
yapan sistemlerin tasarımı, karbon salınımı ve binanın enerji giderleri gibi birçok bina performans analizi detaylı 
dinamik yöntem kullanılarak yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra EnergyPlus ile yeşil bina tasarımı detaylı bina 
modeli oluşturularak yapılabilmekte olup LEED ve BREEAM gibi gönüllü sertifikasyon programlarına uygun 
enerji modellemesi yapmak ve istenilen çıktıları sonuç dosyası halinde alabilmek mümkündür.

EnergyPlus, binanın ısıtma-soğutma yüklerini transfer fonksiyonu, sonlu farklar ve sonlu elemanlar gibi algorit-
malar kullanarak hesaplayabilmektedir. Detaylı dinamik hesaplama yöntemini kullanarak yıllık (8760 saat için) 
hesaplama yapmaktadır. Bu hesaplamalar saatlik ilkim verileri kullanılarak yapılmaktadır. 

EnergyPlus, ücretsiz bir program olup www.energyplus.net web adresinden programın güncel sürümü kolaylıkla 
yüklenebilir. Windows XP/Vista/7/8/9, Linux ve Mac gibi işletim sistemleri ile kullanımı mümkündür

Bu program aracılığıyla 1000’nin üzerinde zon ve iklimlendirme sistemi modellenebilmektedir. Özellikle yeni 
kullanıcılar için programın basit ve detaylı kullanımına yönelik oldukça fazla sayıda ve kolay anlaşılır eğitim 
dokümanı bulunmaktadır. Bu dokümanlara program bilgisayara yüklendikten sonra programlar menüsünden 
kolaylıkla erişilebilir. Bunun yanı sıra 400’ün üzerinde EnergyPlus kullanılarak modellenmiş örnek bina enerji 
modeline programın indirilmesi ile kolaylıkla ulaşılabilmektedir. dünyanın farklı şehirlerine ait 1000’nin üzerinde 
TMY iklim verisine de programı indirerek kolayca erişilebilir.

Şekil 3. a) Örnek bina enerji modeli, b) Eğitim dokümanı, c) TMY uzantılı iklimsel veri

Programın kullananımı EP Launch arayüzünü ile mümkündür. Bu arayüz görsel olarak kullanıcı dostu bir ara-
yüz olmadığı için EP Launch’ın üzerindeki düğmelerin yardımı ile IDF Editor’e ulaşım, iklimsel veri seçimi, 
simülasyonun çalıştırılması, sonuç dosyalarına ulaşılması ve istenilen analiz ayarlarının yapılması sağlanmıştır.
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Şekil 4. EP Launch arayüzü

IDF editör, mümkün olabilen en fazla sayıda geliştirilmiş bina modülü ile tüm bina sisteminin modellenebildiği 
bir model arayüzüdür. Bu arayüz ile her tip binanın mimari, mekanik tasarımını ve aynı zamanda sistemlerinin 
kontrolünü çok basit ve karmaşık yapıda modelleyerek analiz etmek mümkündür.

Şekil 5. IDF Editor model arayüzü

IDF Editor’ü kullanarak bina geometrisi oluşturmak oldukça zahmetli olabilir. Bu nedenle gerek bina geometrisi 
gerekse binanın tüm cephe sistemini istenilen detay seviyesinde kolayca modelleyebilmek için Open Studio Plu-
gin’ninden faydalanılabilir.

 a) b)

Şekil 6. Open Studio Plugin ile bina geometrisi ve cephe sistemi modellemesi, (b) Türk Müteahhitler Birliği bi-
nasının Open Studio Plugin modeli
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Bina geometrisinin oluşturulmasının ardından Open Studio Plugin’ninde dosya *.idf uzantılı olarak kaydedilir. 
Bu dosya EnergyPlus ile aynı uzantılı olduğu için üzerinde çift tıklanarak EP-Lunch ile kolaylıkla açılır. Daha 
sonra bina modeline IDF Editor kullanılarak devam edilecektir.

Mimari sistemler için duvar katmanlaşması, malzeme seçimi, tüm malzemelerin termofiziksel özelliklerinin mo-
dellenebilmesinin yanı sıra gölgeleme elemanı tasarımı, aydınlatma sistemlerinin tasarımı, günışığı kontrolüne 
bağlı otomasyon, kamaşma kontrolü, kullanıcı yoğunluğu, ısıl kazançlar, zaman takvimi, termostat sıcaklıkları, 
toprak sıcaklığı…, gibi bir çok parametreyi modellemek ve birbiri ile ilişkilendirmek mümkündür.

a)

b)

Şekil 7. a) Duvar katmanlaşması, b) Malzemelerin termofiziksel olarak modellenmesi

Şekil 8. Toprak sıcaklığının aylık olarak modellenmesi
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 a)

 b)

 c)

Şekil 9. a) Kullanıcı yoğunluğu, b) Aydınlatma sistemi, c) İç ekipman sistemi modellemesi

Binanın tüm mimari sistemi IDF Editor kullanılarak modellendikten sonra binanın yıllık ısıtma ve soğutma 
ihtiyacı hesap edilebilir. Isıl ihtiyaçlar hesap edilirken binayı koşullandırmakta kullanılacak mekanik sistemler 
dâhil edilmez. Bu nedenle bu hesap içerisine mekanik havalandırmadan gelen yükler dâhil olmayacaktır. Zonların 
yıllık ısıtma ve soğutma ihtiyacının hesabı “Ideal Load” hesap modülü kullanılarak yapılır. Bu modülde hesaplama 
yapabilmek için ısıl ihtiyacı belirlenecek zonun ismi ve o zon için belirlenmiş termostat sıcaklıklarının arayüze 
girilmesi yeterlidir.
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Şekil 10. Ideal Load hesap modülü ile binanın yıllık ısıl ihtiyacının hesaplanması

Ardından binanın bulunduğu bölgenin yıllık iklimsel verileri EP Launch’da tanımlanır. Son olarak yıllık simülas-
yon neticesinde bina için analiz edilmek istenen zon sıcaklıkları, nemlilik oranları, duvar sıcaklıkları, duvardan 
meydana gelen ısı transferinin miktarı, binada kullanılan aydınlatma ve iç ekipman tüketimleri, ısıl kazançlar,… 
gibi bir çok analiz çıktısı IDF Editor içinde bulunan “Output Report” kısmından seçilerek tanımlanabilir. Bu 
çıktılar yıllık, aylık, günlük ve saatlik olarak elde edilebilir.

Binayı koşullandırmakta kullanılacak olan mekanik sistemlerin tasarımı için EnergyPlus, mekanik sistemleri “Air 
Loop” yani hava döngüsüne ve “Water Loop” yani su döngüsüne sahip sistemler olarak genel iki başlığa ayırır. 
Örneğin binanın havalandırması için kullanılacak VAV klima santrali bir Air Loop sistem iken bu klima santralinin 
soğutma serpantinini besleyen soğutma grubu bir Water Loop sistem olarak tanımlanmış olur. Her döngü içindeki 
binaya ihtiyacı olan enerjiyi sağlayan mekanik sistem kısmına “Supply Side” ve bu enerjinin taşıyıcı sistemlerle 
binaya iletildiği kısmına “Demand Side” adı verilmiştir.

Aşağıdaki şekilde bir yeniden ısıtmalı VAV klima santralinin bina içindeki üç ayrı zona hizmet verdiği akım şeması 
görülmektedir. Klima santrali ve hizmet ettiği zonlar, hava çevriminin yapıldığı hava döngüsünü oluşturmaktadır. 
Klima santrali, santral içindeki fanlar, serpantinler, karışım kutusu,… gibi elemanlar Supply Side’ı temsil ederken 
yeniden ısıtma serpantini, zonlar, dönüş kanalları,… gibi elemanlar ise Demand Side’ı temsil etmektedir.

Şekil 11. Yeniden Isıtmalı VAV klima santrali için Air Loop, Supply Side ve Demand Side tanımlamaları [5]

Aşağıdaki şekilde ise yeniden ısıtmalı VAV klima santralinin soğutma serpantinini besleyen soğutma grubunun 
akım şeması görülmektedir. Soğutma grubu ve klima santralinin soğutma serpantini, soğuk su çevriminin yapıl-
dığı su döngüsünü oluşturmaktadır. Çiller, dolaşım pompası… gibi sistem elemanları Supply Side’ı temsil ederken 
soğutma serpantini ise Demand Side’ı temsil etmektedir.
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Şekil 12. Soğutma grubu için Water Loop, Supply Side ve Demand Side tanımlamaları [5]

Sistem içerisindeki her elemanın ise “Node” adı verilen analiz noktaları bulunmaktadır. Sistemlerin boyutlandı-
rılmasını sağlayan parametrelerin IDF Editor’e girilmesi ve ardından gerçekleştirilecek simülasyon neticesinde 
bu analiz noktaları yardımı ile sistemlere giren ve sistemlerden çıkan debi, sıcaklık, nemlilik, enerji,... gibi değiş-
kenlerin saatlik değişimini takip edebilmek mümkündür.

Örneğin karışım havalı bir klima santralinde kullanılacak karışım kutusu için dört ayrı analiz noktası tanımı 
yapılmaktadır; taze hava, dönüş havası, egzoz havası ve karışım havası için birer analiz noktası tanımlanmıştır. 
Bu şekilde karışım kutusuna giren taze havanın sıcaklığını, dönüş havasındaki karbondioksit miktarını, egzoz 
havasının debisini ve karışım havasının ısıtma/soğutma yükünün miktarını bu analiz noktaları ile tespit etmek 
mümkün olur. Aynı zamanda karışım havasının ısıtma yükü miktarının olağan dışı değişiminin nedenini diğer 
sistemlerin analiz noktalarındaki değişimi takip ederek tespit etmek de mümkün hale gelir.

 

Şekil 13. Karışım kutusu modülü, sistem parametreleri ve analiz noktaları [5]
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Sıcak su kazanı, çiller ve dolaşım pompası gibi sistem elemanları modellenirken elemanların boyutlandırılması 
için gerekli parametrelerin de IDF Editor’de tanımlanması gerekmektedir. EnergyPlus’ın önemli özelliklerinden 
bir diğeri mekanik sistemler için gerekli bazı parametrelerin IDF Editor’de tanımlanmış “Default” seçenekler 
arasından seçilebiliyor oluşudur. Bu şekilde, sistem için henüz bilinmeyen bir parametrenin yaklaşık değerinin 
modele tanımlanarak sistem boyutlarının yaklaşık olarak hesap edilebilmesi sağlanmış olur. Daha önemli özelliği 
ise bu parametrelerden birçoğunun kullanıcı tarafından “Autosize” olarak tanımlanması halinde simülasyon analizi 
sonunda bu sistem parametrelerini otomatik hesap edebiliyor olmasıdır.

Örneğin dolaşım pompasının debisinin ya da çillerin soğutma kapasitesinin “Autosize” olarak tanımlanması so-
nucu binanın ısıtma, soğutma ve havalandırma ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan simülasyon analizi neticesinde 
pompa debisi ve çiller kapasitesi için elde edilen değeri simülasyon çıktılarında görebilmek mümkün olur.

Şekil 14. Sirkülasyon pompası modülü ve model parametreleri

Şekil 15. Çiller modülü ve model parametreleri
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Tüm mekanik sistemler zaman takvimleri oluşturularak saatlik hatta dakikalık olarak yıl boyunca kontrol edi-
lebilir. Özellikle hava ve su döngülü sistemler olan klima santrali, sıcak su kazanı, çiller ve soğutma kulesi gibi 
sistemlerin kontrolü için “Setpoint Manager” modülü kullanılmaktadır. Bu modül yardımı ile sistemlerin, iç ve 
dış hava sıcaklıklarına, gidiş ve dönüş suyu sıcaklıklarına, çiğ noktası sıcaklığı ve yaş termometre sıcaklığına 
bağlı olarak yıl boyunca kontrolünü sağlamak mümkündür.

 

Şekil 16. Setpoint Manager ile sistemlerin kontrolünün modellenmesi

EnergyPlus’da modellenecek tüm klima santralleri, sıcak su kazanları, soğutma grubu ve ısı pompası tipleri için 
verim eğrileri hazırlanmıştır. Bu verim eğrileri kullanıcı tarafından da sistemlerin çalışma performansına göre 
yeniden düzenlenebilir. Bu eğriler yardımıyla sistemin tam ve kısmi yükler altındaki çalışma performansı ve 
verimliliği gerçek hayattaki performansına en yakın olacak şekilde modellenmiş olur ve böylece seçilen sistemin 
performansının yıllık ısıl konfor ve tüketim sonuçlarına nasıl yansıdığı model sonuçlarına bakılarak kolaylıkla 
görülebilir.

EnergyPlus kullanarak bölgesel ısıtma ve soğutma yapan sistemleri de modelleyebilmek mümkündür. Seçilen 
CHP (Combined Heat and Power) modülleri doğruya en yakın şekilde oluşturulacak verim eğrileri ile modellen-
diği takdirde simülasyon analizi sonrasında bu sistemlerin yıllık tükettiği ve ürettiği enerjinin gerçek hayata çok 
yakın sonuçlarını henüz sistemi satın almadan görmek, analiz etmek ve sistemler arası karşılaştırma yapabilmek 
mümkün hale gelir.

Bunun dışında EnergyPlus’ın yenilenebilir enerji sistemleri için oldukça fazla sayıda sistem modülü bulunmaktadır.
- Biyokütle sistemleri
- Yakıt pili sistemleri
- Güneş enerjisi sistemleri (güneş kollektörü, PV, parabolik sistemler,..)
- Rüzgâr enerjisi sistemleri
- Toprak kaynaklı ısı pompası sistemleri

Güneş ve rüzgâr enerjisi ile elde edilen enerjinin depolanması, şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız (on grid - off 
grid) olarak kullanımı EnergyPlus ile modellenebilir hale gelmiştir.

Tüm bunların dışında EMS (Energy Management System) modülünün kullanımı ile binadaki tüm sistemlerin daha 
yüksek seviyede kontrolünü sağlamak mümkündür. Binadaki mekanik sistemleri fazla sayıda değişkeni bir arada 
kontrol ederek işletmek ve binanın enerji verimliliğini artırarak yıllık enerji tüketiminden daha fazla tasarruf etmek 
için EMS kodlarıyla birkaç döngü tanımlamak yeterli olabilir. Örneğin binadaki kullanıcı yoğunluğu nedeniyle CO2 
miktarının belirlenen üst sınırı aşması neticesinde dış hava şartlarının uygun olduğu günlerde doğal havalandırma 
yapılması ve bu esnada içeriye taze hava veren mekanik sistemin kapatılması EMS modülü ile mümkündür. Ya 
da bölgedeki diğer binalardan ve tesislerden atılan atık ısının binaya entegrasyonu sağlanarak atık ısının miktarı, 
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sıcaklığı, debisi, … gibi değişkenler kontrol edilebilir ve binada atık ısının kullanıldığı sırada binadaki diğer ısıtma/
soğutma sistemlerinin kısmen kullanımı ya da hiç kullanılmaması EMS modülü ile sağlanabilir.

EnergyPlus ile binanın tükettiği enerjinin yıllık maliyet analizini de yapabilmek mümkündür. Doğalgaz, elekt-
rik,… için birim maliyetlerin istenilen ülkenin para biriminde IDF Editor’de tanımlanması ile binanın yıllık enerji 
maliyeti kolaylıkla elde edilebilir.

Gönüllü bina enerji sertifikasyon sistemleri (LEED, BREEAM,…) için ASHRAE 90.1’e göre bina enerji model-
lemesi ve parametrik bina analizi yapabilmek de EnergyPlus kullanılarak yapılabilir. Tüm simülasyon çıktıları 
oldukça detaylı sonuçları içerirken özellikle LEED’in bina analiziyle ilgili istediği tüm çıktıları almak mümkündür.

Tüm binanın mimari, mekanik ve gerekli kontrol sistemleri ile modellenmesinin ardından istenilen simülasyon 
çıktılarının yıllık, aylık ve saatlik olarak istenilen enerji birimde seçilmesi mümkündür.

Şekil 17. Simülasyon çıktılarına ait bazı detaylar

Analizin başlaması için EP - Launch üzerindeki “Simulation” düğmesine basılarak simülasyon çalıştırılır. Si-
mülasyon çalıştırıldıktan sonra ekranda belirecek olan siyah arka planlı cmd.exe arayüzü üzerinden simülasyon 
aşamalarının takip edilmesi mümkündür.

Şekil 18. Simülasyonun çalıştırılması
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Simülasyon sonuçları HTML tabloları yardımı oldukça detaylı olarak ile görülebilir.

Şekil 19. HTML sonuç dosyası

HTML tablolarının yanı sıra sonuçları grafik olarak da görebilmek mümkündür. EnergyPlus bunun için Results 
Viewer ve xEsoView adlı programlardan yardım alır. Bu programlardan birini bilgisayara ücretsiz olarak indire-
rek tüm sonuçları grafiksel olarak görebilmek de mümkündür. Bu grafiklerde binanın yıllık tüm enerji değişimi, 
ihtiyacı ve tüketim sonuçları dışında zonların kamaşma ve aydınlık düzeyleri de renkli olarak görülebilir.

Şekil 20. Results Viewer ve xEsoView ile sonuçların grafikselleştirilmesi [5]
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DESIGNBUILDER:

DesignBuilder kullanıcı dostu arayüzü ile tüm binaların modellenebildiği İngiltere menşeli bir bina simülasyon 
aracıdır. DesignBuilder ile ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin boyutlandırılması, doğal havalan-
dırma, ısıl konfor ve günışığı analizi, yıllık enerji tüketimi, CO2 salınımı ve maliyet analizi, LEED’e göre bina 
enerji performans analizi, enerji optimizasyonu ve CFD analizi yapılabilmektedir. Enerji analizlerinin tamamını 
EnergyPlus altyapısını kullanarak, günışığı analizlerini Radiance aydınlatma simülasyon aracının altyapısını 
kullanarak gerçekleştirmektedir.

a) Çorum Devlet Hastanesi

b) Konya Spor Merkezi c) TARBİL - Tarımsal İzleme ve Bilgi Sis. Proje Mer. 

d) TEPE MESA A Blok - Ankara e) Fatih Spor A.Ş. - İstanbul

Şekil 21. DesignBuilder kullanılarak yapılmış bina modelleri
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DesignBuilder, lisanslı bir program olup www.desigbuilder.co.uk web adresinden iletişimden sorumlu kişilerle 
irtibata geçilerek programın güncel sürümüne ait modüller tek tek ya da paketler halinde satın alınabilir. Windows 
XP/Vista/7/8/9, Linux ve Mac gibi işletim sistemleri ile kullanımı mümkündür.

Şekil 22. DesignBuilder program lisansının aktivasyonu [6]

Revit, ArchiCAD,.. gibi BIM programalarından gbXML ve DXF formatında bina verisi kolaylıkla alınarak 
DesignBuilder’a aktarılabilir.

a)

b)

Şekil 23. (a) AutoCAD’de çizilen mimari planları DXF formatında kaydederek DesignBuilder’da bina modeli 
oluşturulması, (b) Revit’de modellenen binaların veri aktarımı ile DesignBuilder’da bina modeli oluşturulması [6]

DesignBuilder’ı EnergyPlus’tan ayıran en önemli özelliği kullanıcı dostu bir arayüzü olmasıdır. Başka programların 
yardımına gerek kalmadan binanın mimari ve mekanik olarak modellenmesi, analiz edilmesi ve sonuç alınması 
oldukça hızlı ve basittir. 
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Şekil 24. DesignBuilder program arayüzü [6]

Her yeni versiyonu ve versiyon içindeki periyodik güncellemeleri sayesinde EnergyPlus ve Radiance programları 
kullanılarak oluşturulabilecek hemen hemen her bina ve bina sistemi modellenebilir hale gelmiştir. Şu anki güncel 
versiyonu ile DesignBuilder’ın 11 adet modülü bulunmaktadır;
1- 3D Modeller - 3 boyutlu geometrik modelleme
2- Visualisation - Gerçeğe yakın görüntüleme ve gölgeleme analizi
3- Certification - İngiltere bina enerji sertifikasyonuna uygun enerji modelleme
4- Simulation - EnergyPlus altyapısını kullanarak enerji ve ısıl konfor analizi
5- Daylighting - Radiance altyapısını kullanarak günışığı ve görsel konfor analizi
6- HVAC - Binayı koşullandıran mekanik sistemlerin modellemesi
7- Cost - Bina maliyeti, enerji maliyeti ve yaşam dönemi maliyet analizi
8- LEED - ASHRAE 90.1’e göre modelleme ve otomatik referans bina oluşturma
9- Optimization - Maliyet, enerji ve konfor temel alınarak tasarımda iyileştirme
10- CFD - Doğal havalandırma, hibrid havalandırma,… için CFD analizi
11- Scripting - EMS kodları kullanılarak bina sistemlerinin geniş kapsamlı kontrolü

DesignBuilder kullanılarak binanın bulunduğu bölgenin iklimsel ve arazi çevresine ait verilerinin girişi oldukça 
kolay hale getirilmiştir.
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Şekil 25. İklim ve arazi verilerinin seçilmesi

Bina geometrisi oldukça geniş kapsamlı ve kolay uygulanan çizim teknikleri sayesinde en basitten en kompleks 
tasarımlı binalara kadar rahatça modellenebilmektedir. 

Şekil 26. Bina geometrisi modelleme [6]

Template’lerde bulunan oldukça geniş kapsamlı yapı malzemesi stoğundan faydalanılarak ya da bu yapı malzeme-
lerinin kullanıcı tarafından oluşturulması ile istenilen her katmanlaşmaya uygun duvar, çatı, döşeme ve pencere 
modellenebilir. TS825, ASHRAE 90.1,… gibi ulusal ve uluslararası bina standartlarında geçen iklim bölgelerine 
göre uygun ısı geçirgenliğine sahip yapı bileşenlerinin modellemesi de mümkündür. Bunların dışında DesignBu-
ilder ile duvarların nemlilik analizi de yapılabilmektedir.
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Şekil 27. Yapı bileşenlerinin modellenmesi [6]

Kullanıcı yoğunluğu, aydınlatma ve ekipman yükleri uygun zaman takvimleri ile kolayca modelde tanımlanabilir. 
Bu yüklerden kaynaklı ısıl kazançlar da modele dâhil edilecektir. Ayrıca programda farklı bina tiplerine göre 
hazırlanmış oldukça fazla sayıda zaman takvimi bulunmaktadır.

Şekil 28. Kullanıcı yoğunluğunun modellenmesi

Template’lerden oldukça fazla sayıda aydınlatma armatür seçimi ve buna bağlı olarak aydınlatma yükü tanımı 
yapılabilir.

Şekil 29. Aydınlatma sistemlerinin modellenmesi [6]

Belirlenen zamanlarda bina içindeki ve dışındaki değişkenlere göre binada doğal havalandırma yapmak mümkündür.

 



124 HVAC Sistem Seçimi TTMD 2016 Çalıştayı

Şekil 30. Doğal havalandırmanın modellenmesi

DesignBuilder, kullanıcılarına detay düzeyi birbirinden farklı 3 tip yöntemle mekanik sistem modelleme seçeneği 
sunar. 

1- Simple HVAC - Basit Yöntem ile Mekanik Sistem Modellemesi
 Basit yöntem, erken tasarım aşamasında bina mekanik sistemlerinin detaylandırılmadan aşağıdaki Template’ler 

kullanılarak modellenemebilmesine ve birbirinden farklı sistemlerin hızlı biçimde kıyaslanabilmesine olanak 
sağlar.

- Auxiliary Energy
- Mechanical Ventilation
- Fans
- Outside Air
- Heating
- Cooling

2- Compact HVAC - Kompakt Yöntem ile Mekanik Sistem Modellemesi
 Kompakt yöntem, binalarda en çok kullanılan mekanik sistemlerden bazılarını bir sonraki sayfada belirtilen 

Template’ler yardımıyla kısmen detaylı olarak modellenebilmesine ve basit yöntem ile kıyaslandığında doğruya 
daha yakın sonuç alınabilmesine olanak sağlar,

- Fan Coil Units
- Unitary Single Zone
- Unitary Multizone
- VAV
- CAV
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Şekil 31. Kompakt yöntem ile mekanik sistem modellemesi [6]

3- Detailed HVAC - Detaylı Yöntem ile Mekanik Sistem Modellemesi

 Detaylı yöntem, günümüzde binalarda kullanılan neredeyse tüm mekanik sistemlerin 3 boyutlu ve sistem 
parametrelerinin (sıcaklık, nemlilik, debi, kapasite, güç, verimlilik,…) oldukça detaylı biçimde modellenerek 
santral fanları, sıcak su kazanları, soğutma grupları, soğutma kuleleri, ısı pompaları, güneş panelleri,… gibi 
bir çok hava ve su döngülü sistemlerin markasına ve modeline göre kısmi verim eğrilerinin seçilebildiği en 
kapsamlı mekanik sistem hesap yöntemidir. Ayrıca, mekanik sistemlerin otomasyonları için birçok farklı kontrol 
sistemini bu yöntemle çok farklı stratejiler kullanarak modelleme imkânı sunulmuştur. Bu hesap yöntemi ile 
mekanik sistemlerin tıpkı EnergyPlus’da modellenmiş gibi boyutlandırılması ve sistem tüketimlerinin gerçeğe 
en yakın olacak şekilde elde edilmesi mümkün hale getirilmiştir.

 

Şekil 32. Detaylı yöntem ile 3 boyutlu mekanik sistem modellemesi [6]
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DesignBuilder kullanılarak bina modelinin tamamlanmasının ardından sıra binayı simüle ederek analiz etmeye 
geldiğinde DesignBuilder enerji analizi altyapısı olarak EnergyPlus’ı kullandığı için simülasyon çalıştırıldıktan 
sonra yine ekranda belirecek olan siyah arka planlı cmd.exe arayüzü üzerinden simülasyon aşamalarının takip 
edilmesi mümkündür.

Simülasyon sonlandıktan sonra sonuçlar gerek HTML dosyasındaki tablolar üzerinden gerekse DesignBuilder 
arayüzündeki grafikselleştirilmiş sonuçlar üzerinden analiz edilebilir.

Şekil 33. HTML sonuç dosyası

Şekil 34. Grafik sonuçları [6]
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Bu sonuçların yanı sıra gölgeleme ve günışığı analizinden elde edilen sonuçlar da görselleştirilerek kolayca yo-
rumlanabilir hale getirilmiştir.

Şekil 35. Günışığı analiz sonuçları [6]

Şekil 36. Gölgeleme analiz sonucu [6]
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TARTIŞMA VE KATKILAR

Bahri Türkmen: Energy Plus bir tasarım programı değil, yani bu programla biz tasarımı bitiremiyoruz. Siz sadece 
modelleme yapıp bunun analizlerini kullanıyorsunuz. 

Alpay Akgüç: Energy Plus bir tasarım programı değil dediniz ama energy plus bir tasarım programı, sizin bütün 
mekanik sistemlerinizi söylüyor.

Bahri Türkmen: Yani şunu demek istiyorum, biz tasarım büroları olarak bundan sonra Energy Plus programı kulla-
nalım ve bunun çıktılarını verelim, böyle bir şey yok diye biliyorum. Biz buradan alınan verileri değerlendirebiliyoruz. 
Burada mesela on air sistem kullandığımızda ne kadar enerji harcıyoruz, enerji verimliliği ne kadar, maliyetler ne 
kadar. Tam o sırada binanın örneğin binanın mimarisiyle oynayabilirsiniz. Pencereleri değiştirebilirsiniz, izolasyonu 
değiştirebilirsiniz o zaman hemen anından bu sisteme nasıl yansıyor onu görebiliyorsunuz. Ama benim bildiğim, 
buradan çıkıp da tamam buyurun işte sizin projeniz bu diye kullanmıyorsunuz diye biliyorum.

Alpay Akgüç: Siz tasarımınızı Energy Plus’ta yapmamanız için herhangi bir sebep yok. Tasarımlarınızı analiz edi-
yorsunuz, programın daha çok özelliği bu. Kullanmanızda hiçbir sakınca yok. 

Fatma Akım: Sistem boyutlandırma için kullanabiliyor muyuz aslında?

Alpay Akgüç : Elbette fan tasarımı için de kullanabilirsiniz. Size oldukça geniş bir yelpaze veren bir program. Detaylı 
olarak kullanabildikten sonra ancak faydasını görebilirsiniz çok rahatlıkla. Gerek mimarların, gerek makine mühen-
dislerinin, hiçbir çekincesi olmamalı, çünkü gayet geniş modülleri olan bir program. 

Tamer Çalışkan: Kaç senelik bir program ve kim yazmış?

Alpay Akgüç: Bu Amerikanın, Department of Energy’nin geliştirmiş olduğu bir program. 1990’larda başlıyorlar 
geliştirmeye.

Abdullah Bilgin: Bunun yaptığı hesap, tasarım kriterleri, tasarım boyutlandırma itibariyle dünyada kabul görüyor 
diyorsunuz?

Alpay Akgüç: Elbette görüyor, neden görmesin. Programın sonunda bir htlm çıktısı alabiliyorsunuz. 

Bahri Türkmen: Prof. Dr. Birol Kılkış hocamla birlikte hazırladığımız iki tane proje var, onlar hakkında bilgi vermek 
istiyorum. Birincisi Malatya’da Turgut Özal Tıp Merkezi'nin hemen yanında bir hayvan çiftliği vardı orada biogaz elde 
ediliyor ve bu biogazdan faydalanmak istedi üniversite. Onun üzerine biz bütün bu şeyi, üniversitenin tıp fakültesi 
bölümünü simülasyon programıyla saat saat enerji analizi yapıldı. Elektrik ne zaman hangi saatlerde kullanılıyor. Ne 
kadar ısıtma ihtiyacı var bunu bu programda görebildik. Ona göre sıcak su depolama tankları, kojen sistemlerinin ka-
pasiteleri, kazanların takviye edilip edilmemesi gerektiği gibi konularda bize çok büyük bir artısı oldu ve böyle bitirdik. 
Yine Sayın hocamla birlikte şu anda yeni bir projeye başlayacağız. Kırşehir Belediye Binası. Orada da yeşil bina, yani 
sertifika alınması isteniyor. Dolayısıyla hemen ezbere, trijen sistemi uygulayacağız, ısı pompası şudur budur yerine, 
o binanın bir modellemesi yapılacak. Hepsinin lüzumsuz yere maliyeti artacak ve bir de orada işletme zorlukları var. 
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Dolayısıyla tasarımı buradan %100 elde edemiyoruz derken bunu kastediyorum. Biz oradaki bütün değerleri tasarım 
değerli olarak elbette alıyoruz ama bizim anladığımız anlamda, ustanın eline verip de sen buradan bu işi yap, böyle 
bir şey olmuyor. Bunu kısaca anlatmak istedim. 
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HAP Programı
Volkan Ünlü

Giriş

Günümüzde HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) sistemlerini tasarlamak ve bu sistemlerin enerji 
maliyetlerini analiz etmek adına birden çok bilgisayar destekli programlar geliştirilmiştir. Bu çalışmada bu prog-
ramlardan bir tanesi olan HAP (Hourly Analysis Program) detaylı olarak analiz edilmiş ve özellikleri incelenmiştir. 
Program CARRIER firması tarafından yazılmış ve geliştirilmiştir. Hourly Analysis Programı (Bundan sonraki 
bölümlerde kısaca HAP diye ifade edilecektir.) ASHRAE standartları baz alınarak tasarlandığından HVAC sistem 
tasarımında ve enerji analizinde dünyaca kabul görmüş öncü programlardan bir tanesidir. 

Programa Bakış

HAP, konut harici tüm binalarda, binaların öncelikli olarak ısı yüklerini hesaplayarak, HVAC sistem tasarımında 
sistem seçimi, daha sonrasında seçilen sistemde boyutlandırma (Sizing) ve enerji analizleri yapmak adına kulla-
nılan bir simülasyon programıdır. HAP, güçlü enerji analiz kapasitesine sahip olacak şekilde programlanmıştır. 
Binaların veya seçilen HVAC sistemlerinin enerji tüketimlerini hesaplamak programın özelliklerindendir. Bunlara 
ek olarak yeşil bina tasarımında LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikasyonunun 
gerektirdiği; ısıl yüklerin 8760 saat için ayrı ayrı hesaplamasında güçlü enerji analiz kapasitesine sahiptir. Yine 
LEED sertifikasyonunun gerekliliği olan US Green Building Council tarafından onaylanan analiz sonuçları HAP 
programında kolaylıkla elde edilebilir. HAP ile LEED EAcr1 rating sistemine uygun onaylı analiz çıktıları alına-
bilir. HAP, ASHRAE 40-2007 (Standard Method of Test of the Evaluation of Building Energy Analysis Computer 
Programs) standartlarında test edilmiş ve bu testten başarı ile geçmiştir. 

HAP programı grafiksel ara yüzü ile kullanıcısına hızlı ve verimli proje bilgi girişi imkanı sağlamaktadır. HVAC 
sistemlerini tanımlamada ve bina bileşenlerini oluşturmada modüler bir yaklaşıma sahiptir. Bu sayede detaylı, 
kolay, sistem ve enerji analizi ile tasarımcıya maksimum esneklik sağlar. HAP oldukça geniş uygulama alanına 
sahip bir simülasyon programıdır. 

HAP ile Isı Yük Hesaplarına Bakış

HAP, soğutma yükü hesaplarını yaparken “ASHRAE Transfer Fonksiyon” soğutma yük hesapları prosedürünü 
kullanır. Isıtma yük hesaplarını yaparken ise “ASHRAE Design Heating Load” ısıtma yük hesapları prosedürünü 
kullanır. Bu yüklere ilaveten hesaplanması gereken solar yükler için ise “ASHRAE Design Solar” prosedürünü 
kullanarak hesap yapar. HAP, “ASHRAE Weather Data” dan elde ettiği iklim verilerini baz alarak Zonların yük 
hesaplarını elde etmek adına 12 ayın 24 saati için hesap yapma kabiliyetine sahiptir. Isı yük hesaplarında kul-
lanılan bir çok metot mevcuttur. Bunlardan bazıları Anlık, Carrier E20, ASHRAE CLTD/CLF, ASHRAE RTS, 
ASHRAE Transfer Fonksiyon ve ASHRAE Isı Balans metodudur. Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere grafiğin 
X ekseninde sağa gidildikçe karışıklık ve veri girişi artmaya, ancak yük hesaplarında elde edilen hassasiyet aynı 
oranda artmaya başlar. HAP programının temelinde baz alınan ASRAE Transfer Fonksiyon Metodu sayesinde 
optimum karışıklık ile maksimum hassasiyette sonuç elde etmek mümkündür. 
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Şekil 1 Isı Yük Hesaplarında Metotların Karışıklık-Hassasiyet Karşılaştırması

Programda ısı yükü hesaplama prosesinin temelleri 3 adımda geçekleşir. 1. Adım; İletim (Conduction) ile gelen 
hacim yüküdür. Bu adımda HAP, İletim Transfer Fonksiyon denklemlerini kullanarak hesap yapar. Bu adımda 
yapı elemanlarının U (W/m2K) (Isı geçirkenlik katsayısı) değerini direk olarak kullanmaz. Yapı elemanlarını 
oluşturan materyal katmanlarının arasındaki ısı geçişini ayrı ayrı hesaplar. 2. Adım; Taşınım ve Radyasyon 
(Convection&Radiation) ile gelen ısı yüklerini hesaplanmasıdır. Program bu adımda Oda Transfer Fonksiyon 
Denklemlerini kullanarak tüm elemanlar için Radyasyon ve Taşınım ile gelen yükleri hesaplar. Radyasyon yükü 
kütlede hapsolur ve daha sonraki bir saatte odaya yayılarak yük oluşturur. Bu ısı depolama etkisi de ile HAP 
programında dikkate alınır. 3. Adım; (Isı çekimi ile oluşan gerçek yük) bu adımda HAP Hacim Sıcaklık Transfer 
Fonksiyon denklemlerini kullanarak oda sıcaklığının değişimi ile bina kütlesinden odaya taşınım ile yayılan yük 
değişikliklerini analiz eder. Bunu yaparken oda termostat sıcaklık salınımını dikkate alır. Aşağıdaki grafikte 
de görüldüğü üzere saat 14:00’ de oluşan hacim pik yükü 9.2 kW iken hacimden çekilmesi gereken ısı yükü ise 
10.2 kW'tır. Programda kullanılan adımlarda elde edilen ısı yükleri Adım 1&2 ve Adım 3 olmak üzere program 
çıktısında ayrı ayrı elde edilenebilir. 

HAP programında dünya genelinde 800’den fazla şehrin HVAC sistem dizaynı için kullanılan iklim verileri 
mevcuttur. Simülasyonda yani enerji analizinde kullanılan simülasyon iklim verileri ise 500’ den fazla şehir için 
mevcut bulunmaktadır. Aşağıda belirtilmiş olan uluslar arası kurumların simülasyon iklim verileri programa 
girdi olarak verilerek kullanılabilir. 

´ TMY  : Typical Meteorological Year (National Renewable Lab.)

´ IWEC  : International Weather For Energy Calculations (ASHRAE) 

´ CWEC : Canadian Weather for Energy Calculations (Environment Canada)

´ TRY : Test Reference Year (The UK Meteorological Office)

EPW, NOAA TMY3, ASHRAE IWEC2 iklim veri formatları programın içerisine aktarılabilir. 

HAP, Program Terminolojisi

Bir bina modellenirken sırasıyla, yapı elemanları, hacimler, zonlar, sistemler, ana ekipmanlar ve en sonunda da 
bina modellemesi yapılır. Bu modelleme sırasında en başta olan yapı elemanlarına ilk olarak göz atacak olursak; 
yükün en küçük segmenti olduğunu görürüz. İnsanlardan, iç aydınlatmadan, duvar, çatı, döşemede vb. yapı ele-
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manlardan gelen yükler olarak kabul edilir. İç yükler için zaman çizelgeleri (Schedules) programda oluşturmak 
mümkündür. ASHRAE Transfer Fonksiyon Denklemleri tüm bu elemanlar için ayrı ayrı uygulanır. 

Şekil 2 İç yüklerin Programa Girildiği Pencere 

Diğer modelleme bileşeni olan hacimler ise projenin en küçük alanlarını oluşturur. HAP programında 3200 adet 
hacim bilgisi girme imkânı bulunmaktadır. Hacimler bir odadan veya birkaç odadan oluşabilir. Bu hacimlerin 
termostatı olabilir veya olmayabilir. 

 

Şekil 3 Hacimlerin Özelliklerinin Programa Girildiği Pencere 
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Hacimlerin taze hava ihtiyaçlarını belirlemek adında ASHRAE standartlarında yer alan iç hava kalitesi için kabul 
edilebilir taze hava miktarları girdi olarak kabul edilir. Program aşağıdaki Şekil 4'de görüldüğü üzere istenilen 
taze hava standardını seçme imkânı sunmaktadır. Aşağıda sıralanmış olan iç hava kalitesi için kabul edilebilir 
taze hava miktarı standartları programda yer almaktadır. 

´ ASHRAE STANDARD 62-2001

´ ASHRAE STANDARD 62.1-2004

´ ASHRAE STANDARD 62.1-2007

´ ASHRAE STANDARD 62.1-2010

´ ASHRAE STANDARD 62.1-2013

Şekil 4 Programda İstenilen Taze Hava Standardının Seçildiği Pencere 

HAP programının diğer modelleme bileşeni Zonlar ise tek bir termostatı paylaşan hacimler grubu olarak tanım-
lanmaktadır. Her bir HVAC sistemi için 100 adet Zon tanımlama imkânı programda bulunmaktadır. 

Şekil 5 Programda Zonların Tanımlandığı Pencere 
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Sistemler ise programda Zonlardan sonra gelen modelleme bileşenidir. Sistemler binaya iklimlendirme sağlayan 
cihaz ve kontrol ekipmanlarından oluşur. Programda her proje için 5000 adet sistem girme imkânı bulunmaktadır. 
En tipik örneği klima santrali ile kurulmuş bir sistem olarak düşünülebilir. Bu noktada sitemde yer alacak kontrol 
ekipmanlarının etkisi de dikkate alınır. Programda yer alan onlarca sitemlerden en çok kullanılanlar aşağıda örnek 
olarak sıralanmıştır.

´ Rooftop Cihazları ile Kurulan Sistemler

´ DX Bataryalı Klima Santralleri ile Kurulan Sistemler

´ Chiller + Klima Santralleri ile Kurulan Sistemler

´ Split, Multi Split ile Kurulan Sistemler 

´ Fan-Coil Sistemleri

´ Su Kaynaklı, Toprak Kaynaklı, Yer altı suyu Kaynaklı Sistemler 

´ Variable Refrigerant Flow (VRF) Sistemleri

´ İndüksiyonlu ve Aktif Chilled Beam Sistemleri 

Yine aşağıda sıralanmış olan kontrol elemanlarını programda yer almaktadır. 

´ Üfleme Havası Sıcaklık Kontrolü

´ Taze Hava Kontrolü

´ Ekonomizer Kontrolü 

´ Isı Geri Kazanım 

´ Nem Kontrolü

´ Ön Isıtma - Ön Soğutma 

´ 2-borulu mevsim geçiş kontrolü

HAP programında, tasarlanan sistemlerin, sistem Psikrometrik diyagramları otomatik olarak çizdirilerek elde 
edilebilir. Aşağıdaki Şekil 6'da görüldüğü üzere Psikrometrik diyagramda elde edilen her noktanın hava debisi, 
sıcaklığı ve nem değerlerini ise tablo halinde görmek mümkündür. 

Şekil 6 Programdan Elde Edilen Psikrometrik Diyagram 
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Sistemlere ısıtma ve soğutma enerjisi sağlayan cihazlar ise Ana Ekipmanlar (Plants) olarak tanımlanır HAP 
programında. Ana ekipmanlara örnek olarak soğutma grupları, kazanlar, sirkülasyon pompaları, vb. cihazlardır. 
Programda 250 adet Ana Ekipman tanımlamak mümkündür. Aşağıda programda yer alan Ana Ekipmanlara örnek 
olarak verilmiş liste yer almaktadır. 

´ Soğutma Grupları

´ Isı Geri Kazanım Cihazları 

´ Isı Pompaları

´ Kazanlar

´ Sıcak Su Kazanları

´ Sirkülasyon Pompaları 

´ Buharlı Kazanlar

´ Merkezi Sıcak Sulu Sistemler

´ Merkezi Soğuk Sulu Sistemler

´ Merkezi Buharlı Sistemler

Şekil 7 Programda Ana Ekipmanların Seçildiği Pencere 

HAP programının modellemesinde son bileşen olan Binalar (Buildings) seçeneğinde ise binanın tüm enerji mali-
yetlerini hesaplayabilme kabiliyeti mevcuttur. Elektrik, doğalgaz gibi enerji maliyetlerinin ücret tarifeleri progra-
ma girilerek, enerji maliyetlerinin raporlanmasında istenilen para birimi (TL, $, €) ile değer almak mümkündür. 
Programda 100 adet bina tanımlama imkanı yer almaktadır. Enerji maliyetlerini senelik olarak sistemler bazında 
karşılaştırmalı olarak elde etmek mümkündür. Aşağıdaki tablolarda (program çıktısından alınmış) kıyaslanmış iki 
sistemin toplam yıllık enerji maliyetini, m2 bazında yıllık enerji maliyetini veya yüzdesel olarak toplam maliyeti 
anlatan tablolar yer almaktadır. Bunun yanında Şekil 8’de görüldüğü üzere yıllık enerji maliyetlerini grafiksel 
olarak görmek de programda olası kılınmıştır. 
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Şekil 8 Yıllık Enerji Maliyetlerinin Yüzdesel Olarak Grafiği

Tablo 1 Yıllık Enerji Maliyetleri

Tablo 2 Alan Bazlı Yıllık Enerji Maliyetleri 

Tablo 3 Yüzdesel Oranda Enerji Maliyetleri

 

Yeşil Bina Tasarımı

Tasarımcı, Yeşil Bina (az enerji harcayan sürdürülebilir bina) tasarımı aşamasında LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) sertifikasına uygun bir bina hedefinde ise HAP programı ile LEED koşulunun ge-
tirdiği ASHRAE 90.1-2010 (Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings) standardına 
uygun olan hesaplama yöntemlerine sahiptir. LEED tasarımında yer alan Referans Bina oluşturmak, oluşturulan 
binayı 90°, 180°, 270°'lerde döndürmek suretiyle elde edilen yıllık enerji maliyetlerinin ortalamasını almak, keza 
Aday Binayı oluşturmak, Aday Binayı 90°, 180°, 270°'lerde döndürmek ve bu açılarda elde edilen yıllık enerji 
maliyetinin ortalamasını almak oldukça pratik ve kolaydır. Buna ek olarak mukayese edilen Referans Bina ile 
Aday Bina arasındaki enerji maliyetlerinin yüzdesel farkına karşılık gelen LEED puanını otomatik olarak elde 
etmek programın kabiliyetlerinin arasındadır. 
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Şekil 9 Referans Bina ile Aday Binanın enerji maliyetlerini yönlere göre ortalamasının alındığını gösteren şekilsel 
gösterim

LEED bina tasarımına ek olarak, HAP programında US Green Building Council - LEED onaylı çıktı raporları 
elde etmek mümkündür. 

Şekil 10 Programdan Elde Edilen US Green Building Council - LEED Onaylı Rapor

Sonuç

HAP (Hourly Analysis Program) ile HVAC tasarımında gerçeğe çok yakın bir simülasyon yapmak mümkündür. 
Dolayısıyla programda elde edilen ısıl yükler ve cihaz kapasiteleri (Sizing) gerçeğe çok yakın olacaktır. Program-
da elde edilen cihaz kapasitelerinden örneğin; klima santrali serpantin kapasiteleri, fan debisi, kazan kapasitesi, 
fan-coil serpantin yükü, soğutma grubu kapasitesi vb. değerlerini almak mümkün olmaktadır. Programın çizdiği 
psikrometrik diyagram ile detaylı sistem analizi yaparak tasarımda optimizasyon sağlama programın üstün özel-
likleri arasındadır. Sistemlerin yıllık enerji maliyetlerini, sitem enerji maliyetlerinin karşılaştırıldığı tabloları ve 
tasarım/enerji analizi optimizasyonu için gerekli olan birçok raporu elde etmek programın en büyük avantajları 
arasındadır. Program, karışık ve çok zaman alan LEED similasyonu tasarımında, hızlı veri gerişi ve hızlı sonuç 
alma imkânı sağlarken, LEED'de alınacak olan puan hakkında bilgi edinilmesini de sağlamaktadır.
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• Sarven Çilingiroğlu,

 Örnek Bina Çözümleri

• Gökhan Ünlü,

 Bina Enerji Analizinin Kullanılabileceği Diğer Alanlar

ÖRNEK BİNA ÇÖZÜMLERİ

Oturum Başkanı: Erdinç Boz
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Örnek Bina Çözümleri
Sarven Çilingiroğlu

ORJİN MASLAK PROJESİ

Bina İstanbul Maslak'ta inşaa edilmiştir, 

Yaklaşık 90.000 m² inşaat alanlı,

Bina yüksekliği 94 m, zemin üstü 64 m, zemin altı ise yaklaşık 30 m'dir.

Ofis Bölümleri 35.000 m², otopark alanları 45.000m², diğer bölümler (Fast Food, Dükkanlar v.b.) yaklaşık  
10.000 m²'dir.

Sistem seçimini yaptığımız bölüm ofislerin olduğu katlar içindir. 
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ORJİN - MASLAK PROJESİ SİSTEM SEÇİMİ (Carrier HAP)
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ORJİN - MASLAK PROJESİ SİSTEM SEÇİMİ (Carrier HAP)
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SİSTEMLERİN İŞLETME MALİYETİ KARŞILAŞTIRMASI

YILLIK KOMPONENT MALİYETLERİ
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YILLIK ENERJİ MALİYETLERİ
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AYLIK KOMPONENT MALİYETLERİ
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AYLIK ENERJİ MALİYETLERİ
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ORİJİN MASLAK PROJESİ PROJESİ SİSTEM KARŞILAŞTIRMASI

ORİJİN MASLAK PROJESİ PROJESİ SİSTEM KARŞILAŞTIRMASI   

           1. SİSTEM:  FAN-COIL SİSTEMİ       

       2. SİSTEM  VAV SİSTEMİ (Su Soğutmalı)   

         1.Sistem   2.sistem             

   

        

  

 İLK YATIRIM BEDELİ € 1.723.619 - € 1.805.296 = -€ 81.677 

   

  

   

        

  

 İŞLETME BEDELİ: € 80.242 - € 58.288,00 = € 21.954 

   

  

   

        

  

 GERİ ÖDEME: -€ 81.677 / € 21.954 = -3,72034962 

  

-4 Yıl 

                     

 
           
           2.Sistem ilk yatırımı yüksek olmasına rağmen işletmede elde ettiği tasarrufdan dolayı 4 yıl içinde geri dönüşü sağlanmaktadır. 

   
            

 

 

 

 

          
           
           2. SİSTEM  VAV SİSTEMİ (Su Soğutmalı)   

       5. SİSTEM  VRF (Hava Soğutmalı)   

         5.Sistem   2.sistem             

   

        

  

 İLK YATIRIM BEDELİ € 1.701.380 - € 1.805.296 = -€ 103.916 

   

  

   

        

  

 İŞLETME BEDELİ:  € 90.226 - € 58.288,00 = € 31.938 

   

  

   

        

  

 GERİ ÖDEME: -€ 103.916 / € 31.938 = -3,253672741 

  

-3 Yıl 

                     

 
           2.Sistem ilk yatırımı yüksek, fakat 5. sisteme göre de işletmede avantajlar sağlamaktadır. 

     Ayrıca bakım masrafları açısından da 2. Sistem daha uygun olmaktadır. 
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1. SİSTEM:  FAN-COIL SİSTEMİ

3. SİSTEM  VAV SİSTEMİ (Hava Soğutmalı)

1.Sistem 3.sistem

İLK YATIRIM BEDELİ € 1.723.619 - € 1.817.453 = -€ 93.834 

İŞLETME BEDELİ: € 80.242 - € 67.801,00 = € 12.441 

GERİ ÖDEME: -€ 93.834 / € 12.441 = -7,542284025 -8 Yıl 

3.Sistem ilk yatırımı yüksek, fakat 1. sisteme göre de işletmede avantajlar sağlamaktadır.

Ayrıca bakım masrafları açısından da 3. Sistem daha uygun olmaktadır. 

SONUÇ: 

Su soğutmalı VAV sistemi işletme açısından diğer sistemlere karşı avantaj sağlamaktadır. Fakat her katta fazladan yaklaşık 50 m²'lik alanı kullanmaktadır. 

Budurumda tüm sistemlerdeki tesisat dairesi ihtiyaçları aşağıdaki gibi olmaktadır: 

1- Fan-Coil Sistemi:
* Kazan Dairesi + Soğutma Makinası + Primer Hava Santral Daireleri: 400 m² (Çatıda veya 1.
Katta)

* Soğutma Kuleleri: 125 m²

* Katlarda kayıp yok.

2- VAV Sistemi (Su Soğutmalı): * Kazan Dairesi + Soğutma Makinası Tesisat Dairesi: 320 m²

* Soğutma Kuleleri: 50
m²

* Katlarda Kayıp: 50 m² x 13 = 650 m²

3- VAV Sistemi (Hava Soğutmalı): * Kazan Dairesi: 150 m² (Kapalı) (Çatıda veya 1. Katta)

* Soğutma Makinaları: 144 m²

* Katlarda Kayıp: 50 m² x 13 = 650 m²

2- VRF Sistemi (Su Soğutmalı): * Kazan Dairesi + Soğutma Makinası: 250 m²

* Soğutma Kuleleri: 125 m²

* Katlarda Kayıp: 25 m² x 13 = 325 m²
(BEB-TR'deki merkezi sistem olma
durumu tartışılmalıdır.) 

Ayrıca tüm havalı sistemlerin avantajları ve dezavantajları aşağıda sıralanmıştır. 

Kanımızca Su Soğutmalı VAV sistemi avantajlı görünmekle birlikte alan kayıpları da göz önüne alınarak Orijin Grup ile birlikte karar verilmelidir. 
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TEKFEN – RÖNESANS KARMA KULLANIM PROJESİ SİSTEM SEÇİMİ:

Bina İzmir'de inşaa edilecek. 

Yaklaşık 250 000 m² inşaat alanlı,

AVM Binası:

Zemin üstü toplam inşaat alanı yaklaşık 56000 m2 ve zemin altı toplam inşaat alanı yaklaşık 87000 m2 olmak 
üzere toplam 143000 m2'den oluşmaktadır.

AVM giriş katından (±0.00 m kotu) itibaren +24.00 m. kotuna kadar yükselmektedir. Zemin ve 1. katta dükkanlar, 
2. katta yemek bölümü, 3. katta ise sinema ve fitness alanları bulunmaktadır.

Zemin altı bodrum katlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Giriş kotu altında, 1. bodrum katta dükkanlar, 2.ve 3. bodrum katlarda ise otopark alanları bulunmaktadır.

Sistem seçimini yaptığımız bölümümler kapalı alanlardır.

Konut Bölümleri:

Konut bölümleri AVM’nin üzerinde 2 otopark ve otoparkların üzerine yerleştirilmiş 3 bloktan oluşmaktadır. A 
blok 30 kat, B blok 40 kat ve home office olarak düşünülen blok 21 kattan oluşmaktadır.

Otoparklar +24.00 kotu ve +28.00 kotlarında bulunmaktadır.
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TAKSİM MERCURE OTELİ PROJESİ SİSTEM SEÇİMİ:

Bina İstanbul Gümüşsuyu'nda bulunmakta, 

Yaklaşık 8.000 m² inşaat alanlı,

Bina yüksekliği 36 m, zemin üstü 26 m, zemin altı ise yaklaşık 10 m'dir.

6 Misafir katı ve çatı, 1 zemin kat (Loby, yemek salonu ve toplantı odaları), bodrum katlar idari bölüm mutfak 
personel yemek salonu v.b.

Yaklaşık 130 oda.

Sistem seçimini yaptığımız bölümler misafir yatak katları içindir.
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BJK VODAFONE ARENA PROJESİ SİSTEM SEÇİMİ:

Bina İstanbul Dolmabahçe'de bulunmakta, 

Yaklaşık 100 000 m² inşaat alanlı,

45 000 seyirci kapasiteli.

Çeşitli restaurantlar, müze, localar, toplantı salonları, soyunma odaları, hakem, satış mağazaları ile mutfak bö-
lümleri bulunmaktadır. 

Sistem seçimini yaptığımız bölümler kapalı alanlardır.
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TARTIŞMA VE KATKILAR

Ersin Gökbudak: Benim sorum teknik değil, idari bir soru. Şimdi anlıyoruz ki tasarımda sistem seçimi fevkalade 
önemli ve iş gücünüzün de tahmin ediyorum ki oldukça büyük bir kısmını bu kapsıyor. TTMD’nin sitesinde de 
yayınlanan bir mekanik tesisat proje hazırlama tip sözleşmesi diye bir şey var. Ben bu sözleşmeye şöyle bir baktım 
ve bu sözleşmede bir takım tanımlardan sonra ödeme kısmına baktım. Ödeme kısmında, benim düşünceme göre bu 
sistem seçimleriyle ilgili çalışma, önemli bir çalışma. Bunun karşılığındaki bedel de önemli bir bedel olması gerek 
diye düşünüyorum. Ama bu bizim TTMD’nin tipik sözleşmesine baktığım zaman bir avans var, o avanstan sonra bir 
ön rapor var. Tahmin ediyorum ki bu ön raporda bu sunuluyor. Ama bunun karşılığında bir bedel yok. Ancak avan 
projelerle beraber bir bedel talep ediliyor. Bu bir çelişki değil midir? Bu sözleşmeyi değiştirmek gerekmez mi? Hem 
TTMD başkanı olarak, hem tasarımcı olarak size bir soru sormak istedim.
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Sarven Çilingiroğlu: Bu konuyu kapanış konuşmamda konuşacaktım. Bizim öneri raporu ve avam proje, bu ikisi 
de uygulamadan çok daha önemli. Çünkü öneri raporunda doğru sistemi seçtirmeye çalışıyoruz ve bizden 10 günde, 
10 gün iyi aslında, 7 günde, 3 günde sistem raporu isteniyor. Böyle bir sistem raporu hazırlamak için bizim en az 1 
buçuk aya ihtiyacımız var. Çünkü binayı simüle edeceğiz, binanın girdilerini gireceğiz ve fiyat toplayacağız. Ondan 
sonra da karşılaştırma analizine gireceğiz. Dolayısıyla bir buçuk ay en az bizim süreye ihtiyacımız var. İkinci şey, 
avan proje de aslında projenin en önemli safhası. Çünkü orada bütün yerleşimler, tesisat dairesi yerleşimleri, seçilen 
sisteme göre yerleşimler ve dağılımları, kat şaftları, bütün bu avan proje safhasında düzenleniyor ve optimumları bu 
avan proje safhasında yakılıyoruz. Artık uygulama projesi işin hamallığı oluyor. Dolayısıyla bu iki safha çok önemli 
ve bence bedelin %50’sini almak zorunda. Yani %50 de geriye kalana vermek lazım.

Erdinç Boz: Biraz önce Alpay ve Volkan Bey'lerin anlattıkları aslında yapılan çalışmalar çok ciddi çalışmalar. Bun-
ları aslında proje ön çalışmasında yapıyor arkadaşlarımız. Bu öneri raporu büyük emek işi ve bunu yaptıktan sonra 
aslında sistemin anası çıkıyor. Hele bir de avan proje gibi, bir ön şey yapılırsa, konsept projesi yapıldıktan sonra geri 
kalan ressamlıktır. Ama talep edilen rakam %25. Yani bu bizim projecilerimiz aslında çok yanlış teklifler veriyorlar. 
Bu nokta oraya geliyor. 

Mustafa Bilge: Ben belki sistem seçimine bir katkı olur diye bir örnek vermek istiyorum. Banka genel müdürlüğüydü, 
bundan 10 sene evvel ihaleye çıkmıştı. Basic tasarım Amerika’da yapılmıştı. Şöyle bir sistem var, dış kabuk, 4 borulu 
fan-coil artı temiz hava. Bina kare olduğu için iç zon çok önemli tabi, toplantı odaları falan da var, bilgi işlem odaları 
var. Orada da VAV seçilmiş. Tuhaf gelmişti bize, fakat inceleyince biliyorsunuz ki dış kabuk her zaman genellikle 
ya soğutma ya ısıtmaya çalışıyor. Ama iç kabuk her zaman ısı ürettiği için kar yağdığı zaman bile soğutma ihtiyacı 
duyuyor. Bu yüzden oraya tüp havalı bir VAV sistemi yaparak toplantı odalarını dediğim gibi, bilgi işlem odalarını 
enerji kullanmadan kışın soğutma imkanı vardı.

Abdullah Bilgin: İnönü Stadı deniz kenarında, deniz suyu destekli bir VRF veya deniz suyu destekli bir su kaynaklı 
ısı pompası düşünüldü mü? 

Sarven Çilingiroğlu: Olabilirdi, paramız yoktu. Düşünüldü aslında. Ama biliyorsunuz tarihi alanlar, buralara gire-
miyorsunuz.

Erdinç Boz: İzin alamıyorsunuz,. Özellikle denizin bu şekilde ısıtılmasına çevre bakanlığı müsaade etmiyor. Bu 
yüzden bazı fabrikaların sökülmesi gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi de Tekirdağ Mey İçki fabrikası. O da deniz 
suyu kullanarak soğutma yapıyordu. O da tam kapalı sisteme dönmek mecburiyetinde kaldı, çünkü ciddi şekilde 
bakanlıktan sıkıştırdılar. 

Turgay Yay: Başkanım, mukayeselerde işletme giderleri hesaplanırken pik yük verimlilikleri mi yoksa sezonsal 
verimlilikleri mi göz önüne alındı? 

Sarven Çilingiroğlu: VRF sisteminde biz maalesef doğru bir veri elde edemiyoruz. COP olsun, mevsimsel veriler 
olsun, mesafeye göre değişiyor. Bir soğutma makinesinde şey bellidir, bunun COP’si bellidir. Ama VRF’de 50 m’lik 
bir borulama ile 100 m’lik bir borulama arasında COP de farklı, mevsimsel şey de farklılık gösteriyor. Onun için tam 
doğru bir şey alamıyoruz maalesef. Belki sistem olarak da düşünmek lazım, çünkü klasik sistemlerde ben pompanın 
gücünü biliyorum, soğutma makinemi biliyorum. Sistem COP’mi bilyiorum. Ama ben VRF’de böyle birşey elde 
edemiyorum maalesef. 

Turgay Yay: Tam tersi VRF’de daha kolay ulaşılabilir. Bu konuyla ilgili bizim çalışmalarımız var, müsaade ederseniz 
Murat Hoca’nın düzenlemesine ekleyelim onu. Hem boru metrajlarına göre, hem de dış hava sıcaklığına göre sezonsal 
verimliliğin değişimi. 

Erdinç Boz: Bu bütün için üreticiler için geçerli mi? Değil işte. Onu söylemek istiyorum, bu bütün üreticiler için aynı 
olmadığı için böyle bir şeyi yayınlamak çok doğru olmaz.
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Emre Özmen: Elektrik tarifesiyle ilgili maliyeti bahsettiniz ama otomasyonla ilgili maliyetler mukayesede var mıydı 
onu merak ettim. İkincisi de bir küçük saptama var, fan-coiller genelde piyasada otomasyonsuz satılıyor biliyorsunuz 
ama VAV’ler ve VSHP cihazları otomasyon üzerinde satılıyor. Dolayısıyla onların birim fiyatları üzerinde bu farkı 
gözettiniz mi acaba?

Sarven Çilingiroğlu: Var aslında, çok detaylı göremediniz orada otomasyon farkı diye bir bölüm var. Fan-coil uygu-
ladığınız yerde de o otomasyon farkını koyuyoruz. Diğer sistemlerde zaten var kabul ediyoruz.
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Bina Enerji Analizinin Kullanılabileceği Diğer Alanlar
Gökhan Ünlü

Bina enerji analizi günümüzde yapıların özellikle işletme maliyetinin öngörülmesi amacıyla kullanılmaktadır. 
İşletme maliyetinin detaylı olarak hesaplanabilmesi, sistemlerin (soğutma, ısıtma vb.) ve elemanların (pompalar, 
fanlar, vb.) işletme maliyeti üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. İlaveten enerji çeşidi bazında (doğalgaz, 
elektrik, vb.) toplam tüketim miktarlarının hesaplanabilmesi analizin enerji çeşidine ve enerji politikalarına göre 
hassasiyetinin öngörülebilmesini sağlamaktadır. Ülkemizde özellikle enerji etkin bina tasarımlarında aktif olarak 
kullanılan enerji analizinin bilinen kullanım alanları dışında kalan diğer alanlar bu çalışmada anlatılmıştır. 

Bina Enerji Analizinin Çıktıları

Bina Enerji Analizi hesaplarında ilk aşama yapının geometrik modelinin oluşturulmasıdır. Daha sonra mekanik 
ve elektrik sistemleri tanımlanmakta, kullanıcı alışkanlıkları modele girilmektedir.

Kullanılan birçok enerji analizi yazılımı aşağıda listelenen çıktıları tasarımcıya sunar.
• Bina İşletme Maliyeti Hesapları (Yıllık, Aylık, Günlük, vb. / Birim: ¨)
• Sistemler Bazında İşletme Maliyeti (Isıtma, Soğutma, vb. / Birim: ¨)
• Elemanlar Bazında İşletme Maliyeti (Pompalar, Fanlar, vb. / Birim: ¨)
• Enerji Çeşidi Bazında Tüketim Miktarları (Doğalgaz, Elektrik, vb. / Birim: m3/kWh)

Şekil 1 Bina İşletme Maliyeti 
Hesabı Örnek Çıktısı

Şekil 2 Sistemler ve Elemanlar Bazında 
İşletme Maliyeti Örnek Çıktısı

Şekil 3 Enerji Çeşidi Bazında 
Tüketim Miktarları Örnek Çıktısı

Bina Enerji Analizi Çıktılarının Kullanım Alanları

Bina enerji analizinde alınan çıktılar birçok sistem seçimi kararının alınmasında etkili olmaktadır. Analiz farklı 
modellerin çıktılarının karşılaştırılabilmesi sayesinde yatırımcının karar alma aşamasının rasyonel temellere 
oturmasını sağlamaktadır. 
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Örneğin;
✓ Mekanik Tesisat Sistem Tipi Seçimi Kararı
 • VAV, Fan-Coil, WSHP, vb.,
 • Hava - Su soğutmalı kondenser seçimi,
✓ Sistem Elemanlarının Verimlilik Sınıfı Kararları
 • Soğutma Makinası COP etkisi, 
 • Pompa verimi etkisi, vb.,
✓ Sistem İyileştirme Kararları
 • Primer veya primer/sekonder pompalama seçimi,
 • Isı geri kazanım ilavesi,
 • Serbest soğutma ilavesi vb.

Bina Enerji Analizinin Kullanılabileceği Diğer Alanlar

Yapının geometrik ve elektro-mekanik modelinin oluşturulması, tasarımcının eline güçlü bir araç vermektedir. Bu 
araç sayesinde tasarım alternatiflerinin modele girilebilmesi mümkündür. Modelin çıktıları sayesinde tasarımcı;
✓ Alternatiflerin kararlaştırılması için rasyonel bir araç elde eder,
✓ Son kullanıcının anlayabileceği dilde (Para birimi bazında) bilgileri üretebilir,
✓ Mevcut - karar verilmiş olan sistemin referans değerini hesaplayabilir, bu sayede elektro-mekanik iyileştirmeler 

rasyonel değerler ile kıyaslayabilir.

Enerji modelinin tasarımcıya sağladığı imkânlar sayesinde yapılabilecek ilave çalışmalar aşağıda örnek olarak 
listelenmiştir. Bu liste genişletilebilir.
✓ Mimari Tasarım Aşamasında, Mimari Kararlara Destek Olunması
✓ Mekanik Tesisat Enerji Verimliliği Yatırımları Kararlarına Destek Olunması (Mevcut Sistemin İşletme Mali-

yetinin Elde Edilmesi, Referans Karşılaştırma Değeri Üretimi)
✓ Bina Kabuğu Enerji Verimliliği Yatırımlarına Destek Olunması

Mimari Tasarım Aşamasında, Mimari Kararlara Destek Olunması

Yazılımlarda yapılan güncellemeler ile enerji modelinin geometrik hassasiyeti değiştirilebilmektedir. Bu sayede 
bina enerji modelini oluşturmak için mimarinin tüm detaylarının kesinleşmiş olmasına gerek yoktur. Eskiz aşama-
sındaki bir mimarinin bile enerji modeli oluşturulabilir, elektro-mekanik sistemler makro seviyede tanımlanarak 
ihtiyaç duyulan karşılaştırmalar yapılabilir.

Örneğin deplasmanlı havalandırma, chilled beam, döşemeden serinletme gibi uygulamalarda elde edilebilen 
soğutma kapasiteleri limitlidir. Bu sistemlerin kullanılmasının talep edildiği yapılarda soğutma kapasitesinin 
sistemin izin verdiği limitlerin altında kalmasını sağlamak için enerji modeli kullanılabilir. Bu sayede mimara 
cam yüzeyi için bir kısıt ya da gölgeleme için bir hedef verilebilir. Aşağıda bu yaklaşım ile üretilebilecek bilgiler, 
örnek olarak listelenmiştir. Bu liste genişletilebilir.
• Cam yüzey alanı kısıtı,
• Yapıya ışıklık ilavesi, ışıklık alanı kısıtı,
• Gölgeleme elemanlarının etkisi, minimum gölgeleme yüzey alanı bilgisi,
• Tasarım ekibinin tamamının anlayacağı dilden cevaplar (Para birimi bazında karşılaştırmalar)

Mekanik Tesisat Enerji Verimliliği Yatırımları (Mevcut Sistemin İşletme Maliyetinin Elde Edilmesi, 
Referans Karşılaştırma Değeri Üretimi)

Özellikle enerji etkin yapıların mekanik tesisat sistemlerinin tasarımı süresince birçok alternatif tartışılır ve karara 
bağlanır. Yapının ana mekanik tesisat sistemi seçildikten sonra dahi karar verilmesi gereken birçok alternatif ve 
verimlilik iyileştirme çözümü eklentisi mevcuttur. Bu eklentilerin ve uygulamaların yapının enerji verimliliği-
ne etkisini ortaya koyabilmek için, öncelikle mevcut yapının (ana mekanik tesisat sistemi karar verilmiş) enerji 
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tüketimi referans değerine ihtiyaç vardır. Enerji modeli sayesinde seçilen mekanik tesisat sistemlerinin ve yapı 
geometrisinin modele tanımlanması ile mevcut yapının enerji tüketimi referans değeri elde edilir. Bu aşamadan 
sonra yapıya ilave edilecek her türlü iyileştirme eklentisi ya da uygulamasının gerçek maliyeti, geri dönüşüm 
süresi vb. bilgileri üretmek oldukça kolaylaşmaktadır.

Tasarım aşamasında uygulanacak mekanik tesisat sistemi seçildikten sonra, önerilebilecek ve enerji modeli 
sayesinde kıyaslanabilecek önlemlerden ve eklentilerden bazıları aşağıda listelenmiştir. Bu liste genişletilebilir.
• Toprak Kaynaklı Isı Pompası ilavesi,
• Isıl Güneş Kollektörü ilavesi,
• Serbest Soğutma için Kuru Soğutucu (Dry Cooler) ilavesi,
• Kojenerasyon Sistemi ilavesi,
• Vb.

Bina Kabuğu Enerji Verimliliği Yatırımları 

Tasarımcının uygulama projesi aşamasında dikkate alması gereken birçok kısıt bulunmaktadır. Yerel yönetme-
likler, ulusal standart ve kanunlar, uluslararası standartlar vb. Ancak bunlarla birlikte yapı maliyetinin öngörülen 
sınırlar içerisinde kalmasını sağlamak ve bunu sağlarken arzulanan yapı tasarımını bozmamak tasarımcının zorlu 
görevlerinden biridir.

Son yıllarda proje yönetim firmaları küresel comissioning kapsamının belirli bir bölümünü üstlenmekte, özellikle 
tasarım + inşaat aşamasının öngörülen zaman ve bütçe sınırları içerisinde kalmasının sorumluluğunu almakta-
dırlar. Bu sebeple malzeme seçimleri, inşaat aşamasında yaratabileceği gecikmeler ve ayrılan bütçeye uygunluğu 
gözetilerek yapılmaktadır.

Özellikle dış cephede kullanılacak malzemelerin seçimleri, bütçe ve zaman problemlerine ilaveten, yapının ısıl 
yüklerini etkilediğinden, diğer malzemelere göre farklı bir önem arz etmektedir. Isıl yüklerin artması ya da azalması 
işletme maliyetini etkileyeceği gibi, ekipman yatırımını da büyültüp / küçülteceğinden ilk yatırım maliyetlerini 
de etkilemektedir.

Buradan hareketle, hazırlanan enerji modelinin bina kabuğu malzemelerinin seçiminde de kullanılması, seçilen 
malzemenin hem işletme maliyetine hem de ilk yatırım maliyetine olan etkisini açıkça ortaya koyabilmektedir. 

Bu bağlamda değerlendirilebilecek kararlardan bazıları aşağıda örnek olarak listelenmiştir. Bu liste genişletilebilir.
• Isı Yalıtım Malzemesi Cinsinin Seçimi
• Isı Yalıtım Malzemesinin Kalınlığının Seçimi 
• Cam & Doğrama Özelliklerinin Seçimi
• Cephe & Çatı Renginin ve Malzemesinin Seçimi

Örnekler

Mimari Tasarım Aşamasında, Mimari Kararlara Destek Olunması - Ofis Örneği

Tasarımı 2016 yılında yapılan bir ofis projesinde cam cepheler kullanılmıştır. İzmit ilinde yapılan tasarımda cam 
yüzey alanının fazla olması sebebiyle seçilen camın teknik özellikleri, standart uygulamalara göre daha iyi tu-
tulmuştur (U:1,50 Watt/m2K Gölgeleme Katsayısı: 0,45). Buna rağmen hesaplanan ısıl yüklerin oldukça yüksek 
olduğu görülmüştür. Tasarım ekibine %20 civarında cam yüzey alanı eksiltmesi tavsiye edilecektir.



HVAC Sistem Seçimi TTMD 2016 Çalıştayı 219

Tablo 1 Ofis Yapısı Isıl Yük Tablosu

 

Hesaplanan ısıl yüklerin standart ofis yapılarına göre yüksek olduğunu anlatmak için Watt/m2 biriminin tasarım 
ekibinin tamamına hitap etmeyeceği aşikârdır. Bu sebeple yapı, mevcut mimari ve elektro-mekanik kararlara göre 
enerji modeline aktarılmıştır. Bu sayede elde edilen enerji analizi çıktıları para birimi temellidir. Tasarım ekibin-
deki her görevli, bir ofis yapınsın aidatının hangi mertebede olduğunu bildiğinden, mevcut cam yüzey alanları ile 
elde edilecek ısıtma & soğutma aidatı miktarı, konunun izah edilmesi için özne olarak seçilmiştir.

Tablo 2 Mevcut Tasarım ile Ofis Yapısının m2 Yüzey Alanı Başına İşletme Maliyeti

Bu çıktıdan hareketle 100 m2 bir ofis kiracısının ~500TL/ay mertebesinde bir ısıtma-soğutma-havalandırma aidatı 
ödeyeceği bilgisi üretilmiştir. Bu bilgi tüm tasarım ve yatırımcı ekibin anlayabildiği ve kıyaslayabildiği bir değer 
olduğundan değer görmüş ve mimari tasarımda cam yüzey alanlarında küçültme yapılmıştır.

Mekanik Tesisat Enerji Verimliliği Yatırımları (Mevcut Sistemin İşletme Maliyetinin Elde Edilmesi, 
Referans Karşılaştırma Değeri Üretimi)

Toprak Kaynaklı Isı Pompası İlavesi Örneği

Tasarımı yapılan bir AVM projesinde inşai kazıkların enerji kazığına dönüştürülerek, toprak kaynaklı ısı pompası 
sistemi ilavesi önerilmiştir. Tasarım aşamasında arazide henüz bir çalışma başlamamış olduğundan, toprak analizi 
yapılamamış ve toprak kaynaklı ısı pompası simülasyonu yöntemi kullanılamamıştır. Kullanılabilecek kazıkların 
tespitinin ardından, kazıkların fiziki özellikleri ve arazi özellikleri dikkate alınarak yapılan ön çalışmanın özeti 
aşağıda verilmiştir.
- Kullanılabilen Kazık Sayısı: 832 
- Çap: Φ80cm
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- Kazık Derinliği: 20 m
- Enerji İmkânı: ~30 Watt/m2

- Hesap: 50 m2/Kazık, 
- 832 kazık; 41.600 m2

- 41.600 m2x 30 Watt/m2 = 1,25 MWatt teorik güç.
- Kabul: 1,0 MWatt güç

Fotoğraf 1 Enerji Kazığı Örnek Uygulaması Fotoğraf 2 Enerji Kazığı Örnek Uygulaması

Bu tespitlerin ardından piyasada bilinen bir markadan ısı pompası seçimi yapılmıştır. Kondenser (toprak) devresi 
kapasitesi dikkate alınmış ve yaz-kış kondenser devresi toplam yükü eşit olacak şekilde, işletme senaryosu oluş-
turulmuştur. Yapılan çalışmaların özeti aşağıdaki tabloda verilmiştir.

3 Adet XXX Marka Isı Pompası Senaryosu

SOĞUTMA ISITMA

Kapasite: 313 kW Kapasite: 312 kW

EER: 5,48 COP: 3,48

Elektrik Gücü S.: 57 kW Elektrik Gücü S.: 89,6 kW

Kaynak Enerjisi: 370 kW Kaynak Enerjisi: 401,6 kW

Çalışma Süresi: 2280 h Çalışma Süresi: 2100 h

Toplam Kaynak Enerjisi: 834.484 kWh Toplam Kaynak Enerjisi: 843.485 kWh

Sisteme Aktarılan Enerji: 713.542 kWh Sisteme Aktarılan Enerji: 655.297 kWh

Elektrik Tüketimi: 129.942 kWh Elektrik Tüketimi: 188.188 kWh

Yıllık Enerji Maliyeti: 49.378 TL Yıllık Enerji Maliyeti: 71.511 TL

Birim Soğutma Maliyeti: 0,069 TL/kWh Birim Isıtma Maliyeti: 0,109 TL/kWh 

Yapılan yaklaşık hesaplamalar ile Toprak Kaynaklı Isı Pompası sisteminin işletme maliyeti yaklaşık olarak hesap-
lanmıştır. Ancak yapılacak yatırımın mantıklı olup olmadığı, geri ödeme süresinin tespiti ile mümkün olabilir. Bu 
durumda yapılacak yatırımın maliyetinin tespiti için gerekli çalışmalar yapılmış, borulama ısı pompası ve enerji 
kazığı maliyetinin ~1.360.000TL olduğu tespit edilmiştir.

Bu noktaya kadar yapılan hesaplamalar ve çalışmalar herhangi bir simülasyon ve/veya enerji analizi çıktısı de-
ğildir. Ancak bu yatırımın geri ödeme süresi, yatırımın hangi binaya yapılacağına göre değişiklik gösterecektir. 
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Bu sebeple uygulama yapılacak binada tercih edilen sistemin enerji maliyetleri hakkında bir referans değer eldesi 
şarttır. Bu noktada mevcut sistem kararlarının uygulandığı enerji modeli ile enerji analizi yapılmış ve referans 
değerler elde edilmiştir.

Tablo 4 Mevcut Tasarım Yıllık İşletme Maliyeti Tablo 5 Mevcut Tasarım Yıllık Isıl Yükler

Elde edilen referans değerler ile bir önceki çalışma karşılaştırılarak, TKIP yatırımının bu bina için geri ödeme 
süresi hesabı belirlenmiştir.

Kurulu Sistem Birim Isıl Maliyet Referans Değerleri
Birim Soğutma Maliyeti: 0,09 TL/kWh

Birim Isıtma Maliyeti: 0,16 TL/kWh

Toprak Kay. Isı Pompası Sistemi Birim Isıl Maliyet Değerleri
Birim Soğutma Maliyeti: 0,07 TL/kWh

Birim Isıtma Maliyeti: 0,11 TL/kWh

   

Birim Isıl Maliyet Farkları
Birim Soğutma Maliyeti: 0,03 TL/kWh

Birim Isıtma Maliyeti: 0,05 TL/kWh

Yıllık TKIP Yükü
Soğutma Yıllık Yük: 713.542,00 kWh

Isıtma Yıllık Yük: 655.297,00 kWh

Yıllık Maliyet Farkı
Soğutma Maliyet Farkı: 17.838,55 TL/yıl

Isıtma Maliyet Farkı: 33.420,15 TL/yıl

Yıllık Maliyet Farkı 51.258,70 TL/yıl

Geri Ödeme Süresi
Yatırım Maliyeti: 1.360.000,00 TL

Geri Ödeme Süresi: 26,53 yıl

Bu bina için ~1,0MWatt’lık enerji kazığı uygulamasının geri ödeme süresi ~26 yıl olarak hesaplanmıştır. Bu 
çalışmadan hareketle elde edilen değer tartışılmalıdır. Mevcut sistem oldukça verimli seçildiği için geri ödeme 
süresi uzun hesaplanmış olabilir. Ya da seçilen TKIP cihazı düşük verimli olabilir. Bu çalışmadan elde edilen 
sonuç, yapılacak her enerji verimliliği yatırımının geri ödeme süresi her binada faklı olmasıdır. Bu sebeple doğru 
sonuçlar elde edebilmek için, yapılan karşılaştırmalarda doğru referans değer kullanılmalıdır.
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Kojenerasyon Sistemi İlavesi Örneği 

Tasarlanan bir AVM projesinde yatırımcıya Kojenerasyon yatırımı tavsiye edilmiştir. Akabinde Kojenerasyon sistemi 
ithal eden ve işletmesini yapan firmalar ile görüşülmüştür. Firmalar yapı ile ilgili bazı bilgiler talep etmişlerdir.

 
Alan (m2)

Kiralanabilir Alan 69.059
Cafe / Restaurant 4.784
Eğlence 8.514
Sinema 3.788
Fastfood 1.400
Sirkülasyon 37.150
Kiralanabilir Depo 12.408
Islak Hacimler 1.403
Servis Alanları 16.476

 TOPLAM 154.982

Akabinde görüşülen firmalardan biri aşağıda görseli paylaşılan çalışmayı iletmiş ve ilk yatırım / geri ödeme sü-
resi hesaplarını iletmiştir. Görselden de görüleceği gibi firmalar bizden talep ettikleri alan bilgileri ile işletmesini 
yaptıkları diğer AVM’leri kıyaslayarak ısıl yükleri tahmin etmeye çalışmış ve buna göre Kojenerasyon cihazı 
seçimi yapmıştır. 

Şekil 4 Kojenerasyon Firması Çalışması Görseli

Kojenerasyon çalışmasında kullanılan aylık doğalgaz tüketimi, ısıtma enerjisi ihtiyacı ve soğutma enerjisi ihti-
yacı bilgilerinin, hali hazırda bulunan enerji analizinden elde edilen bilgiler ile aynı bilgiler olduğu anlaşılmıştır. 
Buradan hareketle enerji analizi ile firma çalışması karşılaştırılmıştır.

Tablo 8 Enerji Analizi Çıktıları

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year Total
Electric Total 1.878.746 1.654.971 1.784.735 1.604.847 1.686.638 1.773.809 2.010.346 1.989.079 1.736.412 1.663.255 1.714.815 1.823.861 21.321.514
HVAC only Electric Total 805.204 681.348 700.931 564.612 607.965 728.443 936.804 905.275 696.177 589.713 664.317 750.320 8.631.109
HVAC Naural Gas Total 226.339 164.936 139.924 49.191 11.415 4.942 0 95 3.659 49.772 129.623 192.130 972.026
Heating Coil Loads Total 2.631.701 1.998.461 1.763.917 745.453 227.849 103.068 2.070 2.663 65.531 713.330 1.623.639 2.270.810 12.148.492
Cooling Coil Loads Total 70.063 89.346 122.646 192.480 548.906 1.176.330 1.983.595 1.882.429 1.014.700 268.191 102.500 72.797 7.523.983

Yapılan karşılaştırma ile çalışmalar arasındaki sapmalar % olarak hesaplanmıştır.

Tablo 9 Çalışmalar Arasındaki Sapma Yüzdeleri

Elektrik Tüketimi 3,1%
Soğutma Enerjisi İhtiyacı 18,2%
Isıtma Enerjisi İhtiyacı 30,4%

Karşılaştırma tablosundan görülebileceği üzere, elektrik tüketimi tahminlerindeki sapma miktarı oldukça kü-
çüktür. Firma işletme değerlerini kullanmış, enerji analizinde ise Ashrae 90.1 standardı kullanılmıştır. Kapalı 
inşaat yüzey alanı bazında girilen bu bilgilerin birbirine oldukça yaklaşması enerji analizinin gerçeğe yakınlığı 
için örnek teşkil etmektedir. 
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Bununla birlikte Soğutma Enerjisi İhtiyacı ve Isıtma Enerjisi İhtiyacı değerlerindeki sapmalar kabul edilebilir 
değerlerin üzerindedir. Bu konuda yapılan araştırma ile firmanın kıyaslama yaptığı AVM’lerin mimari yapılarının 
genellikle içe dönük, dış cephe kullanımı az olan yapılar olduğu anlaşılmıştır. Karşıt olarak enerji analizi yapılan 
yapı ise dış mekân ve cephe kullanımı çok olan, cam yüzey alanı oldukça fazla olan bir yapıdır. Bu sebeple fir-
manın tahminleri, enerji modelinin oldukça uzağında kalmıştır.

Bu çalışmadan elde edilen sonuç, yatırım kararlarında etkin rol oynayan geri ödeme süresi hesabının, binanın 
yapısal ve kullanıcı özelliklerine göre değişiklik gösterdiğinin bir kere daha ortaya çıkmasıdır.

Bina Kabuğu Enerji Verimliliği Yatırımları – Cam Seçimi Örneği

Tasarımı yapılan bir AVM yapısında yatırımcıya önerilen farklı cam alternatiflerinin mekanik sistemlere etkisinin 
araştırılması istenmiştir. Enerji modelinin hali hazırda kurulu olduğu bu projede, farklı cam alternatifleri enerji 
modeline tanımlanmış, iki farklı alternatif için model çalıştırılmıştır. 

Tablo 10 Alternatif Cam Özellikleri ve Maliyetleri

Dikey Cam Alternatifleri (5700 m2)
Alternatif 1: Alternatif 2:
U-değeri = 1,3 [W/(m²K)] U-değeri = 1,3 [W/(m²K)]
Gölgeleme katsayısı [g/0,87] = 0,36 (SC) Gölgeleme katsayısı [g/0,87] = 0,26 (SC)
Fiyat: 550 TL/m2 (Doğrama dâhil) Fiyat: 580 TL/m2 (Doğrama dâhil)

Yatay Cam (Işıklık) Alternatifleri (4900 m2)
Alternatif 1: Alternatif 2:
U-değeri = 1,7 [W/(m²K)] U-değeri = 1,6 [W/(m²K)]
Gölgeleme katsayısı [g/0,87] = 0,37 (SC) Gölgeleme katsayısı [g/0,87] = 0,27 (SC)
Fiyat: 715 TL/m2 (Doğrama dâhil) Fiyat: 745 TL/m2 (Doğrama dâhil)

Hesaplanan yatırım farkı; 318.000 TL

Tablo 11 İki Alternatif için İşletme Maliyetleri Karşılaştırması

Component Alternatif 1
(TL)

Alternatif 2
(TL)

Air System Fans 1.649.795 1.575.464
Cooling 660.074 611.409
Heating 1.949.277 1.985.828
Pumps 352.264 338.905
Heat Rejection Fans 56.068 51.581
HVAC Sub-Total 4.667.479 4.563.187

Hesaplanan işletme maliyeti farkı; 104.292 TL

Geri ödeme süresi; 3,05 Yıl.

İki alternatifte de oldukça iyi performanslı iki cam seçilmiş olmasına rağmen, bu küçük farkın bile yarattığı yıllık 
işletme maliyeti faklı oldukça etkileyicidir. Özellikle büyük yapılar ve büyük yüzey alanlarına etkiyen küçük 
katsayı farklarına dikkat edilmeli ve etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. 

Sonuç

Bina Enerji Modelinin oluşturulmuş olması, tasarım sürecinde alınan yatırım kararlarının tümünü rakamsal ka-
nıtlara dayanmasını sağlar. Ayrıca tüm tasarım ekibinin ve yatırımcının anlayabileceği dilden bilgiler üretilmesini 
sağlar. Bu sayede yapılan çalışma ve önerilerin hayata geçmesi kolaylaşacaktır.

Bununla birlikte önerilen enerji verimliliği yatırımlarının her bina için çözüm olmadığı bir kere daha ortaya kon-
muştur. Her eklenti ve öneri, her binada farklı tepki vereceğinden, binanın referans değerinin elde edilmesinde 
enerji modeli alternatifsiz bir araçtır.
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Notlar & Tartışma:
- Yapılan geri ödeme süresi hesaplarında para maliyeti dikkate alınmamıştır. Döviz/TL oranındaki değişikliğin 

tahmin edilebildiği ve yıllık enflasyon oranlarının sabit olduğu durumlarda, para maliyetinin çalışmalara 
eklenmesi gerekmektedir. Çalışma bu gözle değerlendirilmeli, teknik karşılaştırma amacıyla kullanılmalıdır.

- 5.1 ve 5.2 bölümlerinde yapılan çalışmalarda alternatiflerin mekanik sistemlere etkisi dikkate alınmamıştır. 
Alternatifleri detaylı olarak kıyaslarken, mekanik ekipmanların küçülme etkisi de dikkate alınmalı, karşılaş-
tırmaya ilk yatırım maliyetleri de katılmalıdır.

TARTIŞMA VE KATKILAR

Hüseyin Erdem: Çalıştaydan dolayı teşekkürler. Soru değil ama kitap çok önemli. Biz bize hep aynı kişileriz ama 
bizim dışımızda ciddi bir yatırım portföyü veya gruplar, tasarımcılar uygulamacılar var. Onları bir yere getiremezsek 
yine aynı şeyleri yapacağız. 

Abdullah Bilgin: Biz ne yaparsak yapalım, ne yapmak istersek isteyelim bize “ne yatıracağım, ne kadar zamanda geri 
dönecek” diye sorarlar. Fakat mimarın yaptığı hiçbir şeyi sorgulayamazlar. Yani oradaki bir camın getirisi götürüsü 
nedir. Oradaki o görselliğe verdiğiniz para nedir. Gerekli midir değil midir bunun tartışması yapılmaz. Yıllar önce yine 
biz böyle bir projede yaklaşık bir takım hesaplarla mimara şunu şöyle yaparsanız daha iyi olur dediğimizde aldığımız 
cevap aynen şuydu, “valla kardeşim mimari sizin tesisatınızın üzerine geçirilen bir kap değildir”. Konuşacak bir şey yok. 

Erdinç Boz: Senelerdir bu çalışmaları yapıyoruz, ilk defa bu kadar genç arkadaşı gördüm. İyi bir katılım oldu. Genç 
neslin bu kadar konuyla ilgili olması benim için çok önemli, çok mutlu oldum. Çünkü son zamanlarda mal sahibi profili 
çok değişti, inşaatçı kalmadı. Herkes yatırımcı. Yatırımcılar da sadece ve sadece işin parasal kısmına bakıyorlar. Ama 
Gökhan’ın dediği gibi böyle iyi bir sunumla, işletme masraflarını gösterebiliyorsak, insanları ikna edebiliyorsak, ki 
bu çok önemli bir konu, bizim için çok büyük başarı olur. Tesisat mühendisleri için önemlidir. Aynı zamanda tesisat 
müteahhitleri için de çok önemli. Onlar da bile bile çok kötü binalar yapmak istemiyorlar. Çok değerli proje, tesisat 
bilgisi olan insanlar. Umarım bu işi güzel bir noktaya getireceğiz.

KAPANIŞ KONUŞMASI

Değerli Eski Dönem Başkanlarım ve Meslektaşlarım,

İki gün boyunca “İklimlendirme Sistem Seçimi” konusunu enine boyuna tartıştık. Burada amaç belli bir sistemi 
ortaya çıkarmak değil, her bina için koşulların değiştiği göz önüne alınarak, sistem karşılaştırma analizlerini 
yapmak ve bu analizleri rakamlarla bilimsel bir şekilde konuşmaktır. Bunun için özellikle tasarımcılarımıza çok 
iş düşmekte. Bir binanın mekanik tasarımını yaparken aşamalar vardır. 
- Öneri raporu hazırlama
- Avan proje tasarımı
- Uygulama projesi ve ihale evrakları

Maalesef Türkiye’de yatırımcı için önemli olan uygulama projeleri ile ihale evraklarının teslimidir. Halbuki, bir 
tasarımın en önemli safhası öneri raporu ve avan projedir. Çünkü bina bu aşamalarda doğru seçim ve optimum 
yerleşimlerle kazanılır.

İki gün boyunca verimli bir çalıştay yaptığımızı düşünüyorum. Değerli katılımlarınız ve katkılarınızla çalışyta-
yımızı zenginleştirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.

Eksiklerimiz muhakkak olmuştur. Bu eksiklikleri de kitap basım aşamasında tamamlayacağız.

Çalıştayımızın en iyi şekilde geçmesini sağlayan Vianobilis firmasına ve çalışanlarına, Makine Mühendisleri Odası 
Antalya Şube Başkanımız Sn. Ayşen Hamacıoğlu’na ve Yönetim Kuruluna, Oturum Başkanlarıma ve sunumları 
gerçekleştiren tüm meslektaşlarıma Yönetim Kurulum adına teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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